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نه در اقتصاد و نه در هی� برنامه دیگری ،بدون هدفگذاری نمیشود حركت
كرد ،باید هدفگذاری بشود .به نظر بنده آن چیزی كه امسال و سالهای بعد از
این باید به عنوان هدف اقتصاد مورد توجه باشد ،عبارت است از سرمایهگذاری
بر روی تولید داخلی از همه مسئوالنی كه در زمینههای اقتصادی فعالیت دارند
و از همه آحاد مردم باید مطالبه بشود كه به مسئله تقویت تولید داخلی كمک
كنند .یکی از كارها این است كه فعالیتهای «بنگاههای دانشبنیان» تقویت
بشود .پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد كمک میكند؛ بنگاههایی
كه دانشبنیان هستند میتوانند به اقتصاد ملی كمک كنند.
گزیدهای از بیانات مقام معظم رهبری

فعالیتهای دانشبنیان در حقیقت علم و اقتصاد را در كنار یکدیگر قرار داده
و منجر به تقویت این دو حوزه میشود و در نهایت میتواند به بهبود زندگی
مردم كمک كند .فعالیت در زمینه توسعه اقتصاد «دانشبنیان» مورد حمایت
دولـت اسـت و ایـن دولـت تمامـی تـوان خـود را بـرای تقویـت و پیشـبرد اهداف
شـركتهای «دانشبنیـان» بـکار خواهـد گرفـت .فعالیتهـای «دانشبنیـان»
در حقیقـت علـم و اقتصـاد را در كنـار یکدیگـر قـرار میدهـد و به تقویـت این دو
حوزه میانجامد .ثمره اصلی مراكز علم آموزی نظیر آموزش عالی و آموزش
و پـرورش بایـد در فعالیتهای «دانشبنیان» تجلی یابد.
گزیدهای از سخنان ریاست محترم جمهوری

دكتر محمد فرهادی؛ وزیر علوم

حمایت از صادرات محصوالت دانشبنیان پارکها و
مراکز رشد علم و فناوری ،از برنامههای وزارتخانه است.

دکتر وحیداحمدی؛ معاونپژوهش و فناوری

تمرکززدایی وظایف پژوهش و فناوری به سطوح استانی ،با توجه به مزیتهای
رقابتی و ظرفیتی موجود در استانها ،از اهداف آمایش منطقهای است.

یادداشت رئیس پارک علم و فناورییزد
پارکهـای علـم و فنـاوری بـه عنـوان یکـی از نهادهـای اجتماعـی موثـر در امـر توسـعه فنـاوری و بـه تبـع
آن ،توسـعه اقتصـاد دانشمـدار و اشـتغالزایی تخصصـی ،مـورد توجـه بسـیاری از کشـورهای جهـان
واقـع شـده اسـت .پارکهـای علـم و فنـاوری ،محیطهایـی مناسـب بـرای اسـتقرار و حضـور حرفـهای
شـرکتهای فنـاوری کوچـک و متوسـط ،واحدهـای تحقیـق و توسـعه صنایـع و مؤسسـات پژوهشـی
اسـت کـه در تعامـل سـازنده بـا یکدیگـر و بـا دانشـگاهها بـه فعالیتهـای فنـاوری اشـتغال دارنـد .هدف
نهائـی ایـن همنشـینی ،ایجـاد چشـمههای فنـاوری و تسـهیل فرآینـد جـذب ،ارتقـا و انتشـار آن اسـت
بـه نحـوی کـه تمامـی و یـا بخشهـای عمـدهای از فعالیتهـای منتهـی بـه محصوالت فنـاوری در این
پارکها به صورت حرفهای قابل انجام باشـد .اهم این فعالیتها شـامل بازارسـنجی ،ایدهپردازی ،پژوهش علمی ،طراحی مهندسـی،
نمونهسـازی ،طراحـی صنعتـی ،استانداردسـازی ،تدویـن دانـش فنـی ،ثبـت مالکیـت فکـری ،فـروش و عملیـات مستشـاری بعـدی بـرای
تحقـق محصـوالت فنـاوری در عرصـه تولیـد صنعتـی و همچنیـن عرضـه سـایر خدمـات تخصصـی اسـت .همکاریهـای بینالمللـی بـرای
اسـتفاده از تجـارب جهانـی و همچنیـن حضـور موثـر در بازارهـای فنـاوری جهـان از اهـداف راهبـردی پارکهـای علـم و فنـاوری اسـت.
داریوش پورسراجیان

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
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ﺣﻮزه رﯾﺎﺳﺖ ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎورى ﯾﺰد

ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى ﯾﺰد در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه؛10

ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﻨﻌﻘﺪه در ﺳﺎل1393؛12

واﺣﺪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ؛13

واﺣﺪ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ؛15

 16ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻓﻨﺎورى وﻧﻮآورى
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ وﺗﺨﺼﺼﻰ؛19

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﺎورى و ﻧﻮآورى؛17

اﻣﻮر ﻣﺆﺳﺴﺎت؛21

ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآورى؛24

واﺣﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ؛26

 30ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ
ﮔﺰارش ﻣﻌﺎون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ؛31

اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ؛33

اﻣﻮر ادارى؛34

اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﻰ؛37

 39ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎورى ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎورى ﯾﺰد
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎورى؛40

ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت وارﺗﺒﺎﻃﺎتICT؛42

 66ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ وﻓﻨﺎورىاﺳﺘﺎن ﯾﺰد
 72ﭘﺎرك ﻋﻠﻤﻰﮐﻮدﮐـﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
 76ﺧﺒﺮﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎى ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎورى ﯾﺰد در ﺳﺎل1393
 134ﺷﻤﺎرهﺗﻠﻔﻦﻫﺎى ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎورى ﯾﺰد

ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎورى؛46

ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ)ﻓﻨﺎورىﻫﺎىﻧﺮم(؛62

ﺣﻮزه رﯾﺎﺳﺖ
ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎورىﯾﺰد

پارک علم و فناوری یزد در یک نگاه

اهداف پیشرو:
کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور
تجاریسازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخشهای تحقیقاتی و تولیدی و خدماتی جامعه
افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش
کمک به جذب دانش فنی و سرمایههای بینالمللی و داخلی
افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکتهای فناوری داخلی در سطح بینالمللی
حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط فناوری و حمایت از مؤسسهها و شرکتهای تحقیقاتی و مهندسی نوآور ،با هدف توسعه فناوری
و کارآفرینی
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فصلنخست

حوزه ریاست

وظایف پارک علم و فناوری:
کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهای فناوری به منظور رقابت در عرصه جهانی
سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهای فناوری به منظور کمک به رشد آنها
سازماندهی تواناییها و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاهها و مراکز علمی ،فناوری و صنعتی منطقه و تواناییهای
واحدهای فناوری
کمک در جهتدهی مراکز علمی مرتبط با پارک به سوی تحقیق در رشتههای مورد نیاز واحدهای فناوری
ایجاد فضای سبز مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور
ایجاد بستر مناسب برای حضور و همکاری واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیر دولتی در پارک
ایجاد بستر مناسب برای حضور و همکاری واحدهای فناوری خارجی در پارک برای توسعه فناوری شرکتهای بومی
ایجاد بستر مناسب برای فعالیت مشترک واحدهای فناوری داخلی و خارجی
تشویق پژوهش با هدف توسعه محصوالت و فرآیندها ،با هدف دستیابی به فناوری
کمک به ایجاد شرکتها و بنگاههای اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد واحدهای فناوری
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گزارشعملکرد سال 1393پارک علم و فناوری یزد

