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افتتاح و راه اندازی دفتر مرکز رشد

در دانشگاه فنی و حرفه ای و شرکت

 شهرک های صنعتی استان

برگزاری جلسه هم اندیشی مسئولین 

پارک و مرکز رشد با مدیران واحدهای 

فناور مستقر در مرکز رشد

 افتتاح و راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان محالت
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جایگاه پارک علم و فناوری در زیست بوم کسب و کار و کارآفرینی استان مرکزی
ــه  ــا در عرص ــن بازو ه ــی از قدرتمندتری ــش یک ــروزه دان ام
تحــوالت اقتصادی اســت. حجم ســرمایه و انــدازه بــازار، جایگاه 
خــود را بــه دانــش و تکنولــوژی داده و ایــن دانــش اســت کــه 
نقــش اساســی را در ارتقــاء تولیــد ملی کشــور ایفا می کنــد. در 
حقیقــت در دنیــای امروز، دانش ســبب افزایــش مزیت رقابتی 
و ایجــاد ارزش افــزوده می شــود. و بــا عنایــت بــه ایــن امــر کــه 
شــرکت های کوچــک و متوســط بــه عنــوان مولــد کارآفرینی 
و تقویــت اقتصــاد مبتنــی بــر دانش شــناخته مــی شــوند، لذا 
توجــه بــه نهادهایــی کــه در چرخــه تبدیــل علــم بــه دانــش 
مؤثر می باشــند بســیار مهــم و قابــل توجــه اســت. پارک¬های 
ــوان یــک حلقــه مفقــوده در ایجــاد  ــه عن ــاوری ب ــم و فن عل
رابطــه مؤثــر میان صنعــت و دانشــگاه نقش بــه ســزایی را ایفا 
می¬کنند. عبارت زیســت بوم )اکوسیســتم(، از فرهنــگ واژگان 
زیست شناســی عاریــه گرفته شــده اســت و به مجموعــه ای از 
عناصــر فیزیکــی و اجــزاء حیاتــی گفتــه می شــود کــه ارتباط

تــوأم بــا نیــاز متقابــل بــا یکدیگــر دارنــد. ایــن ارتبــاط صــرف 
ــه  ــود کل آن مجموع ــبب می ش ــوع، س ــاس و ن ــر از مقی نظ
عــاوه بــر تأمیــن منابــع مــورد نیــاز خــود، منابــع مــورد نیــاز 
ســایر اجــزا را نیــز تأمیــن کنــد. مطابــق تعریــف، اکوسیســتم 
کســب وکار، شــبکه ای از ســازمان ها شــامل تأمین کننــدگان، 
توزیع کننــدگان، مشــتریان، رقبــا و کارگــزاران می باشــد کــه 
در زمینــه ارائــه محصــوالت یــا خدمــات مشــخص از طریــق 

ــا یکدیگــر مشــارکت می کننــد.  ــا همــکاری ب رقابــت و ی
هــر موجودیــت در اکوسیســتم بــر دیگــر اجــزا تأثیــر 
ــن  ــه ای ــرد. ب ــرار می گی ــا ق ــر آنه ــت تأثی ــذارد و تح می گ
ترتیــب، ارتباطاتــی در اکوسیســتم ایجــاد می گــردد کــه بــه 
صــورت پیوســته تکامــل می یابنــد و موجودیت هــا جهــت بقــا 

ــند. ــازگار باش ــف و س ــد منعط در آن بای
در ایــن راســتا یکــی مهمتریــن اهــداف و رســالت های پــارک 
علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی تمرکــز ویــژه بر سیاســت های

تعاملــی و تــاش در جهــت بســط و توســعه روابــط درون 
ــی  ــتگاه های اجرای ــگاه ها، دس ــا دانش ــازمانی ب ــرون س و ب
و صنایــع بــوده، کــه بــا برنامه ریــزی انجــام شــده، 
اقدامــات مؤثــری در ایــن زمینــه در پــارک علــم و فنــاری 
ــن  اســتان مرکــزی شــکل گرفتــه اســت. کــه از مهمتری
ــان  ــوآوران در می ــبکه ن ــکیل ش ــه تش ــوان ب ــا مي ت آنه
ــا  ــارک و مراکــز رشــد ب شــرکت های فنــاور مســتقر در پ
توجــه بــه زمینه هــای کاری و تخصصــی آنهــا، گســترش 
ــتقرار  ــق اس ــتان از طری ــگاه¬های اس ــا دانش ــات ب ارتباط
ــزاری  ــکاری در برگ ــد و هم ــز رش ــر مرک ــاد دفات و ایج
ــای  ــی و امض ــای آموزش ــمینارها و کارگاه ه ــا، س رویداده
تفاهم نامه هــای همــکاری بــا نهادهــا و دســتگاه های 

ــود. ــاره نم ــتان اش ــی در ســطح کشــور و اس اجرای
همچنین توســعه مراکز رشــد در سطح شهرســتان های استان، 

از برنامه هــای آتــی و در دســت اقــدام ایــن پارک می باشــد.
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 افتتاح و راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان محالت

در راســتای گســترش خدمــات و حمایت هــای پــارک علــم و 
فنــاوری اســتان مرکــزی جهــت توســعه شــرکت های فنــاور و 
ــد  ــز رش ــتان، مرک ــتان های اس ــایر شهرس ــان در س دانش بین
ــن  ــوان اولی ــه عن ــات ب ــتان مح ــاوری شهرس ــای فن واحده
مرکــز رشــد اقمــاری پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی 
در دانشــگاه پیــام نــور این شهرســتان افتتــاح و راه اندازی شــد.

ــاوری اســتان  ــم و فن ــارک عل ــط عمومــی پ ــه گــزارش رواب ب
ــده  ــلیمی نماین ــور س ــا حض ــه ب ــمی ک ــزی، در مراس مرک
مــردم محــات و دلیجــان در مجلــس شــورای اســامی، زهــرا 
آخانــی، معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری مرکزی، 
رؤســای پــارک علــم و فنــاوری و دانشــگاه پیــام نــور اســتان 
ــاه  ــنبه ۲۵ بهمن م ــتان محــات در روز ش ــدار شهرس و فرمان
ــز  ــد، مرک ــزار ش ــات برگ ــز مح ــور مرک ــام ن ــگاه پی در دانش
رشــد واحدهــای فنــاوری ایــن شهرســتان بــه عنــوان اولیــن 
مرکــز رشــد اقمــاری پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی

ــوآوری در  ــاوری و ن ــاخت های فن ــر س ــعه زی ــدف توس ــا ه ب
ــد. اســتان افتتــاح گردی

در ایــن مراســم دکتــر رفیعــی رییــس پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای معدنــی، کشــاورزی 
ــت از  ــرد: حمای ــان ک ــات بی ــتان مح ــگاهی شهرس و دانش
توســعه فعالیت هــای کارآفرینانــه و اشــتغال دانش آموختــگان 
دانشــگاهی در شهرســتان های اســتان بــر اســاس ظرفیت های 
هــر شهرســتان، از مهمتریــن برنامه های پــارک علــم و فناوری 
اســتان بــوده و در ایــن راســتا اولیــن مرکز رشــد اقمــاری پارک 
پــس از اخــذ موافقــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و بــا 
همــکاری دانشــگاه پیــام نــور اســتان و مرکــز محــات بــا در 
اختیــار قــرار دادن ســاختمانی در ایــن دانشــگاهو بــا هزینــه 
1,۵ میلیــارد ریــال جهــت آماده ســازی و بهینه ســازی فضــای 
کاری توســط پــارک، در حــال حاضر آمــاده پذیرش و اســتقرار 

ــاور می باشــد.  ــای فن واحده

دکتــر رفیعــی در ادامــه افــزود: شهرســتان محــات بــه عنــوان 
ــواع گل و  ــرورش و تولیدان ــور در پ ــتان کش ــن شهرس بزرگتری
گیاهــان زینتــی و وجــود منابــع متعــدد و غنــی معــادن ســنگ 
زینتــی، تراورتــن و مرمریــت و همچنیــن بــه عنــوان بزرگتریــن 
قطــب پــرورش و تولیــد انــواع ماهیــان زینتی، پتانســیل بســیار 
مناســبی را در جهــت توســعه نوآوری هــا و فناوری هــای 
کاربــردی در ایــن زمینه هــا از طریــق ایجــاد شــرکتهای 
ــا  ــدواری کــرد ب ــزار امی ــان دارا می باشــد و اب ــاور و دانش بنی فن
ــکیل  ــد تش ــتان رون ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــای پ حمایت ه
ــردد. ــریع گ ــهیل و تس ــرکت هایی تس ــن ش ــعه چنی  و توس

وی گفــت: بــا توجــه بــه تعامــل ســازنده و مناســب میــان پارک 
ــتفاده  ــا اس ــوان ب ــتان، بت ــور اس ــام ن ــگاه پی ــه دانش و مجموع
از ظرفیت هــا و زیرســاخت های ایــن دانشــگاه در ســایر 
شهرســتان های اســتان نیــز جهــت ایجــاد مراکز رشــد فنــاوری 
اقــدام نمــود تــا از ایــن طریــق بتــوان حمایت هــای پــارک را در 

ــز گســترش داد. ســایر شهرســتان ها نی
الزم بذکــر اســت مرکــز رشــد واحدهــای فنــاوری شهرســتان 
محــات در فــاز نخســت در فضایــی بــه مســاحت ۵00 
مترمربــع بــا امــکان اســتقرار و بهره منــدی 10 واحــد فنــاور از 
کلیــه خدمــات و حمایت هــای پــارک علــم و فنــاوری اســتان و 
همچنیــن امکانات آزمایشــگاهی و تخصصی دانشــگاه پیــام نور، 
در محــل دانشــگاه پیــام نــور مرکــز محــات راه انــدازی گردیــد.

