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 استان قم :پتانسیل  باآشنایی  –الف 

 فاصله نیهمچن و تهران گذاري هیسرما ممنوعه منطقه لومتريیک 120 شعاع انتهاي در قم استان گرفتن قرار .1

 به نسبت را استان تیاهم گذاري، هیسرما منطقه با ريیگ میتصم مرکز نیب لومتریک 120 از کمتر اي

 .دینما یم زیمتما مشابه استانهاي

 از درصد 20 حدود که بطوري استان لومتريیک 130 فاصله در( تهران) رانیا مصرف بزرگ بازار وجود .2

 .دارند قرار بازار نیا در رانیا تیجمع

 روگاهین نیهمچن و مناسب یصنعت شهرکهاي مخابرات، برق، گاز، خطوط لیقب از مناسب ربناهايیز وجود .3

 .دهد کاهش گذاري هیسرما براي را بناها ریز جادیا نهیهز تواند یم که است مواردي جمله از یحرارت

 هیاول مواد از استفاده با یصادرات عیصنا استقرار جهت خصوصا سلفچگان اقتصادي ژهیو منطقه وجود .4

 .باشد یم یصنعت توسعه جهت در استان لهايیپتانس از یکی ،یواردات

 وجود نیهمچن و مرکزي و اصفهان تهران، یعنی کشور یصنعت استان سه ثقل مرکز در قم استان گرفتن قرار .5

 یلیتکم عیصنا در گذاري هیسرما جهت را استان نیا متري، لویک 300 شعاع در کشور عیصنا از درصد 70

 .دینما یم مطلوب استانها گرید عیصنا مفقوده هاي حلقه و

 از فلزي عیصنا و کیالست ،کیپالست عیصنا سنگ، چوب، ،ییدمپا و کفش رینظ استان در شده یبوم عیصنا .6

 تکنولوژي ارتقاء و یصنعت هاي خوشه جادیا با توان یم که هستند استان یمعدن و یصنعت لهايیپتانس گرید

 .نمود اقدام آنها گسترش و توسعه به نسبت واحدها گونه نیا

که با هزار میلیارد ریال است  51استان قم فراتر از  شده براي واحدهاي صنعتی گذاري انجام حجم سرمایه .7

استان براي بیش  واحد صنعتی و تولیدي 400هزار و 2حدود  گذاري صورت گرفته در این حجم از سرمایه

همچنین قم داراي هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر،  شده است؛ تن فرصت اشتغال ایجاد هزار 5۸از 

و  (I.C.T) اطالعات و ارتباطاتو فناوري  -قنوات  -االئمه )ع(  چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن

ها موقعیت ممتازي براي  که هرکدام از آن چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است 

 .اشتغال دارد تولید و  توسعه سرمایه گذاري،

  :صنعت کفش و صندل )صنعتی(اهم دالیل انتخاب موضوع رویداد شتاب  –ب 

ها همواره تالش  بهره برداران آن که کند اتحادیه کفش ماشینی قم فعالیت میزیر نظر  واحد تولیدي 400دودا ح

 .کنند تولیداند محصوالت به روز و مورد پسند مشتري را  کرده
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  : حامیان رویداد شتاب صنعت کفش و صندل )صنعتی( –ج 

 شرکت تولیدي کفش آي سانا *    جهاددانشگاهی واحد استان قم *

 بنیاد نخبگان استان قم *  اتحادیه صنعت چاپخانه داران استان قم *

 پارک علم و فناوري استان قم *    مرکز رشد دانشگاه قم *

 سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی  *

 کارآفرینی امید صندوق *  دانشگاه جامع علمی کاربردي استان قم *

 : صنعت کفش و صندل )صنعتی(جدول منتورهای رویداد شتاب  -د

  نام و نام خانوادگی محل کار رشته - لی تحصیمقطع  تلفن

 لیال سادات طباطبایی حکیم استاد دانشگاه هاي استان قم دکتراي کارآفرینی 0912۸535743

 حمید زعیمی درساشرکت تولیدي کفش مدلساز  دیپلم هنرستان 09124107796

 مسعود رستمی شخصی کارشناسی گرافیک 0912351079۸

 علیرضا قره گوزلو مدرس دانشگاه فوق لیسانس 09121949207

 حسین شیرازي مقدم بنیاد نخبگان فوق لیسانس 0919۸717147

 یاسر شریفی جهاددانشگاهی دکترا 09391511752

 

  :کفش و صندل )صنعتی(صنعت  جدول ایده های برتر رویداد شتاب -هـ 

 ردیف فرد ارائه دهنده ایده عنوان ایده  شماره تماس

 1 ابوالفضل شکري سامانه فروش و بازاریابی بین المللی 091255275۸3

 2 سعید محسن پور سهی طراحی پاي پوش هاي ارگونومیک 09121309154

 3 العابدیناحمد زین  بسته بندي کفش دوستدار محیط زیست 09191513531

 4 پریا امیري طراحی صندل چند منظوره 09034236937

 5 زهرا عابدي طراحی کفش تبدیل شونده 09052141269

 6 سیداحمد موسوي راد بسته بندي کفش عروس 09124524470

 صاحبان سه ایده برتر : معرفی

 ابوالفضل شکری  -1

 سعید محسن پور سهی -2

 احمد زین العابدین -3
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 تصاویری از پیش رویداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 نهایی ویدادرتصاویری از             

 

 

 

 

 

 ایده های برتر صاحبان تصاویر     

 

 