تفاهمنامههای منعقده پارک علموفناوری استان یزد در سال 1393
طرفین تفاهمنامه
موضوع تفاهمنامه

ردیف

تاریخ

1

افزایش مراودات بانکی و تمرکز وجوه پارک علم و فناوری یزد
و صندوق پژوهش فناوری یزد نزد بانک تجارت

پارک علم و فناوری یزد و بانک تجارت

1393/2/4

2

موافقتنامه همکاری جهت حمایت از تجاریسازی طرح
و شرکتهای دانشبنیان یزد (اعطای تسهیالت توسط صندوق
به شرکتهای دانشبنیان با تایید معاونت تجاریسازی)

پارک علم و فناوری یزد و معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق
پژوهش و فناوری غیر دولتی

1393/2/14

3

توسعه و ارتقا سطح همکاریهای علمی ،پژوهشی و بهرهگیری از
امکانات و ظرفیتهای موجود در مرکز تحقیقات ناباروری یزد و پارک علم
و فناوری یزد در جهت تحقق اهداف مشترک

مرکز تحقیقات ناباروری
و پارک علم و فناوری یزد

1393/3/24

4

تفاهمنامه همکاری به منظور پیوند صنعت و دانشگاه و بهرهگیری از
ت تحقیق
امکانات و ارتقا همکاریهای فیمابین جهت حمایت از فعالی 
و توسعه ،ابداع و اختراع مؤسسات دانشبنیان

پارک علم و فناوری یزد
و خانه صنعت ،معدن و تجارت یزد

1393/4/4

5

توسعه همکاریهای فرهنگی ،آموزشی ،پژوهشی
و فناوری جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری یزد

پارک علم و فناوری یزد
و جهاد دانشگاهی یزد

1393/5/11

6

تفاهمنامه همکاری پارک علم و فناوری استان همدان و پارک علم و فناوری
یزد در راستای توسعه اقتصاد دانشبنیان مبتنی بر فناوری و نوآوری
و ایجاد اشتغال پایدار ،مولد و ارزشافزا

پارک علم و فناوری یزد
و پارک علم و فناوری همدان

1393/5/18

7

• راهاندازی و ایجاد مرکز نوآوری در مؤسسه در فاز اول و ایجاد مراکز پیش
رشد و رشد در فازهای دوم و سوم
• استفاده از امکانات و ظرفیتهای طرفین در حوزههای علمی،فرهنگی،
رفاهی ،آزماشگاهی و ..به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود

پارک علم و فناوری یزد
و مؤسسه آموزش عالی امام جواد
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فصلنخست

حوزه ریاست

ردیف

موضوع تفاهمنامه

طرفین تفاهمنامه

تاریخ

8

همکاری متقابل جهت ارائهی خدمات و تسهیالت قرضالحسنه به کارکنان
صندوق در قبال تمرکز حسابهای صندوق کارکنان پارک علم و فناوری یزد در
چارچوب مقررات و دستورالعملهای جاری بانک

بانک قرضالحسنهی رسالت
و پارک علم و فناوری یزد

1393/8/27

9

تفاهمنامه همکاری با پیامنور

پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه پیامنور

1393/10/24

روابط عمومی و امور بینالملل
روابط عمومی فعالیتی است ممتد ،مداوم و طرحریزی شده که از طریق آن ،افراد و سازمانها میکوشند ،با تفاهم ،از کسانی که با آنها سروکار دارند پشتیبانی
کنند .در حقیقت روابط عمومیها بخشی از مدیریت هستند و در اغلب موارد نقش مغز متفکر ،قلب تپنده ،دست اجرا ،پای پیشرفت ،گوش شنوا ،چشم بینا
و زبان گویای سازمان را ایفا میکنند .فعالیتی که روابط عمومی انجام میدهد در یک کلمه «ارتباط» از دیدگاه نظری «علم» از جنبه علمی و اجرایی خود
«فن» و از جنبه خالقانه و زیبایی شناختی «هنر» است به عبارتی دیگر روابط عمومیها آیینه تمامنمای سازمان و جایگاه دریافت و انتقال اطالعات هستند.
مهمترین اقدامات اجرایی:
 .1بازنگری در پرتال و بروزرسانی آن
 .2طراحی و نصب استندهای تبلیغاتی و مناسبتی
 .3برگزاری مراسم و مناسبتها (بازدیدهای گروهی و فردی ،بازدید استاندار از شهرک علمی و تحقیقاتی ،بازدید دکتر ستاری ،بازدید وزیر تعاون از پارک
علم و فناوری یزد ،مراسم ملی و مذهبی ،نماز جماعت ،جلسه شرکتها)
 .4ساخت فیلم (شرکتهای موفق جهت نمایشگاه مجلس ،تدوین فیلم  8دقیقهای)
 .5طراحیها (سربرگ و آرم جدید پارک ،مناسبتها ،تقدیرنامهها)
 .6همکاری در تدوین تفاهمنامهها (دانشگاهها ،نیروی انتظامی و).....
 .7برگزاری نمایشگاهها (نمایشگاه مجلس ،علم تا عمل ،کامیتکس ،فنبازار ،شیخ بهائی ،شیراز ،هفته پژوهش)
 .8تولید و ارسال اخبار و ارتباط با اصحاب رسانه (نشست خبری)
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 .9نصب پوسترها و اطالعرسانی (سایت ،SMS ،تابلوهای اعالنات)
 .10تهیه هدایا ،اقالم و پکیجهای تبلیغاتی
 .11پیگیری امور مربوط به برگزاری نمایشگاهها و جشنوارهها
 .12مستندسازی (عکس ،فیلم و گزارش)

محمد قویدل؛ مدیر روابط عمومی و امور بینالملل

بی تردید جریان فناوری روندی جهانی است که الزم است مدیران ،کارشناسان و مؤسسات مستقر در پارکهای علم و فناوری با تعاملی سازنده با جهان
در مسیر رشد و ارتقاء فناوریهای روز دنیا قرار بگیرند که البته این وظیفه خطیر در پارک علم و فناوری یزد بر عهده واحد روابط بینالملل پارک است.
مهمترین اقدامات اجرایی:
 .1هماهنگی برگزاری تور فناوری مالزی جهت حضور شرکتها (شرکت پارسان الکترونیک و خرداد دال)
 .2پذیرش هیأتهای خارجی (هیأت اسپانیایی ،هیأت کامستک و).....
 .3تعامل با انجمنهای بینالمللی پارکهای علم و فناوری از جمله  IASPو ASPA
 .4هماهنگی حضور رئیس پارک در کنفرانس جهانی IASP
 .5حضور در نمایشگاه و کنفرانس ( ASPAشیراز)
 .6حضور در کنفرانس وزرای علوم و فناوری «غیرمتعهدها»
 .7چاپ معرفی پارک به زبان انگلیسی در خبرنامه شبکه پارکهای جهان اسالم
 .8هماهنگی برای حضور اعضای ستادی در کارگاههای آموزشی بینالمللی ( ،WTAکامستک)
 .9هماهنگی و برنامهریزی سفرهای خارجی
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حوزه ریاست