بــا مراکــز رشــد مســتقل و یــا اقمــاری تفاوتــی نداشــته و 
تمامــی واحدهــای فنــاور می تواننــد از حمایت هــای پــارک 

ــد شــوند. بهره من
ــه  ــرو تفاهم نام ــرد پی ــدواری ک ــار امی ــان اظه وی در پای
منعقــده و افتتــاح دفتــر مرکــز رشــد، زمینــه الزم جهــت 
حضــور و فعالیــت بیــش از پیــش اســاتید و دانشــجویان 
عاقمنــد بــه کارآفرینــی و توســعه فعالیت هــای فناورانــه 
ــد. ــترش یاب ــه ای گس ــی و حرف ــگاه فن ــاری در دانش  تج

در پایــان ایــن مراســم همچنیــن از امکانــات و بخش هــای 
مختلــف فنــی و آزمایشــگاهی دانشــگاه فنــی و حرفــه ای 

اســتان بازدیــد بــه عمــل آمــد.

ــی و  ــای کارآفرین ــت از توســعه فعالیت ه ــدف حمای ــا ه ب
ــز  ــر مرک ــان، دفت ــاور و دانش بنی ــرکت های فن ــاد ش ایج
رشــد پــارک علــم و فنــاوری در دانشــگاه فنــی و حرفــه ای 
اســتان مرکــزی افتتــاح و راه انــدازی شــد. به گــزارش روابط 
عمومــی پارک علــم و فناوری اســتان مرکزی، در مراســمی 
کــه بــا حضــور رؤســا و مدیــران پــارک علــم و فنــاوری و 
دانشــگاه فنــی حرفــه ای اســتان، در بهمــن ماه در دانشــگاه 
فنــی و حرفــه ای اســتان برگــزار شــد، دفتــر مرکــز رشــد 
ــت از توســعه  ــا هــدف حمای ــارک ب ــاوری پ واحدهــای فن
ــاور و  فعالیت هــای کارآفرینــی و تشــکیل شــرکت های فن

ــدازی شــد. ــاح و راه ان ــان، افتت دانش بنی

در ایــن مراســم دکتــر رفیعــی، رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان ضمــن گرامیداشــت ایــام دهــه مبــارک فجــر و بیــان 
ضــرورت افزایــش همکاری هــای میــان پــارک و دانشــگاه های 
ســطح اســتان گفــت: افتتــاح دفتــر مرکــز رشــد در دانشــگاه 
فرصــت مناســبی بــه منظــور گســترش همکاری هــای 
ــی  ــدی اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه فن ســازنده و بهره من
ــارک و مراکــز رشــد  ــه ای از خدمــات و حمایت هــای پ و حرف
در جهــت تشــکیل و توســعه شــرکت های فناورمحــور و کمک 
ــزود: در  ــی اف ــر رفیع ــت. دکت ــا، اس ــازی ایده ه ــه تجاری س ب
ــای  ــل آموزش ه ــد تکام ــوم، رون ــل س ــگاه نس ــم دانش مفاهی
ــتاورد محــور  ــی و دس ــده علم ــک سیســتم زاین ــه ی ــج ب رای
در حــال گــذار اســت و ایــن رونــد هــرروز براســاس مفاهیــم 
ــه  ــد. ک ــدا می کن ــل پی ــاوری تکام ــعه فن ــی و توس کارآفرین
ــرم  ــن ف ــارز ای ــه ای یکــی از نمودهــای ب دانشــگاه فنــی حرف
 جدیــد آموزشــی در ســطح دانشــگاه های کشــور اســت.

وی در ادامــه یــادآور شــد: خدمــات و حمایت هــای قابــل ارائــه 
ــر مراکــز رشــد ــه هســته ها و شــرکت های مســتقر در دفات ب

افتتاح دفتر مرکز رشد پارک علم و فناوری در دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی
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ــاور و  ــرکت های فن ــعه ش ــاد و توس ــت از ایج ــدف حمای ــا ه ب
ــز  ــر مرک ــع، دفت ــازی صنای ــه هوشمندس ــان در زمین دانش بنی
رشــد پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی در شــرکت 
افتتــاح و راه انــدازی شــد.  شــهرک های صنعتــی اســتان 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علــم و فنــاوری اســتان مرکزی، 

در جلســه ای کــه بــا حضــور رؤســا و مدیــران پــارک و شــرکت 
شــهرک های صنعتــی اســتان مرکزی در روز شــنبه ۲ اســفندماه 
ــات کســب و کار شــرکت  جــاری و در محــل ســاختمان خدم
ــای  ــن امض ــد، ضم ــزار ش ــتان برگ ــی اس ــهرک های صنعت ش
ــارک و  ــان پ ــترک می ــای مش ــعه همکاری ه ــه توس تفاهم نام
شــرکت شــهرک ها، دفتــر مرکــز رشــد پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان مرکــزی در ایــن محــل افتتــاح و بــه بهره بــرداری رســید. 
در ایــن جلســه مهنــدس طیــب میرزایــی، مدیرعامــل شــرکت 
شــهرک های صنعتــی اســتان مرکــزی عنــوان کــرد: ایــن مرکــز 
ــر اختصاصــی، ســالن  ــع شــامل دفات در مســاحت 300 مترمرب
آمــوزش جلســات و فضــای پذیرایــی با امکان اســتقرار 7 شــرکت 
ــت ــده اس ــز گردی ــال تجهی ــارد ری ــه ۵ میلی ــا هزین ــاور و ب فن

در جلســات شــورای فنــاوری  پــارک که بــا حضور اعضــای شــورا و نمایندگان 
شــرکتهای متقاضــی برگــزار شــد، ایده محــوری شــرکت آبراه دشــت مرکزی 
در قالــب واحــد تحقیــق و توســعه )R&D(، مــورد طرح و بررســی قــرار گرفت. 
و پــس از ارایــه توجیحــات فناورانــه و اقتصــادی اجرای طــرح و همچنین پس 
از طــرح ســواالت اعضــای شــورا در نهایــت بــا پذیــرش ایــن شــرکت جهــت 

اســتقرار در دوره پســا رشــد یــا پــارک موافقــت گردید.

ــع و ۲ جلســه شــورای  ــز رشــد جام جلســه شــورای مرک
ــی، در  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش ــد تخصص ــز رش مرک
مجمــوع بــا پذیــرش 40 هســته فنــاور و 31 شــرکت فنــاور 

نوپــا در مراکــز رشــد موافقــت گردیــد.
پذیــرش در  میــان ۲1 طــرح متقاضــی  از  همچنیــن 
ــع و  ــعه صنای ــق و توس ــای تحقی ــب واحده ــارک در قال پ
ــزاری  ــا برگ ــه، ب ــد یافت ــوص رش ــاور خص ــرکت های فن ش
1۲ جلســه داوری تخصصــی و 10 جلســه شــورای فنــاوری 
ــان در  ــاور و دانش بنی ــرش 10 شــرکت فن ــا پذی ــارک، ب پ

ــد. ــه عمــل آم ــارک موافقــت ب پ

ــارک  ــاوری پ  جلســات شــورای مرکــز رشــد جامــع فن
درخواســت های  بررســی  هــدف  بــا  ســال 99  در 

ــد.  ــزار ش ــارک، برگ ــات پ ــالن جلس ــل س ــاور در مح ــرکت های فن ــرد ش ــی عملک ــرش و ارزیاب پذی
ــور  ــا حض ــه ب ــات ک ــن جلس ــزی؛ در ای ــتان مرک ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــگران مهرآیی ــرکت پویش ــرش ش ــت پذی ــد، درخواس ــزار ش ــع برگ ــد جام ــز رش ــورای مرک ــای ش اعض
مرکــزی بــا ایــده محــوری »ارائــه و توســعه خدمــات بازاریابــی دیجیتــال و تولیــد محتــوا« جهــت پذیــرش 
در دوره رشــد بــا حضــور تیــم موســس و اعضــای هیئــت مدیــره شــرکت در جلســه مطــرح و پــس از ارائــه 
ــد. ــا پذیــرش آن در دوره رشــد موافقــت گردی  توضیحــات و بررســی مــدل و طــرح کســب و کار شــرکت، ب

همچنیــن در ادامــه جلســه، ارزیابــی عملکرد و فعالیت شــرکت های کیــان راد صنعت پارســیان و تدبیر صنعت 
منتخــب جهــت امــکان تمدیــد دوره اســتقرار در مرکــز رشــد، مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گرفــت و با تمدید 

آنهــا موافقــت بــه عمــل آمد.

ــز  ــارک و مراک ــان در ســال 1399 در بخــش پ و دانش بنی
رشــد پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی مــورد 
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــد. ب ــرار گرفتن ــتقرار ق ــرش و اس پذی
عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی در ســال 
1399 تعــداد 167 درخواســت پذیــرش از طریــق ســامانه 
ــه از  ــده ک ــت گردی ــارک ثب ــرش پ ــز جــذب و پذی متمرک
ایــن تعــداد 146 طــرح متقاضــی پذیــرش در مراکــز رشــد 
و ۲1 طــرح، متقاضــی پذیــرش در بخــش پــارک بوده انــد. 
ــرش در مراکــز  ــان 146 طــرح متقاضــی جهــت پذی از می
رشــد، بــا برگــزاری ۵1 جلســه داوری تخصصــی و 30

ــه  ــی و 4۲ جلس ــه داوری تخصص ــزاری 63 جلس ــا برگ ب
شــورای فنــاوری پــارک و مراکــز رشــد، 81 واحــد فنــاور 

ــن  ــوان اولی ــه عن ــز ب ــن مرک ــدازی ای ــاح و راه ان ــزود افتت وی اف
ــور  ــی کش ــهرک های صنعت ــان ش ــد در می ــز رش ــر مرک دفت
پــارک بــه ظرفیت هــای  توجــه  بــا  امیدواریــم  و   بــوده 

علــم و فنــاوری در جهــت توســعه نــوآوری و فنــاوری در ســطح 
شــهرک های صنعتــی و در جهــت انقــاب صنعتــی چهــارم گام 
برداشــته و مســیر رشــد و توســعه شــرکت ها را تســهیل نمــود.

افتتاح و راه اندازی دفتر مرکز رشد پارک علم و فناوری در شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی

پذیرش یک شرکت فناور در پارک علم و 

فناوری استان مرکزی
سی امین  جلسه شورای مرکز رشد 

جامع فناوری پارک در سال 99 

پذیرش 81 واحد فناور و دانش بنیان در سال 1399 در پارک و مراکز رشد
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بازدید نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پارک علم و فناوری استان مرکزی

بــا هــدف ارزیابــی و پایــش مراکــز نــوآوری اســتان مرکزی، 
نماینــده معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در 
ــم و  ــارک عل ــاری، از پ ــن ج ــورخ ۵ بهم ــنبه م روز یکش
فنــاوری اســتان مرکــزی و مراکــز نــوآوری اســتان بازدیــد 

بــه عمــل آورد.

ــا حضــور ریاســت و  ــخ ۵ اســفندماه ب ــه در تاری در جلســه ای ک
معاونیــن مرکــز آمــوزش عالــی محــات، حمایــت پــارک علــم 
و فنــاوری اســتان از فعالیت هــای فناورانــه و کارآفرینــی اســاتید و 
دانشــجویان مرکــز آمــوزش عالــی محــات مــورد بحــث و تبــادل 
ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــت. ب ــرار گرف نظــر ق
فنــاوری اســتان مرکــزی، در جلســه ای کــه بــا حضــور ریاســت

مــدل و چارچــوب اســتانداردی بــرای ارزیابــی مراکــز نــوآوری 
ــن  ــدارد و ای ــود ن ــور وج ــتابدهنده ها در کش ــن ش و همچنی
ــدام  ــود اق ــای خ ــتانداردهای و روش ه ــاس اس ــر اس ــز ب مراک
ــتارتاپی  ــای اس ــا و گروه ه ــب و کاره ــه کس ــات ب ــه خدم ارائ

می نماینــد. 
ــاون  ــی مع ــم الدین ــر کری ــه دکت ــن جلس ــن در ای همچنی
ــزارش  ــزی، گ ــاوری اســتان مرک ــم و فن ــارک عل ــاوری، پ فن
جامعــی از اهــداف پــارک در توســعه تعامــات بــا دانشــگاه ها 
و مراکــز شــتابدهی و نــوآوری و همچنیــن گزارشــی از 
اقدامــات پــارک در برگــزاری رویدادهــای کارآفرینــی و 
همچنیــن طراحــی و ارائــه مــدل توســعه مراکز شــتابدهی در 
اســتان و چگونگــی تعامــل پــارک اســتان بــا آنهــا بــا هــدف 
کمــک بــه توســعه و بهبــود فرآیندهــای آنهــا، ارائــه دادنــد.

رئیــس پــارک بــا اشــاره بــه افتتــاح اولین مرکــز رشــد اقماری 
ــدازی  ــا راه ان ــرد؛ ب ــوان ک اســتان در شهرســتان محــات، عن
ــکان  ــات، ام ــز مح ــور مرک ــام ن ــگاه پی ــز در دانش ــن مرک ای
بهره منــدی کلیــه عاقمنــدان بــه ایجــاد و راه انــدازی کســب و 
کارهــای فنــاور از جملــه دانشــجویان و اعضــای هیئــت علمی 

مرکــز آمــوزش عالــی محــات فراهــم شــده اســت. 
ــس  ــی، رئی ــن خلیل ــر حس ــه دکت ــن جلس ــن در ای همچنی
مرکــز آمــوزش عالــی محــات گفــت؛ ایــن مرکــز در 
مهرمــاه 1391 بــا ســه رشــته مهندســی کامپیوتــر گرایــش 
ــروع  ــر ش ــوم کامپیوت ــع و عل ــی صنای ــزار، مهندس ــرم اف ن
ــج رشــته  ــه پن ــه در حــال حاضــر ب ــوده ک ــت نم ــه فعالی ب
ــوم  ــران و عل ــک، عم ــع، مکانی ــر، صنای ــی کامپیوت مهندس

ــت. ــه اس ــترش یافت ــر گس کامپیوت

ــاوری اســتان  ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــای  ــا و فرصته ــری از ظرفیت ه ــتای بهره گی ــزی، در راس مرک
منطقــه ای و کیفیت  بخشــی و ارتقــاء بهــره وری در زیســت بوم 
ــت  ــای معاون ــردن حمایت ه ــد ک ــتان و هدفمن ــوآوری اس ن
ــر  ــعه آن، دکت ــوری در توس ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
ــن  ــت در بهم ــن معاون ــژه ای ــده وی ــی، نماین ــدون صادق فری
مــاه جــاری از پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و مراکــز 
نوآوری مســتقر در دانشــگاه اراک، کارخانه ماشین ســازی اراک، 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اراک و خمیــن بازدیــد بــه عمــل 

آورد.
ــا مدیــران پــارک بیــان  دکتــر صادقــی در جلســه مشــترک ب
کــرد: ارزیابــی و رتبه بنــدی مراکــز نــوآوری در معاونــت علمــی و 
فنــاوری از دو ســال پیــش آغــاز شــده اســت امــا در حــال حاضر

رئیــس  دکتــر حســن خلیلــی  و  پــارک  مدیــران  و   
ــن دانشــگاه  ــن ای ــی محــات و معاونی ــوزش عال ــز آم مرک
ــکان  ــد، ام ــزار ش ــارک برگ ــات پ ــالن جلس ــل س در مح
ــای  ــتان از فعالیت ه ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــت پ حمای
فناورانــه و کارآفرینــی توســط اســاتید و دانشــجویان 
مرکــز آمــوزش عالــی محــات مــورد بحــث و تبــادل نظــر 
ــا  ــی ب ــد رفیع ــر محم ــه دکت ــن جلس ــت. در ای ــرار گرف ق
تأکیــد بــر لــزوم توســعه تعامــات پــارک علــم و فنــاوری 
ــارک  ــه پ ــت؛ مجموع ــتان، گف ــگا ه های اس ــی دانش و تمام
ــات  ــه خدم ــز رشــد آمادگــی کامــل در جهــت ارائ و مراک
و حمایت هــای خــود در راســتای کمــک بــه ایجــاد و 
توســعه فعالیت هــای کارآفرینــی در قالــب گروه هــا و 

شــرکت های فنــاور و نــوآور را دارد.

ــل  ــد تکمی ــهیل رون ــه تس ــک ب ــدف کم ــا ه ــزی، ب ــتان مرک ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
زیرســاخت های عمرانــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی از طریــق منابــع ریاســت جمهــوری و اســتانی، نماینــده 
نهــاد ریاســت جمهــوری و ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان از پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی در راســتای 
ــتان و  ــوآوری اس ــت بوم ن ــره وری در زیس ــاء به ــی و ارتق ــه ای و کیفیت  بخش ــای منطق ــا و فرصته ــری از ظرفیت ه بهره گی
هدفمنــد کــردن حمایت هــای معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در توســعه آن، دکتر فریــدون صادقــی، نماینده 
ویــژه ایــن معاونــت در  بهمــن مــاه جــاری از پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و مراکــز نــوآوری اســتان مرکــزی ، 

بازدیــد نمودنــد.

کمک به توسعه ی زیرساخت های عمرانی پارک از محل حمایت های ریاست جمهوری

حمایت پارک علم و فناوری استان از فعالیت های فناورانه و نوآورانه مرکز آموزش عالی محالت
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شــرکت نانــو زیســت فنــاور پایــدار مرکــزی از ســال 97 فعالیــت خــود را در اســتان 
ــد. ــزی درآم ــتان مرک ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــت پ ــه عضوی ــال 99 ب ــاز و در س ــزی آغ  مرک

شــهاب خاقانــی، مدیرعامــل شــرکت نانــو فنــاور پایــدار مرکزی گفــت:  فعالیــت این شــرکت در 
زمینــه تولیــد کودهــای شــیمیایی نانــو بیولوژیــک می باشــد کــه تولید ایــن کودهــا بــا توجه به 
مخاطــرات ناشــی از اســتفاده بیــش از حد کودهای شــیمیایی بــرای محیط زیســت می تواند این 
مشــکل را مرتفــع کنــد. تولید کودهــای نانو بیولوژیک هایتــک، یکــی از اقدامات مهــم و اثربخش 
ایــن شــرکت اســت کــه می توانــد در بی نیــاز کــردن کشــاورزان در زمینــه اســتفاده از کودهــای 

شــیمیایی بســیار دارای اهمیت باشد.
مدیرعامــل شــرکت نانــو فنــاور پایــدار مرکــزی اضافــه کــرد: البتــه در ایــن زمینــه اقداماتی توســط 
بخش هــای دیگــر انجــام شــده کــه نتیجــه دلخــواه را نداشــته امــا تولیــد کــود در ایــن شــرکت بــا 
توجــه بــه اینکــه از تکنیک های نانــو در کنــار روش بیولوژیکی اســتفاده می شــود می تواند جایگزین 
کودهــای شــیمیایی شــود. خاقانــی  در ادامــه عنــوان کــرد: اســتفاده از کودهــای شــیمیایی بــرای 
کشــاورزان بســیار آســان تر می باشــد و عــاوه بــر ایــن دســت یابی بــه محصــول بــرای کشــاورز را در 
مــدت زمــان کوتاهــی محقــق مــی کنــد با توجــه به ایــن موضــوع قطعــا کشــاورزان برای اســتفاده 
از کودهــای نانــو بیولوژیــک بایــد آمــاده شــوند و در ایــن بخــش فرهنگ ســازی الزم صــورت پذیــرد.