واحد طرح و برنامه
واحد طرح و برنامه یکی از واحدهای کلیدی و پر مسئولیت است که نقش بسزایی در کارآوری مرکز دارد .این واحد مسئولیت برنامهریزی و پیگیری و
اجرای طرحهای مناسب در تحقق اهداف کالن و سیاستهای پارک را بر عهده دارد .این واحد به عنوان اتاق فکر ،برنامهریزی ،هدایت و رصد جریان
عمومی حرکت پارک به سمت اهداف است که در کنار سایر واحدها به ایفای نقش میپردازد.
مهمترین اقدامات اجرایی:
 -1نهادینه کردن کار بر اساس برنامه
 -2تدوین برنامههای عملیاتی ساالنه واحدها
 -3تعریف و اجرای پروژههای پژوهشی مرتبط با وظایف پارکها
 -4تدوین آییننامهها و مستندسازی فرایندها(کمیته سیستم ها)
 -5برگزاری  11جلسه در شورای مدیران
 -6برگزاری 6جلسه کمیته علمی -پژوهشی
 -7برگزاری  3جلسه شورای پارک
 -8برگزاری  4جلسه کمیته سیستم و فرایند
 -9بروزرسانی سایت طرح و برنامه
 -10مبادله  7موافقت نامه به ارزش  22000میلیون ریال
 -11تنظیم بودجه تفضیلی سال 1393
 -12تنظیم اصالحیه بودجه تفضیلی سال 1392
 -13پشتیبانی سیستم  MISدر پارک
 -14تهیه ،تنظیم و تلقیق برنامه بودجه 1393و ابالغ آن به واحدها
 -15برگزاری  13جلسه مشورتی جهت مشاوره به شرکتها در خصوص
نحوه تعیین طرح تجاری
 -16برگزاری دوره آموزشی در خصوص آموزش نحوه تدوین طرح تجاری

 -17بررسی طرحهای تجاری شرکتهای متقاضی استقرار در پارک و مراکز رشد
 -18تدوین برنامه عملیاتی سال 1394
 -19برگزاری دوره آموزشی سیستمهای نوین ترافیک هوایی

سید محمد خامسی؛ مدیر طرح و برنامه پارک

تنظیم پروژههای توسعهای پارک:
 -1عارضهیابی منابع انسانی
 -2احصا و اصالح فرایندها
 -3تدوین برنامه پنج ساله سوم پارک
 -4تدوین طرح توجیهی مرکز رشد هوایی و هوانوردی
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فصلدوم

معاونت فناوری و نوآوری

همانگونه كه استحضار دارید حوزه معاونت فناوری شامل اداره خدمات تخصصی ،واحدهای فناوری (واحد امور مؤسسات) ،مركز نوآوری و مدیریت
بازاریابی است .این حوزه با مدیریت جریان دانش ،در میان عوامل موثر بر توسعه فناوری و تجاریسازی نتایج تحقیقات از طریق ایجاد همافزایی و
شبکهسازی میان واحدهای فناوری دانشبنیان پارک فعالیت میكند .در همین راستا گفتوگویی با دكتر احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و
نوآوری پارک علم و فناوری انجام شده است كه عملکرد معاونت و بخشهای زیر مجموعه را در ادامه میخوانید.

گفتوگو با معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد؛

درخشش پارک یزد در طرح پایش پارکها و مراكز رشد وزارت علوم تحقیقات و فناوری

احمد رضا فقیه خراسانی ضمن تشکر از اعضای مجموعه پارک علم و فناوری یزد گزارشی مختصر از فعالیتهای صورت گرفته در
واحد معاونت فناوری مرکز فناوری اقبال در سال  93ارائه داد و گفت :امور مؤسسات در سال  93نیز همچون سالهای پیشین ،در
ماههای نخست فرآیند ارزیابی شرکتهای مستقر در پارک را انجام داد .وی افزود :بر اساس آییننامه قبل به بیش از  80شرکت
امتیاز داده شد و پس از مشخص شدن رتبه آنها ،فرآیند عقد قرارداد با شرکتها تا انتهای سال  93ادامه پیدا کرد.
وی با اشاره به انتقادات صورت گرفته نسبت به آییننامه ارزیابی از سوی شرکتها و همچنین مجموعه پارک اظهار داشت :فرآیند
اصالح آییننامه با کمک نمایندگان شرکتها از سال  93آغاز و در این راستا بیش از  15جلسه برگزار شده است که خوشبختانه
میتوان ادعا کرد آیین نامه جدید بسیار جامع تر از گذشته تنظیم شده و به زودی پس از تصویب در هیأت رئیسه پارک در سال
 94ابالغ و اجرایی خواهد شد .به گفته وی ،بهرهگیری از نظرات نمایندگان یکی از مواردی است که هیأت رئیسه تاکید بسیاری بر آن دارد که در این راستا
با انتخاب نمایندگان مؤسسات فناور این امر محقق شد.
فقیه خراسانی در ادامه به ارزیابی بیش از  130شرکت متقاضی دانشبنیان شدن اشاره کرد و گفت :در سال گذشته کارگزاری تشخیص صالحیت دانشبنیانی
برای مؤسسات فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری استانهای یزد ،کرمان و سیستان و بلوچستان به مجموعه فناوری اقبال سپرده شد که خوشبختانه
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با همکاری اعضا این فرآیند بسیار مطلوب به سرانجام رسید ،البته جهت اطالع مؤسسات مستقر در پارک باید بگویم ،فرآیند ارزیابی در سال  1394با توجه
به سیاستهای معاونت علمی به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی همچنین عملکرد واحد بازاریابی معاونت فناوری در سال  93را مطلوب عنوان کرد و اظهار داشت :در ابتدای سال  93مبلغ  1/5میلیارد تومان اعتبار جهت
اعطای تسهیالت به مؤسسات دانشبنیان استان یزد به پارک اختصاص یافت ،البته برای هر چه بهتر اجرا شدن بندهای این تفاهمنامه واحد بازاریابی
پس از اطالع رسانی ،در این راستا جلسات متعدی را برگزار کرد.
به گفته فقیهخراسانی ،ایجاد تحوالت مطلوب در پارک کودکان ،حضور موفق پارک در نمایشگاه فن بازار استان یزد و همچنین فن بازار ملی ،برگزاری
همایشهای متعدد به منظور معرفی مرکز نوآوری پارک ،هزینه بیش از  70میلیون تومان جهت اجرایی نمودن ایدههای دانشجویان و مبتکرین در مرکز
نوآوری ،پیگیری اخذ فن بازار ملی که خوشبختانه تالشها به ثمر رسید و در سال  94قرارداد آن مابین پارک یزد و پردیس منعقد خواهد شد ،از جمله
فعالیتهای صورت گرفته در این واحد است .همچنین نصب و راه اندازی  Sanstorageمربوط به حوزه فناوری اطالعات ،ارزیابی بیش از  55پرونده با
برگزاری  11جلسه در واحد خدمات تخصصی از جمله تحوالت و اقداماتی است که در سال  93در واحد خدمات تخصصی رخ داده است.
معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ادامه داد :با توجه به نیاز شرکتهای مستقر در پارک به مشاوره در زمینههای مالی ،بازاریابی ،حقوقی،
بازرگانی و ...با جمعی از مشاوران باتجربه استان قراردادی منعقد شد که به کلیه شرکتها توصیه میکنم در صورت نیاز از راهنماییهای این افراد بهره گیرند.
وی در ادامه با بیان اینکه معاونت فناوری پارک از کمکهای روسای مراکز رشد نیز بهره میبرد اظهار داشت :در سال  93به منظور یکسان سازی
سیاستهای پارک در پذیرش مؤسسات فناور مستقر در مراکز رشد ،شورای پذیرش مراکز رشد شهرستانی تجمیع و مهندس فرهنگنیا ،مدیریت دفتر مراکز
رشد اقماری را بر عهده گرفت.
معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد افزود :در سال  93همچنین طرح پایش پارکها و مراکز رشد کشور توسط وزارت علوم صورت پذیرفت که
خوشبختانه با تالش کلیه همکاران ،کارنامه درخشانی برای پارک رقم خورد.
فقیه خراسانی همچنین با اشاره به انعقاد تفاهمنامه تاسیس مرکز رشد فناوریهای نرم تصریح کرد :این تفاهمنامه با پیگیریهای علی اکبر قیومی،
مسئول راهاندازی این مرکز ،با همکاری معاونت علمی و دانشگاه یزد در سال  93منعقد شد.
وی گفت :در سال  93همچنین وظیفه آموزش مدیران پارکها و مراکز رشد از طرف وزارت علوم به پارک یزد محول که خوشبختانه اولین دوره آن با پیگیریهای
انجام شده در حاشیه همایش روسای پارکها در اهواز با محوریت پارک یزد برگزار گردید که البته این دورهها در سال  94نیز پیگیری خواهد شد.
فقیه خراسانی با بیان اینکه در مرکز رشد زیست فناوری تحوالت بسیار محسوس به چشم میخورد اظهار داشت :راه اندازی مرکز نوآوری مرتبط با این
حوزه ،تکمیل اطالعات شرکتها و فرآیندها در سامانه وندا ،سامان دادن به آزمایشگاههای مستقر در مرکز به ویژه پیگیری همکاری مشترک با مجموعه
دانشگاه علوم پزشکی یزد از عمده اقداماتی بود که در سال  93در این مرکز انجام شد.
معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در پایان ضمن تشکر از کلیه همکاران مجموعه خود به خاطر زحماتی که در این حوزه کشیدهاند اظهار
امیدواری کرد :با تالش بیشتر در سالهای آتی عملکرد مطلوب تری را ارائه دهد.
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معاونت فناوری و نوآوری