وی افــزود: اســتفاده از روش نانــو بیولوژیــک می توانــد ایــن مهــم را محقق کند و کشــاورزان بتوانند 
در زمــان کمتــری نتیجــه اســتفاده از ایــن کودهــا را مشــاهده کنند؛ عــاوه بر ایــن اســتفاده از این 
کودهــا نیــاز کشــاورزی را برطــرف می کنــد، و از لحــاظ اقتصــادی نیــز مقــرون به صرفه می باشــد 

و از همــه مهم تــر مخاطــرات زیســت محیطــی و آلودگــی خاک و محصــول را بــه همراه نــدارد.
خاقانــی تصریــح کــرد: اهــم فعالیت هــای ایــن شــرکت هــم اکنــون در بخــش تحقیق و توســعه 
می باشــد و تاکنــون بــه تولیــد کامــل نرســیده، امــا یکــی از کودهــای تولیــدی آمــاده اســت کــه 
در صــورت دریافــت مجــوز از مؤسســه تحقیقــات خــاک و آب مــی توانــد وارد بــازار شــود، البتــه 
ایــن پروســه زمــان بــر اســت ولــی در صــورت نهایــی شــدن محصــول مــی توانــد بــه رونــق و 
 توســعه کشــاورزی و همچنیــن جلوگیــری از واردات کودهــای شــیمیایی بــه کشــور کمک کند.

خوشــبختانه تاکنــون پــارک حمایــت هــای مــادی و معنــوی بســیار خوبــی را از شــرکت انجــام 
داده کــه بســیار تاثیــر گــذار بــوده، عــاوه بــر ایــن از نظــر فکــری نیــز حمایــت هــای پــارک 
ــت. ــوده اس ــر ب ــرکت موث ــداف ش ــبرد اه ــتان در پیش ــد اس ــزی رش ــاوری و مرک ــم و فن  عل

مدیرعامــل شــرکت نانو زیســت فناور مرکــزی در پایــان، جایگاه ایــران در حــوزه نانو تکنولــوژی را 
بعــد از کشــورهای چیــن، آمریــکا و هنــد، در رتبه چهــارم عنوان کرد؛ همچنیــن افــزود در صورت 

تحقــق تمامــی برنامه هــا قطعــا بــازار خوبــی را در این بخش بــه خود اختصــاص خواهیــم داد.

شــرکت دانــش بنیــان برنامــه ســازان شــبکه داتیس بــا همــکاری جمعــی از 
ــه  ــدف ارائ ــا ه ــال 1388 ب ــات، در س ــاوری و اطاع ــوزه فن ــرب ح ــان مج کارشناس
ــات و  ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــای فن ــا و طرح ه ــت، پروژه ه ــاوره، مدیری ــات مش خدم
زیــر ســاختار IT و تولیــد سیســتم هــای ســازمانی بــا رعایــت اصــول مشــتری مــداری 
 و بهــره گرفتــن از برتریــن تکنولــوژی هــا و متدهــای جهانــی بــه ثبــت رســیده اســت.

شــرکت برنامــه ســازان شــبکه داتیــس، بنیــان خــود را بــر اســتفاده از متدولــوژی هــای 
نویــن و اســتانداردهای بیــن المللــی بنــا نهــاده و رشــد بســیار ســریع خــود را مدیــون 
ــرای پوشــش نیازمنــدی هــای جدیــد و بــی  وفــاداری مشــتریانی اســت کــه مایلنــد ب
ــه ســازان  ــات، از شــرکت برنام ــاوری اطاع ــون فن ــای گوناگ ــه ه شــمار خــود در زمین
 شــبکه داتیــس و از خدمــات پــس از فــروش بــی قیــد و شــرط آن بهــره منــد شــوند.

ــده  ــاره ای ــس درب ــزاری داتی ــرم اف ــروه ن ــره گ ــت مدی ــس هیئ ــنایی، رئی ــام روش حس
ــا  ــال 1390 ب ــاه س ــن م ــرکت در بهم ــرد: ش ــوان ک ــرکت عن ــن ش ــری، ای ــکل گی ش
ــر  ــی ب ــاز مبتن ــم س ــای تصمی ــتم ه ــد سیس ــی و تولی ــه طراح ــوری مطالع ــده مح ای
ــد. کادر  ــزی درآم ــتان مرک ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــت پ ــه عضوی ــاری ب ــوش تج ه
ــا  ــف ب ــی مختل ــای آموزش ــور در دوره ه ــا حض ــته ب ــورت پیوس ــه ص ــس، ب ــی داتی فن
ــوند. ــی ش ــنا م ــود آش ــاخه کاری خ ــات در ش ــاوری اطاع ــتاوردهای فن ــن دس  آخری

آمــوزش،  بــا  همــراه  هــا  دانشــگاه  التحصیــان  فــارغ  جــذب  همچنیــن 
رســالت  از  دیگــر  یکــی  آنهــا  در  تیمــی  کار  روحیــه  ایجــاد  و  پــرورش 
از پیــش مــورد توجــه بــوده اســت. ایــن شــرکت اســت کــه بیــش   هــای 

مهمتریــن فعالیــت های داتیس در حوزه نرم افزار و وب،  تحلیل، طراحی و تولید سیســتم 
هــای تصمیــم ســاز مبتنی بــر هوش تجــاری، تولید نــرم افزارهــا و سیســتمهای اطاعاتی 
مدیریتــی و صنعتی، تولید سیســتم های اتوماســیون اداری و مدیریت گــردش کار، پورتال 
هــای ســازمانی و اطــاع رســانی، تولیــد سیســتم هــای مبتنــی بــر تجــارت الکترونیــک، 
 تولیــد سیســتمهای ارزیابــی عملکــرد از مهتریــن برنامــه هــای گــروه داتیــس می باشــد.

رییــس هیئــت مدیــره گــروه نــرم افــزاری داتیــس مهمتریــن هــدف گــروه داتیــس را در 
فضــای کنونــی کســب و کارهــا، شناســایی فرصت هــا و بهینــه ســازی هزینــه هــا عنــوان 
کــرد؛ بــا ابزارهــای بــروزی کــه در اختیــار اشــخاص قــرار مــی گیــرد، فرایندهــا را تعریــف 
و بــا قابلیــت گــردش کار آنهــا را میتــوان مدیریــت کــرد. میــزان مهارت هــای گــروه نــرم 
افــزاری داتیــس در طراحــی اپلیکیشــن را 70٪ ، در تولیــد نــرم افــزار سفارشــی 80٪ ، در 

قســمت پشــتیبانی9۵٪ و در تولیــد نــرم افــزار ســازمانی را 90٪ عنــوان کــرد.

تولید کودهای نانو بیولوژیک پیشرفته توسط شرکت نانو 
زیست فناور استان مرکزی

معرفی دستاوردهای فناورانه و دانش بنیان شرکت های مستقر

شرکت دانش بنیان برنامه سازان شبکه داتیس، طراح نرم 
افزارهای سفارشی در راستای رفع نیازهای مشتری
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 مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی هدف شرکت شبیه ساز مدار هوشمند

بهار طب امین، یکی از شرکت های فناور موفق در تولید محصوالت تنفسی و بیهوشی در کشور

شــرکت شــبیه ســاز مدار هوشــمند در زمینه اتوماسیون ساختمان 
در ســال 88  بــا مدیریــت زهرا رجبــی هزاوه در اســتان مرکزی شــروع 
بــه فعالیــت نمــود. در طراحــی هــای ایــن شــرکت همــواره صرفــه 
ــال  ــت اعم ــری و قابلی ــهولت کارب ــرژی و س ــرف ان ــی در مص جوی

تغییــرات در سیســتم از نــکات قابــل توجــه بوده اســت.
زهــرا رجبــی هــزاوه، مدیر عامل شــرکت شبیه ســاز مدار هوشــمند 
ــده شــرکت شــبیه ســاز هوشــمند  در اســتان مرکــزی گفــت: ای
از ادامــه یــک پــروژه دانشــگاهی بــه عنــوان »اســتفاده از سیســتم 
ــرای کاهــش مدیریــت  هــای هوشــمند اتوماســیون ســاختمان ب
مصــرف انــرژی« شــکل گرفــت و با گــرد هــم آمدن همــکاران فنی 
مهندســی شــرکت شــبیه ســاز مدار هوشــمند توانســت در سال

شــرکت بهــار طــب از ســال 1397 فعالیــت های پژوهشــی 
و تولیــدی خــود را آغــاز نمــود و در ســال 1398 بــا پذیرش 
ــه  ــق ب ــاوری موف ــای فن ــز رشــد واحده و اســتقرار در مرک
گســترش فعالیــت هــای فناورانــه و نوآورانــه خــود در حوزه 

تولیــد انــواع محصــوالت تنفســی و بیهوشــی گردید.       
امیــن باقــری، مدیرعامــل شــرکت تجهیــزات پزشــکی بهــار طب 
ــده ی کســب و کار  ــری ای امیــن در خصــوص نحــوه شــکل گی
خــود گفــت: پیــش از تاســیس شــرکت در حــوزه توزیــع و پخش 
تجهیــزات پزشــکی فعال بــودم و همــواره به فکر ایجــاد و راه انــدازی 
یــک کســب و کار در قالــب یک شــرکت نوآور بــوده ام کــه با تاش 
و پشــتکار ســرانجام موفــق به دســتیابی بــه ایــن هــدف گردیدم.