محمدرضا حسینی؛ مدیر خدمات فنی و تخصصی

خدمات فنی و تخصصی
دو هدف اصلی پارکهای علم و فناوری ایجاد بستر فناوری و بازاریابی جهت شرکتهای فناور است که اداره خدمات فنی و تخصصی پارک علم و
فناوری وظیفه ایجاد بستر فناوری با ارائه خدماتی از قبیل تامین زیرساختهای فناوری اطالعات (اشتراک اینترنت ،ارائه هاستینگ ،تامین فضای
استقرار سرور ،سرورهای مجازی ،ارائه  IPخصوصی ،وایرلس ،پست الکترونیک ،خدمات سخت افزاری و نرمافزاری دفتری) ،بررسی علمی قبل از ثبت
اختراع ،تایید علمی اختراعات به ثبت رسیده ،ارائه خدمات آزمایشگاهی ،مشاوره( در زمینههای حقوقی ،مالی ،بازاریابی و ،)...برگزاری دورههای
آموزشی الزامی و تخصصی را بر عهده دارد .مهمترین اقدامات اجرایی این واحد در حوزههای مختلف آن در سال  1393به شرح زیر است:
حوزه مالکیت فکری:
 .1برگزاری  11جلسه شورای ارزیابی اختراعات
 .2برگزاری  55جلسه ارزیابی و تشکیل پرونده اختراع
 .3برگزاری  10جلسه بررسی پرونده ادعای اختراع مرکز نوآوری
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حوزه مشاوره:
 .1عقد قرارداد با  10مشاور در حوزههای مختلف( مالی ،حقوقی ،بازاریابی ،بازرگانی و کار)
حوزه فناوری اطالعات:
 .1نصب و راهاندازیSAN Storage
 .2پیکربندی روترهای پارک و دانشگاه یزد به منظور افزایش پهنای باند ارسالی اینترنت پارک از طریق پهنای باند دانشگاه یزد به میزان  10مگابایت بر
ثانیه که این میزان تا 150مگابایت بر ثانیه قابل افزایش است.
 .3نصب و پیکربندی روتر و فایروال (مبتنی بر سیستم عامل اپن سورس )Free BSDجهت اجرای سیستم load balancingو  Failoverبرروی پهنای باند
ارسالی اینترنت پارک جهت بهرهبرداری همزمان از پهنای باند پارک دانشگاه یزد
 .4نصب و راه اندازی موقت  UTMشرکت امنپردازان کویر جهت تست محصول بر روی  12ورودی شبکه پارک
 .5نصب و پیکربندی سرور آپدیت ویندوز( )wsusجهت به روز رسانی سیستمهای کاربران و سرورهای مبتنی بر ویندوز
 .6نصب و پیکربندی دو سامانه مانیتورینگ جهت مانیتورینگ شبکه و سرورها مبتنی بر لینوکس و نرمافزارهای آزاد و اپن سورس
 .7نصب و پیکربندی روتر و فایروال (مبتنی بر سیستم عامل اپن سورس  )Free BSDجهت سرور  accountingکابران اینترنت پارک
 .8نصب و پیکربندی روتر میکروتیک جهت سرور  accountingکاربران اینترنت
 .9نصب و پیکربندی سرور میل مبتنی بر لینوکس و نرمافزارهای آزاد و open source
 .10نصب و پیکربندی آزمایشی سرور کلود ( )Cloudجهت نگهداری اسناد و به اشتراک گذاری آن با دیگران مبتنی بر لینوکس و نرمافزارهای آزاد و اپن سورس
 .11اجرای امنسازی سرورهای نصب شده جهت جلوگیری از عملیاتهای هک متداول ( Brouforceو  Sql Enjectionو )...و استفاده از پروتکل  httpsبه
جای  httpبرای دسترسی به سرویسهای ارائه شده.
 .12اجرا و پیکربندی روترهای ( )RASو به صورت  Redudanteجهت بهرهبرداری از  FAiloverringبرای افزایش ضریب در دسترس بودن اینترنت
 .13نصب و پیکربندی شبکه بیسیم مجموعه اداری
 .14پیگیری و اجرای تعویض کابل و نصب فلکسی بر روی دکل مرکز رشد  BTجهت جلوگیری از خرابی کابل شبکه بر اثر استرسهای محیطی و تست
بهینه سازی لینک وایرلس
 .15شروع عملیات تست و مرتبسازی و نشانگذاری رکهای شبکه و تهیه پالن کامل از شبکه پارک در جهت ایجاد مستندات جدید و اصالح مستندات قبلی
 .16تهیه و ارائه گزارش وضع موجود پهنای باند شبکه اینترنت و وضعیت بهینه
 .17ایجاد و تنظیم زیرسایتهای پارک و ارائه کمکهای فنی به کارشناسان مراکز تابعه
 .18راه اندازی سامانه ویدئو کنفرانس
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امور مؤسسات
امور مؤسسات با هدف ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری و فراهم آوردن امکانات زیربنایی
و تسهیالت قانونی به منظور ایجاد محیط کاری مناسب برای مراکز تحقیق و توسعه و مؤسسات
شیرین خسروی؛ مدیر امور موسسات
دانش محور با رویکردی اقتصادی ،ضمن ایجاد فضایی مناسب جهت انجام تحقیقات کاربردی
و تجار یسازی نتایج آن موجبات رشد تحقیقات را از رهگذر همافزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحدها و نیز کاهش هزینههای سرمایهگذاری
اولیه و هزینههای جاری فراهم میسازد.
مهمترین اقدامات اجرایی:
 .1پیگیری امور مرتبط با مؤسسات چند مستأجره مستقر در مرکز فناوری اقبال شامل پذیرش ،استقرار ،نظارت بر فعالیت ،ارائه خدمات مرتبط و خروج .در
این ارتباط تعداد شرکتهای مستقر در سال  93حدود  80شرکت ،تعداد پذیرش شده  7شرکت و تعداد خارج شده  7شرکت است .ارزیابی این شرکتها
براساس آییننامه ارزیابی انجام و پس از گریدبندی قراردادهای استقرار تمدید گردید.
 .2ویرایش آییننامه ارزیابی در کمیتهای متشکل از تعدادی از مدیران پارک و چند تن از نمایندگان مؤسسات از دیگر امور مربوط به واحد امور مؤسسات
بود که ادامه آن در سال  1394نیز پیگیری میشود و در نظر است ارزیابی سال  1393مؤسسات چند مستأجره براساس آییننامه ویرایش شده انجام شود.
 .3پارک علم و فناوری یزد در سال  1393بعنوان کارگزاری تشخیص صالحیت و ارزیابی شرکتهای دانشبنیان در استانهای یزد ،کرمان و سیستان و
بلوچستان انتخاب شده بود که در این راستا بیش از  130شرکت متقاضی دانشبنیان شدن (شامل  %20از شرکتهای برتر پارک) مورد بازدید و ارزیابی
ً
قرار گرفت .در این ارتباط با بهرهگیری از مشاوره کارشناسان فنی که عمدتا از اعضای هیأت علمی دانشگاهها بودند و نیز کارشناسان مالی ،فرآیند ارزیابی
شرکتهای متقاضی انجام گردید .پیگیری امور مربوط به اخذ تسهیالت از صندوق نوآوری و شکوفایی و نیز معافیتهای مالیاتی و گمرکی از دیگر اقدامات
انجام شده در این ارتباط بود.
 .4همزمان با هفته پژوهش ،نمایشگاه فنبازار استانی در محل دانشگاه یزد برگزار شد .در این راستا هماهنگیهای الزم نیز جهت حضور تعدادی از
شرکتهای چند مستأجره در غرفه پارک صورت پذیرفت و آنها به ارائه محصوالت و معرفی فعالیتهای خود پرداختند .همچنین پنل تخصصی با موضوع
شرکتهای دانشبنیان یکی از پنلهایی بود که در حاشیه نمایشگاه با حضور تعدادی از صاحبنظران برگزار گردید .در این پنل دیدگاهها و مسائل مربوط
به دانشبنیان در حضور شرکتکنندگان مطرح و مود بحث قرار گرفت.
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 .5بهمنظور بهبود سیستم اطالعات مدیریت (وندا) برخی فرآیندهای مرتبط شامل فرآیند پذیرش مؤسسات مستقل و فرآیند خروج مؤسسات در سامانه
ویرایش شد.
 .6با توجه به اجرای طرح پایش در کشور به منظور ارزیابی پارکها و مراکز رشد ،واحد امور مؤسسات در جهت همکاری در این طرح اطالعات مورد نیاز
مرتبط با مؤسسات چند مستاجره را اخذ و نسبت به تکمیل فایلهای ارسالی اقدام نمود.
 .7در راستای تفاهمنامه منعقده با معاونت علمی ریاست جمهوری مبنی بر ارائه تسهیالت به شرکتهای واجد شرایط ،کمیتههایی به منظور بررسی
طرحهای شرکتهای متقاضی برگزار شد که واحد امور مؤسسات نیز بعنوان یکی از اعضای کمیته ضمن حضور در جلسات ،داوری برخی طرحهای مرتبط
را بر عهده داشت.
 .8با توجه به برگزاری جشنواره علم تا عمل و انتخاب شرکتهای برتر جهت حضور در این جشنواره کمیتههایی برگزار شد و ضمن بررسی مستندات
ً
ارسالی توسط شرکتهای متقاضی ،امتیازدهی براساس شاخصهای تعیین شده انجام و نهایتا شرکتهای برتر انتخاب و معرفی شدند.
براساس آییننامه انتخاب شورای نمایندگان مؤسسات ،معرفی کاندیداهای شورا و انتخابات برگزار شد .این انتخابات از طرف امور مؤسسات و با همکاری
ً
واحد حراست پارک انجام و نهایتا اعضای شورا با کسب رأی از شرکتهای پارک انتخاب و معرفی شدند.

وضعیت شرکتهای فناور چند مستاجره
مدتدوره

پذیرششده

خارج شده از خارج شده از قرارداد بسته عدم پذیرش خارج شده خروجی از مركز رشد تعداد مستقر استقرار جدید
مرکز رشد
پارک

سه ماهه اول

2

1

1

0

1

2

81

1

سه ماهه دوم

0

1

1

0

3

0

79

---

سه ماهه سوم

1

0

3

3

3

1

79

3

سهماهه چهارم

1

1

0

0

0

1

81

2

5

0

7

4

---

6

مجموع
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وضعیت انجمنهای علمی مستقر در پارک علم و فناوری
انجمنهای مستقر
8

انجمنهای علمی
پارک علم و فناوری یزد

کل
9

استقرار جدید
1

آمار شرکتهای بررسی شده در  8کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتهای دانشبنیان برگزار شده در پارک علم و فناوری یزد
وضعیت

استان یزد

استان کرمان

استان سیستان و بلوچستان

مجموع

 20درصد شرکتهای برتر

37

36

4

77

تعداد شرکتهای تأیید شده نوپا

20

5

5

30

تعداد شرکتهای تأیید شده تولیدی

8

1

0

9

تعداد شرکتهای رد شده نوپا

6

3

2

11

تعداد شرکتهای رد شده تولیدی

5

0

0

5

مجموع

76

45

11

132
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نوشین فیروزفرد؛ مدیر مرکزنوآوری و واحد بازاریابی

مرکز نوآوری
مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در راستای حمایت از افراد خالق و نوآور و پرورش ایدههای نو و کاربردی تاسیس گردیده است .این مرکز فعالیت
خود را از آذرماه  1383آغاز نمود و با پذیرش و حمایت از طرحهای ارائه شده با هدف هدایت به سمت کارآفرینی ،ثبت اختراع ،شرکت در جشنوارهها
و مسابقات ،نقش مهمی در توسعه خالقیت و نوآوری در سطح جامعه به ویژه در بین دانشآموزان و دانشجویان ایفا نموده است .این مرکز در
زمینههای الکترونیک ،روباتیک ،مکانیک ،نانوتکنولوژی ،شیمی ،بیوتکنولوژی ،مواد ،معدن و ...مشغول به فعالیت است.
مهمترین اقدامات اجرایی:
 -1برگزاری ششمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی
 -2تدوین آییننامه انتخاب نوآور برتر :به منظور تشویق نوآوران مرکز نوآوری و کمک به ایجاد ،پرورش و بقاء فعالیتهای نوآورانه ،مرکز نوآوری اقدام به
تدوین دستورالعمل انتخاب نوآور برتر نمود که مورد تصویب قرار گرفت.
 -3برگزاری اولین جشنواره نوآور برتر :پیرو تدوین دستور العمل انتخاب نوآور برتر ،مرکز نوآوری اقدام به ارزیابی اعضا بر اساس شاخصهای تعیین شده
24
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کرد و نوآور برتر مشخص شد.
 -4برگزاری گردهمایی اعضای مرکز نوآوری :در تاریخ  15اسفند  1393گردهمایی سالیانه مرکز نوآوری به همراه اولین جشنواره نوآور برتر با حضور مسئولین
استان برگزار شد و طی آن از نوآوران برتر تقدیر بعمل آمد.
 -5برگزاری همایش معرفی مرکز نوآوری در سطح دانشگاههای استان :به منظور معرفی مرکز نوآوری در دانشگاههای استان و آشنایی دانشجویان با مرکز
نوآوری ،همایشهایی در دانشگاههای سطح استان برنامهریزی و اجرا شدکه در سال  93این امر در دانشگاه یزد و مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)
اتفاق افتاد.
 -6بازدید اعضا از کارخانهها و صنایع استان :درجهت آشنایی اعضای مرکز نوآوری با صنعت و همچنین ارائه ایده در زمینههای مورد نیاز صنایع در سال،93
دو بازدید از کارخانههای کاشی مسعود و کارخانه یزد تایر انجام پذیرفت.
 -7راه اندازی آزمایشگاه شیمی مرکز نوآوری و فعالسازی این بخش
 -8حمایت ویژه از طرحهای دانشآموزی ارسالی از آموزش و پرورش استان
 -9افزایش اعتبارات طرحهای مرکز نوآوری
آمار طرحهای مرکز نوآوری:
 مورد بررسی قرار گرفتن  60طرح پذیرفته شدن  45طرح حمایت از  38طرح خاتمه یافتن  18طرح ثبت  2مورد اختراع -حمایت مالی  700میلیون ریالی در مجموع
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واحد بازاریابی
این واحد به عنوان یکی از بخشهای حائز اهمیت و فعال در پارک علم و فناوری یزد ،وظیفه کمک به تجار یسازی نتایج تحقیقات واحدهای مستقر
را بر عهده دارد.
مهمترین اقدامات اجرایی:
 .1حضور در نمایشگاههای تخصصی داخلی:
شرکتهای فناور به منظور ارائه کاال و خدمات و همچنین آگاهی از فعالیتهای سایر رقبا و خواستههای مشتریان ،نیازمند حضور فعال در نمایشگاهها در
سطح ملی و بینالمللی (غرفه ،بازدید) هستند .از اهداف حضور در نمایشگاهها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 اطالع رسانی ظرفیتهای شرکت ،معرفی محصوالت و توانمندیهای آن آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری باال بردن و یا تقویت توان علمی و فناوری شرکتها توسعه تبادل فناوری با دیگر شرکتها و افراد داخلی و خارجی(شروع و یا توسعه تبادالت علمی و فناوری با )... شناسایی بازارهای هدف در داخل و خارج کشور برگزاری نمایشگاه هفته تعاون در مرکز فناوری اقبال از  15لغایت  18شهریور 9326
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اقدامات واحد بازاریابی جهت حضور شرکتها در نمایشگاههای تخصصی در سال  93به شرح ذیل است:
تعداد نمایشگاه
15

سال
1393

 .2بررسی قراردادهای شرکتها برای صدور نامه معافیت مالیاتی:
سال
1393

تعداد قراردادها
61

مبلغ کل قراردادها(ریال)
20,916,869,562

 .3ارائه تسهیالت:
یکی از خدمات واحد بازارایابی ارائه تسهیالت به شرکتهای متقاضی در جهت نیل به اهداف شرکت است ،در این راستا تسهیالت با اهداف متفاوت جهت
حمایت از شرکتهای مستقر تعریف و در سال  93به شرح ذیل به شرکتها پرداخت شده است:
 .1-3وام کمک فنآفرینی :این وام تنها به شرکتهای مراکز رشد و به منظور حمایت و کمک به ایجاد فناوری در طول سه سال استقرار در مرکز تعلق و در
سال  93دو بار کمیته اعطای وام کمک فنآفرینی در پارک تشکیل گردیده است.
سال
1393

تعداد شرکتها
28

مبلغ کل(میلیون ریال)
8040

 .2-3تسهیالت اعطائی بابت تفاهمنامه معاونت فناوری ریاست جمهوری به شماره  11/53788مورخ :93/2/14
پیرو بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از پارک علم و فناوری یزد ،تفاهمنامهای به منظور کمک به تجاریسازی طرحهای شرکتها ،بین
پارک علم فناوری یزد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد گردید که در این راستا سامانه تجاریسازی فناوری از طرف معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری راه اندازی شد و پارک علم و فناوری یزد کارگزار بررسی طرحها در این سامانه بود.
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در این راستا کمیته اعطای تسهیالت در پارک علم و فناوری به منظور بررسی طرحهای ارسالی تشکیل و به شرح ذیل مصوب شد:
سال
1393