88 مجــوز گرفتــه و در همان ســال بــه عضویت پارک علــم و فناوری 
اســتان مرکــزی دربیاید. مصــرف انرژی در دنیا موضوع بســیار مهمی 
اســت و کشــورهای توســعه یافته به دنبال ســاخت ســاختمان های 
ســبز و کنتــرل فرآیندها هســتند تــا بتوانند مصــرف انــرژی و اتاف 
آن را بــه صفــر برســانند؛ در کشــور ما نیــز در این زمینــه تاش هایی 
شــکل گرفتــه امــا با توجه به مشــکات اقتصــادی، این مهم بســیار 
کمرنــگ اســت. عــاوه بــر ایــن، هزینــه انــرژی در کشــور ما نســبت 
بــه کشــورهای دیگر کمتر اســت؛ امــا در شــهرهایی مثل تهــران در 
بحــث ســاخت ســاختمان های لوکس،  اتــاف انــرژی بســیار زیادی 
ــن  ــح از ای ــا تصمیمــات صحی ــوان ب ــرد کــه می ت صــورت می گی

مســئله جلوگیری کرد.
از برنامــه هــای دیگــر ایــن شــرکت، توســعه بازارهــای صنعتــی و 
حرکــت بــه ســمت بازارهــای آنایــن مــی باشــد کــه هــم اکنــون 

تیمــی متمرکــز بــرای ایــن کار در نظــر گرفتــه شــده اســت.
حمایت هــای پــارک علم و فنــاوری اســتان مرکزی در زمینــه فراهم 
ســازی دفتــرکار، آزمایشــگاه و تجهیزات مناســب برای یک شــرکت 
نوپــا، باعــث شــدتا ایــن شــرکت مســیر هموارتــری را بــه ســمت 

موفقیــت طــی کند. 

حــوزه ی  در  عمدتــا  شــرکت  تولیــدی  محصــوالت 
تجهیــزات تنفســی و بیهوشــی اســت کــه عمدتــا بــرای 
ICU و CCU کاربــرد در اتــاق هــای عمــل و بخــش هــای 

مورد استفاده قرار می گیرند.
 ،ICU شــرکت در تولیــد 4 محصول شــامل ســت هــای تنفســی در
ســت هــای بیهوشــی در اتــاق عمــل، ماســک ونچــوری و تی پیس 

هــای ریــکاوری قلــب و عــروق، رتبــه ی دوم کشــور را دارد.
برخــی محصــوالت دیگــر ماننــد لولــه ی ساکشــن تیــوپ، ســوند 
اکســیژن، تنفس اکســیژن، ماســک اطفال و نــوزاد از دیگــر تولیدات 
شــرکت اســت که به طور گســترده در بیمارســتان ها مورد  اســتفاده 
قــرار مــی گیــرد. همچنیــن باقــری گفــت: ایــن شــرکت در حــوزه 
محصــوالت مرتبــط بــا کرونا نیز نظیر تولید انواع ماســک اکســیژن

وی در ادامــه در خصــوص مشــکات و موانــع پیشــرفت کســب 
و کار آن شــرکت گفــت: عــدم ثبــات نــرخ ارز، تحریــم هــا، عــدم 
مدیریــت صحیــح انرژی در کشــور، قوانین ســخت و دســت و پا 
گیــر اداره دارایــی و تامیــن اجتماعــی شــرایط ســختی را پیــش 
ــه  ــت ب ــکات دس ــن مش ــد. ای ــی دهن ــرار م ــرکت ها ق روی ش
دســت هــم داده تــا شــرکت هایــی مثــل  شــرکت شــبیه ســاز 
مــدار هوشــمند نــه تنهــا بــه توســعه فکــر نکنــد بلکــه فقــط 
ــی باشــد. ــال حفــظ فرصت هــای فعل ــه دنب  در ایــن ســال ها ب

ایــران،  ســاختمان های  تمامــی  کــه  روزی  امیــد  بــه 
ــرژی( بــا  ســاختمان های ســبز )بــا پایین تریــن حــد مصــرف ان

ــند. ــری باش ــرفته کارب ــات پیش امکان

جهــت اطفــال و بزرگســاالن، ماســک رزرو بــگ دار و انــواع رابــط 
های خرطومی دســتگاههای تنفســی اقدامــات موثــری را انجام 
داده اســت . مدیرعامــل شــرکت تجهیــزات پزشــکی بهــار طب 
امیــن در ادامــه بیــان کــرد: قریــب بــه  40 نفــر نیــرو بــه طــور 
مســتقیم مشــغول به فعالیت هســتند، فروش محصــوالت به 
تمــام مراکــز درمانــی کشــور و از چنــد شــرکت بازرگانــی هم به 
کشــورهای ترکیــه و آذربایجــان و عــراق هــم صــادر مــی گــردد. 
تولیــد ســت هــای تنفســی از برنامــه جدیــد این شــرکت می 
باشــد کــه مــی تــوان بــه دســتگاه ونتیاتور متصــل شــوند، راه 
انــدازی ایــن خــط تولیــدی حاصــل فعالیــت بیــش از دوســال 
ــق و  ــش تحقی ــرکت در بخ ــکاران ش ــش هم ــاش و کوش ت
توســعه بــوده کــه ســرانجام بــا اخــذ مجــوز از وزارت بهداشــت و 
درمــان تولیــد آن در شــرکت آغــاز شــده اســت. باقــری در پایــان 
عنــوان کــرد: شــرکت بهــار طــب امیــن همــواره از مشــاوره های 
همــکاران پــارک و مرکز رشــد بهــره مند بــوده و در این یکســال 
اخیــر کــه عضــو مجموعــه مرکــز رشــد و پــارک بــوده اســت، 
حمایــت هایــی در جهــت کمــک بــه توســعه فعالیــت هــای 
شــرکت و فرآینــد توســعه کســب و کار دریافــت نمــوده اســت.
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برگزاری جلسه هم اندیشی مسئولین پارک و مرکز رشد با مدیران واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد 

جلســه هم اندیشــی مدیــران و کارشناســان پــارک و 

ــران شــرکت های فنــاور مســتقر در  ــا مدی مرکــز رشــد ب

ــایت  ــمینار س ــالن س ــاه 99 در س ــد در دی م ــز رش مرک

اصلــی پــارک و بــا رعایــت کامل پروتــکل های بهداشــتی 

برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فناوری اســتان 

مرکــزی، جلســه هم اندیشــی مدیــران و کارشناســان 

ــاور  ــرکت های فن ــران ش ــا مدی ــد ب ــز رش ــارک و مرک پ

مســتقر در مراکــز رشــد بــا هــدف معرفــی آئین نامه هــای

ــن  ــه و همچنی ــن آئین نام ــری در ای ــد و بازنگ ــز رش مرک

ــک در  ــده نزدی ــب و کار در آین ــک کس ــدازی کلینی راه ان

پــارک ارائــه نمودنــد. در ادامــه مهنــدس مجیــد شمســی، 

مدیــر مراکــز رشــد واحدهــای فنــاور پــارک نیــز در بخش 

ــاور  ــی واحدهــای فن دیگــری از جلســه معیارهــای ارزیاب

مســتقر در طــی دوره رشــد و همچنیــن اهمیــت ایجــاد 

و توســعه تعامــل میــان واحدهــای فنــاور و ســتاد پــارک و 

مرکــز رشــد را بــه منظــور بهبــود فرآینــد ارائــه خدمــات و 

حمایــت از واحدهــای فنــاور  بصــورت کامــل بیــان نمــود 

ــز  ــاری در مرک ــررات ج ــا و مق ــریح آئین نامه ه ــه تش و ب

 رشــد و فرآینــد صــدور و تمدیــد مجــوز فنــاوری پرداخت.

مرکــز رشــد و بررســی راهکارهــای تقویــت و تعامــل بهتــر 

ــد. ــزار ش ــد برگ ــز رش ــتقر در مرک ــاور مس ــرکت های فن ش

در ایــن جلســه کــه بصــورت ســه گــروه مجــزا و بــا 

حضــور  بــا  و  بهداشــتی  پروتکل هــای  کامــل  رعایــت 

مدیــران عامــل شــرکت های فنــاور مســتقر در مراکــز 

ــس  ــی، رئی ــد رفیع ــر محم ــد، دکت ــزار ش ــارک برگ ــد پ رش

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــان دســتاوردهای پ ــارک، ضمــن بی پ

ــعه  ــگاه آن در توس ــال 1399 و جای ــزی در س ــتان مرک اس

ــاء  ــعه و ارتق ــه توس ــه ب ــزوم توج ــه ل ــتان، ب ــادی اس اقتص

فنــاوری و نــوآوری در شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان 

ــارک و مراکــز  مســتقر و همچنیــن بهبــود حمایت هــای پ

ــود. ــد نم ــرکت ها تأکی ــن ش ــعه ای ــیر توس ــد در مس  رش

ــاوری  ــاون فن ــی مع ــد کریم الدین ــر محم ــه دکت در ادام

پــارک، توضیحاتــی را درخصــوص برنامه هــای جدیــد 

ــط  ــرایط و ضواب ــوص ش ــاوری در خص ــت فن ــد معاون واح

ــاور از ــس از خــروج شــرکت های فن ــارک پ ــرش در پ پذی

امکان بهره مندی رایگان شرکت های خالق و دانش بنیان از ظرفیت رسانه ای و جراید در تبلیغ و معرفی کاال و خدمات خود

ــتر  ــه بیش ــر چ ــت ه ــرای حمای ــز ب ــه جام جم نی روزنام
ــی  ــک بســته حمایت ــد محصــوالت خــاق و دا ی از تولی
ــرح  ــن ط ــت. در ای ــرده اس ــن ک ــوزه تدوی ــن ح در ای
ــناخته  ــی ۲« ش ــان ایران ــرح نش ــوان » ط ــه عن ــه ب ک
ــتای  ــد دارد در راس ــم قص ــام ج ــه ج ــود. روزنام می ش
اجــرای فرمایشــات رهبــر انقــاب در خصــوص حمایــت 
ــه  ــدام ب ــتارتاپ ها، اق ــان و اس ــرکت های دانش بنی از ش
ــد. ــرکت ها کن ــن ش ــرای ای ــگان ب ــوای رای ــاپ محت  چ

خــاق،  دانش بنیــان،  شــرکت های  کلیــه  بنابرایــن 
اســتارتاپ ها و مخترعیــن می تواننــد از حداقــل ۲4 کادر 
فضــای رایــگان معــادل نیــم صفحــه در روزنامــه، ضمائــم، 
جام جــم  روزنامــه  اجتماعــی  شــبکه های  و  ســایت 
بهره منــد شــوند. بــرای ضریب دهــی هــر چــه بیشــتر بــه 
معرفــی و فعالیــت ایــن شــرکت ها، از شــرکت های برتــر، 
ــازی کشــور  ــه و در فضــای مج ــری تهی ــه تصوی مصاحب
بــه اشــتراک گذاشــته می شــود. عاقه منــدان بــرای 
ثبت نــام و کســب اطاعــات بیشــتر می تواننــد بــه لینــک
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گفتگــو بــا رســانه های مختلــف حمایــت ایــن ارگان هــا را برای 
ــن  ــر ای ــد. ب ــب کن ــوآوری کشــور جل گســترش زیســت بوم ن
اســاس، یــک کمیته مشــترک میــان معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری بــا حضــور دبیــر ســتاد فرهنگ ســازی 
اقتصــاد دانش بنیــان و توســعه صنایــع نــرم و خاق، بــه عنوان 
نماینــده تــام االختیــار معاونــت در ایــن کمیته تشــکیل شــده 
اســت، تــا ظرفیت هــای صدا و ســیما در حمایت از اکوسیســتم 
نــوآوری کشــور، فعال تــر شــود. رســانه ها و جرایــد دیگــری نیز 
در تمــاس و همــکاری بــا ایــن ســتاد، ظرفیت هــای خــود را در 
 اختیــار زیســت بوم صنایــع نــرم و خــاق، کشــور قــرار داده اند.

بــا حمایــت ســتاد اقتصــاد دانش بنیــان و توســعه صنایــع 
نــرم و خــاق، شــرکت های خــاق و دانش بنیــان در 
ــه گــزارش  ــد. ب ــگان نشــر می دهن مطبوعــات آگهــی رای
ــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی  ــط عمومــی پ رواب
ــت  ــانی معاون ــات و اطاع رس ــز ارتباط ــل از مرک ــه نق و ب
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، توســعه بــازار 
راهبردهــای  از  یکــی  نــوآور،  و  شــرکت های خــاق 
ــش  ــه نق ــه ب ــا توج ــت. ب ــتاد اس ــن س ــوری در ای مح
ــازار محصــوالت خــاق و  مهــم تبلیغــات در گســترش ب
ــق ــا از طری ــت ت ــرده اس ــاش ک ــتاد ت ــان س دانش بنی
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آمادگی پارک علم و فناوری استان در حمایت از جوانان و نخبگان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی)ره(

تأکید نماینده مردم محالت و دلیجان 

در مجلس شورای اسالمی بر ضرورت 

توسعه تعامالت میان دانشگاه های 

استان و پارک علم و فناوری

جلســه توســعه همکاری هــای مشــترک میــان پــارک علــم و 
فنــاوری اســتان مرکــزی و کمیتــه امــداد امــام خمینی)ره( بــا 
ــتان و  ــداد اس ــه ام ــارک و کمیت ــه پ ــای مجموع ــور رؤس حض
معاونیــن ایــن دو مجموعــه، بــا هــدف همــکاری بیشــتر و نحوه 
حمایــت پــارک از نخبــگان و افراد مســتعد توســعه فعالیت های 
کارآفرینــی در بخش هــای فنــاوری و نــوآوری و تحــت پوشــش 
 کمیتــه امــداد، در روز چهارشــنبه 8 بهمن مــاه 99 برگــزار شــد.

محمــد رفیعــی، رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی 
در ابتــدا بــه نقــش و اهداف پــارک و تغییــرات مــداوم تکنولوژی 
و فضــای کســب و کار بــه واســطه ظهور و توســعه شــرکت های 
فنــاوری و دانش محــور اشــاره کرد و گفــت: امــروزه ارزش آفرینی 
ــزات  ــین آالت و تجهی ــا ماش ــزرگ ب ــرکت های ب ــوزه ش در ح
فرســوده و قدیمــی محقــق نمی شــود و در حــال حاضــر 
برندهــای برتــر دنیــا و کشــور، شــرکت های فعــال در حوزه هــای 
تکنولــوژی نظیر فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات، بیوتکنولوژی و 
صنایــع نســل چهــارم هســتند. وی بیــان داشــت، پــارک علــم 
و فنــاوری اســتان مرکــزی تــاش نمــوده اســت تــا بــا ایجــاد 
بســترهای مناســب، زمینه شــکل گیری و توســعه شــرکت های 
ــن را در اســتان فراهــم نمــوده ــان ارزش آفری ــاور و دانش بنی فن

حجت االســام علیرضــا ســلیمی نماینــده مــردم محــات در مجلــس شــورای اســامی بــر ضــرورت توســعه 
ــود. ــد نم ــزی تأکی ــتان مرک ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــه پ ــا مجموع ــتان ب ــگاه های اس ــان دانش ــاط می ــات و ارتب  تعام

 بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فناوری اســتان مرکزی، دکتــر علیرضا ســلیمی، نماینده مردم محــات و دلیجان 
در مجلس شــورای اســامی، در حاشــیه مراســم افتتاح مرکز رشــد واحدهای فناوری شهرســتان محات، با اشــاره به نقش 
موثــر مراکــز رشــد در ایجــاد اشــتغال دانش آموختــگان دانشــگاهی، عنــوان کــرد: افتتاح مرکز رشــد پــارک علــم و فناوری 
در شهرســتان محــات گام مثبتــی در جهــت حمایــت از تجاری ســازی ایده هــای نوآورانــه متخصصــان و فارغ التحصیــان 
ایــن شهرســتان بــوده و امیــد اســت بــا راه انــدازی و توســعه کســب و کارهــای فناورانــه و دانش بنیــان در ایــن شهرســتان، 
 شــاهد ایجــاد زمینه هــای ایجــاد اشــتغال پایــدار و توســعه پتانســیل های صادراتــی محصــوالت شهرســتان ایــن باشــیم.

ســلیمی بــا تأکیــد بــر ضــرورت توســعه ارتبــاط میــان دانشــگاهیان بــا پــارک علــم و فنــاوری و مراکــز در جهــت تســهیل 
تعامــل دانشــگاه و صنعــت، ایــن امــر را یــک ضــرورت دانســت و گفــت طرح هــای پژوهشــی می توانــد بــا حمایــت پــارک 
علــم و فنــاوری بــه محصــوالت و خدمــات ارزشــمند تبدیــل شــوند و از ایــن طریــق ضمــن توســعه اقتصــاد دانش بنیــان 
شــاهد تحقــق ارتبــاط واقعــی صنعــت و دانشــگاه نیــز باشــیم کــه ایــن مهــم در نهایــت موجــب ایجــاد اشــتغال پایــدار 

فــارغ التحصیــان دانشــگاهی و بــه روز شــدن فناوری هــای مــورد نیــاز صنایــع اســتان گــردد.

و در حــال حاضــر بیــش 1۵0 شــرکت و واحــد فنــاور فنــاور 
و دانش بنیــان در پــارک و مراکــز رشــد آن مســتقر هســتند.

در ادامــه محمــد کریــم الدینــی معــاون فنــاوری و نــوآوری 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان بــه تفاهم نامــه منعقــد شــده 
ــام خمینــی)ره( در ســال  ــه امــداد ام ــارک و کمیت مابیــن پ
گذشــته اشــاره کــرد و گفــت: مأموریــت اصلــی پــارک کمک 
ــوآور و  ــای ن ــب و کاره ــاد کس ــت ایج ــگان در جه ــه نخب ب

فنــاور و ارزش آفریــن اســت.
ــش  ــا پای ــد ب ــداد می توان ــه ام ــزود: کمیت ــه اف وی در ادام
جامعــه هــدف خــود و شناســایی افــراد مســتعد کــه توانایی 
ایده پــردازی و ایجــاد یــک کســب و کار را دارند، ضمــن ارائه 
ــای  ــاد فعالیت ه ــور ایج ــه منظ ــا ب ــود، آنه ــای خ حمایت ه
ــد. ــی نمای ــاوری معرف ــم و فن ــارک عل ــه پ ــی ب  کارآفرین

ــه  ــرکل کمیت ــی، مدی ــد مؤمن ــن جلســه، مجی ــه ای در ادام
در  گفــت:  مرکــزی  خمینی)ره( اســتان  امــام  امــداد 
اســتان مرکــزی 44۵00 خانــوار بــا جمعیــت 8۵000 
ــداد هســتند و در  ــه ام ــر تحــت پوشــش مســتمر کمیت نف
ــت. ــدان اس ــگاه نیازمن ــداد پناه ــه ام ــر کمیت ــال حاض  ح

وی افــزود: پــارک علــم و فنــاوری بــا تبدیــل ثــروت ذهنــی 
بــه ثــروت ملمــوس و عینــی بــرای افــراد، موفــق شــده کار 
ارزشــمندی را در حوزه توســعه اشــتغال و کســب و کارهای 

پایــدار بــه انجــام برســاند.
مؤمنــی افــزود: کمیتــه امــداد می توانــد تــا ۲00 میلیــون بــه 
صــورت باعــوض بــه طرح هــا و ایده هایــی کــه دارای توجیــح 
ــد. ــک نمای ــتند، کم ــداد هس ــه ام ــواده کمیت ــوده و از خان  ب

مومنــی افــزود: طــرح راهبــران شــغلی کــه در کمیته امــداد امام 
خمینــی در جریــان اســت، گام مهمــی جهــت ایجــاد اشــتغال

ــت. ــان اس ــرای مددجوی ــق ب ــای موف ــب  و کاره ــدار و کس  پای
ــه  ــی کمیت ــتغال و خودکفای ــوزه اش ــه در ح ــان اینک وی بابی
ــان بعــد از استعدادســنجی و مشــاوره شــغلی  امــداد، مددجوی
ــح  ــوند، تصری ــتغال می ش ــه اش ــهیات، وارد چرخ ــه تس و ارائ
کــرد: در همیــن خصــوص 113 نفــر از نخبــگان را در بخــش 
خواهــران شناســایی نمــوده و ایــن پتانســیل وجــود دارد کــه بــا 
معرفــی ایــن افــراد بــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان بتواننــد 
ــوند. ــد ش ــره من ــز به ــن مرک ــای ای ــات و حمایت ه  از خدم

مومنــی در پایــان اظهــار کــرد: اگــر فعــل خواســتن 
می تواننــد  کنیــم  نهادینــه  جوانــان  در  را  توانســتن  و 
 بســیاری از نیاز هــا و موانــع کشــور را مرتفــع ســازند.