تعداد شرکتهای مصوب شده
31

مبلغ کل(میلیون ریال)
6450

 .4برگزاری نشست با مسئولین جهت ارائه نیازها:
درسال  93به منظور معرفی محصوالت و فعالیتهای شرکتهای مستقر در پارک و آشنایی مسئولین با توانمندیهای شرکتهای مستقر نشستهایی
با حضور مسئولین و شرکتها برگزار شد.
سال
1393

تعداد نشست برگزار شده
6

 .5بازدید از صنایع ،کارخانهها و معادن:
سال
1393

تعداد بازدید
2

توضیحات
معدن میدوک و ذوب و روی بافق

 .6دبیرخانه استانی اولین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی جشنواره شیخ بهایی:
به منظور توسعه فرهنگ کارآفرینی و توانمندسازی دانشگاهیان بخصوص دانشجویان در ایجاد کسب و کار دانشبنیان اولین المپیاد طرح کسب و کار
دانشجویی از طرف وزرات متبوع به جشنواره ملی شیخ بهایی واگذار گردیده است.
این المپیاد در هر استان با مدیریت و هماهنگی پارک مربوطه درسطح دانشگاههای استان برگزار شد که پس از تعیین و تشویق برترینهای هر استان به
جشنواره شیخ بهایی معرفی خواهند شد تا درعرصه ملی نیز به رقابت بپردازند .از مزیتهای این المپیاد ایجاد فرصت مناسب برای مراکز رشد وابسته
در گزینش برترین طرحها و ایدههای فناورانه و کارآفرینانه ارائه شده از طرف دانشجویان هر استان است.
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پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــا دعــوت از دکتــر علیمــرادی ،دبیــر جشــنواره شــیخ بهایــی ،جهــت حضــور در شــرکتها و بــه منظــور اطالعرســانی برگــزاری ایــن
مهــم ،ارتبــاط الزم را بــا دانشــگاههای ســطح اســتان برقــرار و طرحهــای ارســالی را مــورد داوری قــرارداد کــه از میــان آنهــا  2طــرح ،موفــق بــه راهیابــی بــه
مرحلــه نهایــی شــد.
 .7پیگیری راهاندازی فن بازار منطقهای استان یزد در مرحله انعقاد قرارداد با فن بازار ملی
فن بازارهای منطقهای مراکزی هستند که زیر نظر فنبازار ملی ایران و نهادهای مرتبط با فناوری در استانها و یا مناطق کشور ایجاد میشوند .وظیفه این
فنبازارها ،جمعآوری اطالعات مرتبط با دستاوردها و نیازهای فناورانه منطقه ،با هدف تعریف همکاری از طریق اشتراک این اطالعات در سطح منطقه و
یا سایر مناطق کشور است .کارکرد اصلی فنبازارهای منطقهای ،مدیریت مبادالت فناوری و کمک به تسهیل آنها در منطقه فعالیت است.
در این راستا پارک علم و فناوری یزد بعنوان یکی از برترین پارکهای کشور نسبت به راهاندازی فن بازار منطقهای اقدام و تاکنون ضمن ارسال برنامه کاری
فنبازار و تایید آن توسط مسئولین فنبازار ملی نسبت به تشکیل کمیته ایجاد فنبازار منطقهای با حضور مسئولین مربوطه و مسئولین فنبازار ملی در
استان یزد اقدام نموده است و ضمن موافقت مسئولین با این امر در حال حاضر در حال انعقاد قرارداد راهاندازی است.
 .8اشتراک نشریه تخصصی مهندسی توسعه بازار
 .9اصالح آییننامه حضور مؤسسات در نمایشگاههای ملی و بینالمللی
 .10برگزاری  16جلسه شورای فناوری
 حضور مؤسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه GITEX 2014معاون فناوری و نوآوری از اختصاص تسهیالت چهل میلیون ریالی جهت حضور شرکتها در برنامه بازدید از نمایشگاه  GITEX 2014دبی خبر داد.
فقیهخراسانی گفت :این تصمیم بر اساس سیاستهای پارک مبنی بر حمایت از حضور شرکتهای دانشبنیان در عرصههای بینالمللی و تبادل دانش و
تجربیات همچنین زمینهسازی برای حضور در نمایشگاههای تخصصی به منظور توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان شرکتهای فناور انجام گرفت.
گفتنی است ،نمایشگاه  GITEX 2014دبی در تاریخ  21لغایت  24مهر ماه  93در محل دائمی نمایشگاههای دبی در کشور امارات برگزار شد که در آن
شرکتکنندگان آخرین فناوریها را در حوزه سختافزار و نرمافزار ارائهدادند.
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شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد به بیان گزارش عملکرد واحدهای زیر مجموعه به شرح ذیل پرداخت كه در ادامه میخوانید:
واحدهای پشتیبانی و ستاد در هر سیستم اداری در كنار واحدهای صف نقش اصلی در پیشبرد ماموریتهای سازمانی دارند .رسیدن به اهداف
كمی و كیفی تعیین شده در اساسنامه پارک علم و فناوری ،نیازمند داشتن ساختاری چابک ،توانمند ،و هوشیار است كه توانایی پاسخهای مناسب
به تغییرات محیطی را داشته باشد .از اینرو به منظور حف� و ارتقاء جایگاه پارک علم و فناوری یزد در میان دیگر پارکهای كشور و منطقه اقدامات
اساسی در سه زیر گروه به شرح زیر ،در حوزه پشتیبانی انجام گرفته است:
الف) اداری -تشکیالتی
 -1بازنگری در ساختار اداری و تشکیالتی پارک علم و فناوری ،بازتعریف ماموریت واحدها ،بازنویسی فرآیندهای کاری ،شرح وظایف سازمانی و ارائه
آییننامه جدید چارت سازمانی و تشکیالت پارکهای علم و فناوری
 -2کوچک سازی ستاد اداری پارک علم و فناوری یزد
 -3تعریف پروژههای شناخت وضعیت موجود نیروی انسانی و تحلیل خالءهای موجود در قالب طرح پژوهشی -کاربردی به منظور باال بردن سطح
بهرهوری کارکنان و مدیران پارک
31