ــر از همــکاری  ــوح تقدی ــا اهــدای ل ــن جلســه ب ــان ای در پای
ــه  ــرای کارشناســان کمیت و برگــزاری دوره هــای آموزشــی ب
ــدس  ــط مهن ــزی توس ــتان مرک ــی اس ــام خمین ــداد ام ام
شمســی، مدیــر مراکــز رشــد پــارک تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان پارک و دانشگاه فنی و حرفه ای استان

در جلســه ای در تاریــخ 19 بهمــن مــاه 99 کــه بــه منظــور امضــای 
ــی و  ــگاه فن ــارک و دانش ــان پ ــترک می ــکاری مش ــه هم تفاهم نام
حرفه ای اســتان و همچنین افتتاح دفتر مرکز رشــد در این دانشــگاه 
بــا حضــور رؤســا و معاونیــن هــر دو طــرف برگــزار شــد، بــر ضــرورت 
حمایــت از توســعه فعالیت هــای کارآفرینــی توســط دانشــجویان و 
ــق  ــازی از طری ــل تجاری س ــای قاب ــد و دارای ایده ه ــاتید عاقمن اس

توســعه فضاهــای اســتقرار و ارائــه خدمــات مناســب، تأکیــد شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری اســتان مرکزی، 
در ایــن جلســه، دکتــر مهــرداد احمــدی رئیــس دانشــگاه فنــی 
حرفــه ای اســتان مرکــزی بیــان داشــت: دانشــگاه فنــی حرفه ای 
ــزرگ  ــواده ب ــی از واحدهــای خان ــه عنــوان یک اســتان مرکــزی ب
ــه ای کشــور در اســتان مرکــزی، شــامل  ــی و حرف دانشــگاه فن
ــران در اراک، یــک واحــد پســران در  یــک واحــد پســران و دخت

ــن و یــک واحــد پســران در ســاوه می باشــد. خمی

ــت  ــت گراس ــگاه مأموری ــک دانش ــگاه، ی ــن دانش ــزود: ای وی اف
ــی ســرفصل ها  ــا هــدف تقویــت زیرســاخت ها و بازآفرین کــه ب
ــت  ــه فعالی ــوزی جامع ــت و مهارت آم ــاز صنع ــر نی ــی ب مبتن
خــود را توســعه می دهــد. دکتــر احمــدی گفــت: ایــن 
ــی دارد و در  ــعه کارآفرین ــه توس ــژه ای ب ــه وی ــگاه توج دانش
ــون  ــدازی کان ــا راه ان ــاور را ب ــته های فن ــن راســتا ایجــاد هس ای
ــت در دانشــگاه تســهیل نمــوده اســت و  شــکوفایی و خاقی
بــه همیــن منظــور و در جهــت تقویــت و توســعه خدمــات و 
حمایت هــای مــورد نیــاز هســته ها و گروه هــای فنــاور، امضــای 
ــاوری در دســتور  ــم و فن ــارک عل ــا پ ــه همــکاری ب ــم نام تفاه
کار دانشــگاه قــرار گرفــت کــه امــروز بــا امضــای ایــن تفاهــم 
ــر مرکــز رشــد می توانیــم شــاهد حضــور  نامــه و افتتــاح دفت
ــیم. ــه باش ــای فناوران ــاتید در کاره ــجویان و اس ــتر دانش  بیش

دکتــر احمــدی افــزود: در ســال گذشــته بــا حــذف رشــته های 
ــودن  ــد نم ــی در جهــت هدفمن ــی بزرگ ــازار کار، گام ــدون ب ب
ــته  ــتان برداش ــه ای در اس ــی حرف ــگاه فن ــای دانش مأموریت ه
ــک و  ــد مکاترونی ــدی مانن ــته های جدی ــل رش شــد و در مقاب

ــی اضافــه گریــده اســت. پویانمای
دکتــر احمــدی یــادآور شــد: یکی از دیگــر از مهمتریــن کارهای 
ــش از ٪90  ــت بی ــتان پرداخ ــه ای اس ــی و حرف ــگاه فن دانش
ــات توســط دانشــجویان می باشــد. ــت اختراع ــای ثب هزینه ه

در ادامــه ایــن جلســه دکتــر رفیعــی، رئیــس پــارک 
ــارک و  ــان پ ــا می ــش همکاری ه ــت افزای ــان اهمی ــن بی ضم
ــگاه  ــاوری از دانش ــم و فن ــارک عل ــرد: پ ــان ک ــگاه ها بی دانش
فنــی حرفــه ای را بــه عنــوان یکــی از دانشــگاه های مأموریــت 
گــرا در جهــت توســعه فعالیت هــای فنــی و حرفــه ای 
ــاتید  ــجویان و اس ــت از دانش ــرورت حمای ــر ض ــت و ب دانس
ــی از  ــه صنعت ــای نوآوران ــعه فعالیت ه ــه توس ــد ب عاقمن
ــود.  ــد نم ــاخت های الزم تأکی ــا و زیرس ــاد فضاه ــق ایج طری
ــا  ــر ب ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــه اظه ــی در ادام ــر رفیع دکت
ــود در  ــزاری موج ــی و نرم اف ــای علم ــه توانمندی ه ــه ب توج
ــه شــکل گیری  ــارک، ایجــاد فضاهــای الزم جهــت کمــک ب پ
کســب و کارهــای نویــن در تمامــی نقــاط اســتان در صــورت 
ــی  ــش خصوص ــن بخ ــی فعالی ــگاه ها و حت ــکاری دانش هم
قابــل گســترش اســت و معتقدیــم در حــال حاضــر بواســطه 
ــر و  ــا تغیی ــا و نوآوری ه ــش فناوری ه ــش از پی ــعه بی توس
بازنگــری در راه انــدازی و توســعه کســب و کارهــا بایــد مــورد 

ــرد. ــرار گی ــری و توجــه جــدی ق بازنگ
وی افــزود: ایجــاد دفتــر مرکــز رشــد در دانشــگاه ها و 
ــات  ــا موضوع ــی ب ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــن برگ همچنی
تخصصــی و کســب و کار از مهمتریــن اهــداف همکاری هــای 

پــارک علــم فنــاوری بــا دانشــگاه ها می باشــد.

نشست هم اندیشی شرکت های عضو شبکه نوآوران حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

ــو  ــای عض ــرکت ه ــی ش ــم اندیش ــت ه نشس
شــبکه نــوآوران حــوزه فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطــات بــا هــدف هــم افزایــی میــان واحدهای 
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــکان اج ــت ام ــاور، در جه فن
مشــترک و همچنیــن بیــان مســائل و چالــش 
هــای توســعه کســب و کارهای حــوزه فنــاوری و 
اطاعــات و ارتباطــات در تاریــخ 1۲ اســفندماه، با 

ــد. حضــور نماینــدگان شــرکتها برگــزار گردی
در ایــن جلســه معرفی توانمنــدی هــا و نیازهای 
ــف اهــداف  ــر، تعری ــرکت هــای حاض ــه ش فناوران
ــن  ــوزه ICT و همچنی ــوآوران ح ــبکه ن ــی ش کل
ــای  ــپ ه ــوت کم ــزاری ب ــکان برگ ــی ام بررس
آموزشــی بــا هدف پــرورش نیــروی کارِ متخصص 

ــرار گرفــت. مــورد بحــث و تبــادل نظــر ق
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تأسیس مراکز رشد فعال از مهم ترین رسالت های پارک های استانی

برگزاری جلسه ارزیابی طرح های متقاضی بهره مندی از تسهیالت تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اولین فراخوان طرح گرنت جوانه

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــور  ــه منظ ــاند ب ــاع می رس ــه اط ــزی، ب ــتان مرک لس
ــی  ــوآوری و کارآفرین ــی در ن ــوان مل ــعه ت ــط و توس بس
مبتنــی بــر دانایــی، زمینه ســازی حرکــت دانشــگاه های 
ــت  ــا ظرفی ــن، ارتق ــه ســوی دانشــگاه کارآفری کشــور ب
توســعه فّنــاوری در مراکــز پژوهشــی و حمایــت از 
صاحبــان ایده هــای فّنــاور در جهــت تولیــد نمونــه 
از  عتــف  امور فّنــاوری وزارت  اولیه )MVP(، دفتــر 
پایان نامه هــا و رســاله های دارای ایده هــای فّناورانــه و 
بازارگــرا در قالــب گرنت جوانــه حمایــت می کنــد.

ــه دارای  ــی ک ــه جوان های ــد ب ــد می توانن ــز رش ــع مراک در واق
ایــده فنــاوری هســتند کمــک کننــد تــا ظرفیت هــای بالقــوه 
آن هــا بالفعــل شــود. لــذا شهرســتان هایی کــه ظرفیــت 
جمعیتــی و اقتصــادی حداقلــی را دارنــد، می تواننــد بــا 
 ایجــاد مراکــز رشــد، توســعه بیشــتری داشــته باشــند.

معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم، بــا بیــان اینکــه بایــد 
بــا واحدهــا و شــرکت های فنــاور، بــا تســامح و تســاهل برخــورد 
ــاوری، در  ــوزه فن ــد در ح ــرکت ها بای ــن ش ــزود: ای ــم، اف کنی
ســطح ملــی فعالیــت کننــد تــا بتوانیــم تســهیاتی را بــه آن 
ارائــه دهیــم. بــه بیــان دیگــر شــرکت های فنــاور بایــد در هــر 
 ســال، ارزش افــزوده علمــی جدیــدی بــرای ارائه داشــته باشــند.

دکتــر رحیمــی خاطرنشــان کــرد: رؤســای پارک هــای 
فنــی  ارزیابــی  ظرفیت هــای  بایــد  فنــاوری  و  علــم 
خــود را تقویــت کننــد تــا توانایــی پاســخ گویی دقیــق 
باشــند. داشــته  را  پژوهشــگران  و  دانش پژوهــان   بــه 

وی در خاتمــه بــا بیــان اینکــه پیونــد پارک هــای علــم و فناوری 
بــا دانشــگاه ها و مجموعه هــای صنعتــی بایــد مســتحکم باشــد، 
گفــت: در واقــع بیشــتر پارک هــای علــم و فنــاوری برآمــده از

صنایــع غذایــی، زیســت فنــاوری و ســاخت 
و تجهیــزات پزشــکی مــورد طــرح و بررســی 

قــرار گرفــت. 
در ایــن جلســه طرح هــای تولیــد »پپتــون 
هیدرولیــز شــده از ســویا و کازییــن« ، 
»ســاخت کیــت تولیــد قنــد دســتگاه پــت 
اســکن« و »طراحــی و تولیــد نانو کاتالیســت 
بــر پایــه TiO2 جهــت اندازه گیــری پروتئین 
در محصــوالت غذایــی« بــا حضــور مدیــران 
و نماینــدگان شــرکتهای فنــاور بــه صــورت 
حضــوری و مجــازی مــورد طــرح و بررســی 

قــرار گرفــت.

ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  فنــاوری اســتان مرکــزی، جلســه ای کــه ب
ــر  ــی، مدی ــم ملون ــر مری ــم دکت حضــور خان
کل دفتــر نــوآوری و کســب و کارهــای نویــن 
معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری؛ 
دکتــر محمــد رفیعــی، ریاســت پــارک علــم 
ــر مرتضــی  ــاوری اســتان مرکــزی؛ دکت و فن
غریبــی، مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و 
فنــاوری اســتان و داوران متخصــص معاونــت 
علمــی و فنــاوری و مدیــران پــارک در اســفند 
مــاه 99 برگــزار شــد. از ۵ طــرح متقاضــی، 3 
طــرح فنــاور در حوزه هــای صنایع شــیمیایی، 

ــارک و دانشــگاه، بایــد  ــه همیــن دلیــل پ دانشــگاه هســتند ب
ــد  ــواره بای ــاختاری، هم ــد س ــن پیون ــند. ای ــاختارمند باش س
وجــود داشــته باشــد و داد و ســتدهای علمــی بــه خوبــی برقرار 
ــه  ــی ک ــه جوان های ــد ب ــد می توانن ــز رش ــع مراک ــود. در واق ش
ــا ظرفیت هــای  ــد ت ــاوری هســتند کمــک کنن ــده فن دارای ای
بالقــوه آن هــا بالفعــل شــود. لــذا شهرســتان هایی کــه 
ظرفیــت جمعیتــی و اقتصــادی حداقلــی را دارنــد، می تواننــد 
ــند. ــته باش ــتری داش ــعه بیش ــد، توس ــز رش ــاد مراک ــا ایج  ب

معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم، بــا بیــان اینکــه بایــد 
بــا واحدهــا و شــرکت های فنــاور، بــا تســامح و تســاهل برخــورد 
ــاوری، در  ــوزه فن ــد در ح ــرکت ها بای ــن ش ــزود: ای ــم، اف کنی
ســطح ملــی فعالیــت کننــد تــا بتوانیــم تســهیاتی را بــه آن 
ارائــه دهیــم. بــه بیــان دیگــر شــرکت های فنــاور بایــد در هــر 
 ســال، ارزش افــزوده علمــی جدیــدی بــرای ارائه داشــته باشــند.

دکتــر رحیمــی خاطرنشــان کــرد: رؤســای پارک هــای 
فنــی  ارزیابــی  ظرفیت هــای  بایــد  فنــاوری  و  علــم 
خــود را تقویــت کننــد تــا توانایــی پاســخ گویی دقیــق 
باشــند. داشــته  را  پژوهشــگران  و  دانش پژوهــان   بــه 

وی در خاتمــه بــا بیــان اینکــه پیونــد پارک هــای علــم و فناوری 
بــا دانشــگاه ها و مجموعه هــای صنعتــی بایــد مســتحکم باشــد، 
گفــت: در واقــع بیشــتر پارک هــای علــم و فنــاوری برآمــده از 
ــارک و دانشــگاه، بایــد  ــه همیــن دلیــل پ دانشــگاه هســتند ب
ســاختارمند باشــند. ایــن پیوند ســاختاری، همــواره بایــد وجود 
داشــته باشــد و داد و ســتدهای علمــی بــه خوبــی برقــرار شــود.
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طراحی صفحه آرایی و جمع آوری محتوا:

شرکت بیتا نگاره آرمان

گرامیداشــت روز زن و همچنیــن تبریــک و گرامیداشــت دهه مبارک 
فجــر، بیــان کــرد: وجــود مقــدس و نازنین بانــو حضرت فاطمــه )س( 
مایــه افتخــار و مباهــات بــرای همــه زنــان و جهانیــان اســت و لــذا 
الگوگیــری از ایــن شــخصیت کامــل و بــی بدیل بــرای زنــان می تواند 

مایــه آرامــش و ســعادت در زندگــی باشــد.
وی ضمــن تشــکر از تاش هــای بانوان شــاغل در پارک علــم و فناوری 
افــزود: همیشــه قــدردان زحمات و تاش های شــما در جهت توســعه 
اهــداف و برنامه هــای پــارک بــوده و بــا توجه به کوچک بودن ســاختار 
ســازمانی پــارک و حجــم گســترده فعالیت هــا، بــا برگــزاری چنیــن 
جلســاتی، حضــور شــما را ارج نهــاده و بتــوان از زحمــات و تاش های 
شــما قدردانــی نمــود. در ادامــه این جلســه بــا اعطــای هدیــه از بانوان 
شــاغل در پــارک علــم و فناوری اســتان مرکــزی تقدیر به عمــل آمد.

به مناسبت روز زن صورت گرفت؛ تجلیل از بانوان شاغل

  در پارک علم و فناوری استان مرکزی

کاشت 40 اصله نهال به مناسبت روز درختکاری 

در پارک علم و فناوری استان مرکزی

تجلیل از برگزیدگان مسابقه 

کتابخوانی با موضوع نماز در پارک

بــه مناســبت ســالروز میــاد بــا ســعادت حضــرت فاطمــه زهرا 
ســام اهلل علیهــا، در جلســه ای کــه با حضــور ریاســت و کارکنان 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی برگــزار شــد، از بانــوان 
همــکار در پــارک، تجلیــل بــه عمــل آمــد. در ایــن جلســه دکتر 
محمــد رفیعــی رئیس پــارک، بــا تبریک فرارســیدن روز مــادر و

ــزی؛  ــتان مرک ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــکاری،  ــی و روز درخت ــع طبیع ــه مناب ــت هفت ــبت گرامیداش ــه مناس ب
بــا حضــور مســئولین و کارکنــان پــارک و تعــدادی از واحدهــای 

ــه  ــارک غــرس شــد.در ایــن مراســم کــه ب ــه نهــال در محوطــه ســایت جامــع پ مســتقر در تاریــخ 17 اســفندماه 99، 1۲0 اصل
مناســبت گرامیداشــت هفتــه منابــع طبیعــی و روز درختــکاری و فرارســیدن بهــار طبیعــت برگــزار شــد، هــر یــک از مســئولین 
 و کارکنــان پــارک و همچنیــن کارکنــان واحدهــای فنــاور مســتقر در مرکــز رشــد و پــارک بــه کاشــت یــک نهــال اقــدام نمودنــد.

دکتــر محمــد رفیعــی، رئیــس پــارک در ایــن مراســم بــا گرامیداشــت روز درختــکاری عنــوان کــرد؛ روز درختــکاری و هفتــه منابــع 
طبیعــی فرصتــی اســت بــرای توجــه بــه محیط زیســت و افزایش ســرانه فضای ســبز و کاشــت نهــال درخت تــا اهمیت هــوای پاک 

و زمیــن پــاک را بــار دیگــر مــورد تأکیــد قــرار دهیم.

در جلســه ای کــه بــا حضــور ریاســت و همــکاران پــارک برگزار 
ــی  ــده در بخــش مســابقه کتابخوان شــد، از همــکاران برگزی
ــدان پرســنل در بخــش  ــا موضــوع نمــاز و همچنیــن فرزن ب
عکاســی و نقاشــی در موضــوع نمــاز، در روز 14 بهمــن تقدیــر 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب ش
اســتان مرکــزی در ایــن جلســه، غامعبــاس جعفــری، دبیــر 
ســتاد اقامــه نمــاز و مدیــر امــور اداری پــارک، ضمــن تبریــک 
ــرد: در  ــان ک ــارک فجــر و روز زن، بی ــه مب و گرامیداشــت ده
ــق صــورت  راســتای توســعه فرهنــگ نمــاز و براســاس تواف
گرفتــه میــان ســتاد اقامــه نمــاز اســتان، اســتانداری مرکــزی 
و ســتاد اقامــه نمــاز پــارک، مجموعــه ای از اقدامــات در دســتور 
کار قــرار گرفــت کــه یکــی از آنهــا برگزاری مســابقه کتابخوانی 
ــت. ــوده اس ــارک ب ــکاران در پ ــژه هم ــاز وی ــوع نم ــا موض  ب

در پایــان این مراســم با اهــدای جوایزی از همــکاران برگزیده در 
بخش  مســابقه کتابخوانی، و فرزندان برگزیده همــکاران در ارائه 

آثار نقاشــی، عکاســی و مقاله نویســی تقدیر به عمــل آمد.