گزارشعملکرد سال 1393پارک علم و فناوری یزد

 -4ارتقاء سطوح دانش تخصصی کارکنان با برگزاری دورههای توانمندسازی
 -5شناسایی و تعریف هیأتهای ستادی و صف پارک قابل واگذاری به بخش خصوصی
 -6ایجاد شبکههای همافزا از دیگر سازمانها و ادارات استان به منظور بهرهگیری از امکانات ستادی آنها
 -7تعامل و شبکهسازی با دیگر پارکهای علم و فناوری کشور و جهان به منظور انتقال دانش به بدنه پارک علم و فناوری یزد
ب) ایجاد زیرساختهای توسعه فناوری
 پروژههای پژوهشی به منظور بهینهسازی فضای کاری در مرکز فناوری اقبال و فاخرسازی فضای موجود تعریف پروژههای مطالعاتی عمرانی برای توسعه کالبدی فضای مورد نیاز فناوری در افق برنامههای پارک علم و فناوری یزد مطالعه توسعه فضاهای کالبدی مکمل فعالیتهای فناوری از قبیل باشگاههای کسب و کار در مجاورت دانشگاهها اصالح و مرمت فضاهای موجود در مراکز مختلف پارک علم و فناوری یزد شروع عملیات عمرانی توسعه مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری یزدج) تامین منابع مالی
 بکارگیری توان بخش خصوصی مالی (صندوق پژوهش و فناوری استان ،بانکها) در ارائه خدمات مالی پایه به مؤسسات مستقر در پارک اعم از مراکزرشد و چند مستاجره
 واگذاری عملیات اجرایی مالی به بخش خصوصی تقویت و حمایت از نهاد مالی توسعه فناوری استان صندوق پژوهش و فناوری یزد بکارگیری سیستم مالی تعهدی به منظور ایجاد شفافیت و ابزار تصمیمگیری در ساختار پارکّ
 جذب منابع ملی جهت پیشبرد پروژههای عمرانی پارک تدوین و تصویب آییننامه ارائه خدمات و تسهیالت مالی به شرکتهای مستقر در پارکاز اقدامات ساختاری صورت گرفته در حوزه پشتیبانی در سال گذشته بازتعریف وظایف این حوزه بود که با نگاه پشتیبانی از فعالیتهای فناوری شکل گرفته
است .در این نگاه واحد عمرانی فضای فیزیکی مورد نیاز واحدهای فناور را تأمین نموده ،واحدهای اداری و حقوقی پارک را در راستای توسعه واحدهای
فناور و رفع مسائل حقوقی آنها یاری رساندهاند و واحد مالی پارک خدمات مناسب و چارچوبهای قانونی را با بهرهمندی از منابع مالی برای مؤسسات
فناور ،پیشبینی و پیشنهاد میدهد .این تغییرات در بازه زمانی کوتاه (یکساله) انجام شده که همکاری و صبر قابل تقدیر پرسنل ستادی و مؤسسات
فناور نقش مهمی در پیادهسازی این نگاه و تفکر داشته است.
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حمید آخوندزاده؛ مدیرامور مالی

امور مالی
امور مالی پارک علم و فناوری یزد در سال  1393با اعمال بند الف تبصره  22قانون بودجه سال  1393با اعتبار مصوب به میزان  43666میلیون ریال در
قالب اعتبارات هزینهای ،اختصاصی و تملک دارائیهای سرمایهای با  95درصد تخصیص فعالیت نموده است که از این میزان  30درصد هزینههای
پرسنلی و  40درصد فعالیت پژوهشی و فناوری و فعالیتهای اداری و  30اعتبار عمرانی ،اعتبار تخصیص یافته در سال  1393است.
اهم فعالیتهای امور مالی در سال  1393عبارتند از:
 -1نظارت مالی بر حسن اجرای قراردادها و پروژههای عمرانی.
 -2ثبت اسناد و استخراج صورتهای مالی مربوط به حسابرسان منتخب هیأت امناء
 -3ثبت ،بررسی و رسیدگی اسناد پارک و صدور چک
 -4نظارت بر اموال منقول و غیر منقول پارک
 -5ثبت و بررسی امور مربوط به درآمدهای اختصاصی پارک و ارائه گزارشات مربوطه
 -6خرید ،نصب و آموزش اولیه نرمافزار اجرای حسابداری تعهدی
 -7شرکت در دورههای آموزشی
 -8همکاری در تدوین بودجه ساالنه
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 -9اجرای فاز اول طرح مرکز رشد جامع مستقر در اقبال
 -10پرداخت کمکهای رفاهی به کارکنان و شرکتهای مستقر در پارک
 -11واگذاری عاملیت اجرایی توزیع اعتبارات حمایتی شرکتهای مستقر در مراکز رشد به صندوق پژوهش و فناوری
 -12حمایت مالی از نمایشگاهها و کنفرانسهای داخلی و خارجی
 -13حمایت مالی و کمک به  R&Dو مجامع مستقر در پارک
 -14حمایت مالی از پروژهی عمرانی و فاخر سازی پارک

روحاهلل غفارزاده؛ مدیر امور اداری

امور اداری
نقش اصلی واحد امور اداری شناسایی ،جذب ،نگهداری و ارتقاء پرسنل مجرب در جهت تحقق اهداف پارک است که این امر در قالب کارکردها انجام
میشود .دیگر وظایف واحد اداری به شرح زیر است:
الف) تنظیم قراردادهای پارک
ب) امور نقلیه پارک
ج) نظارت و ساماندهی فضای سبز
د) نظارت و ساماندهی خدمات عمومی (نظافت و )...فضاهای اداری پارک
هـ) امور رفاهی کارکنان
و) کارپردازی جهت تامین تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی مورد نیاز واحدها
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واحد اداری به عنوان یک واحد پشتیبانی از حوزهی فناوری ،فعالیتهای مذکور را بر اساس آئیننامههای مصوب و شیوهنامههای کاری تحت نظارت
معاونت پشتیبانی پارک انجام میدهد:
الف) بخش کارگزینی
 -1ارزیابــی پرســنل پــارک جهــت اخــذ پایــه در جلسـهای بــا حضــور (مدیــر مســتقیم ،پرســنل ،معــاون پشــتیبانی ،مدیــر اداری و مدیــر طــرح و برنامــه) برگــزار
گردید.
 -2استخراج شاخصهای ارزیابی پرسنل با توجه به ماهیت شغل ارزیابی عملکرد شش ماهه پرسنل بر اساس آن (دو مرحله :شش ماهه اول و شش
ماهه دوم سال )
 -3تهیه و ارسال گزارش آماری پرسنل جهت ارجاع به مراجع ذیربط
 -4تشکیل مستندات پرونده کارگزینی پرسنل و درج در سامانه کارمند ایران ( سامانه معاونت توسعه منابع انسانی و ریاست جمهوری)
 -5بسترسازی الزم جهت ساماندهی پرسنل پارک بر اساس مصوبات هیات اجرایی و تشکیالت تفصیلی پارک
 -6تهیه گزارش تحلیلی وضعیت نیروی انسانی کلیه پارکهای علم و فناوری به درخواست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
 -7تدوین طرح آئیننامه تشکیالت تفصیلی پارک و طرح در هیات اجرایی و کمیته منتخب وزارت علوم جهت بررسی و تایید در اداره کل بودجه و تشکیالت
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 -8برگزاری دورههای آموزشی زبانانگلیسی ویژه مدیران و مکاتبات آئین نگارش ویژه کارکنان پارک
 -9حمایت از پرسنل پارک جهت شرکت در کارگاههای آموزشی ملی و بینالمللی که خارج از پارک برگزار میشود.
 -10میزبانی برگزاری  3جلسه هیات اجرایی مناطق  2و  4فناوری
 -11ارائه پیشنهادات در جهت اصالح آئیننامه استخدامی اعضاء غیرهیات علمی و تصویب فرمت آئین نامه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در هیأت امنا

ب) خدمات عمومی
 -1ساماندهی نحوه ارائه خدمات (پذیرایی ،نظافت و )...و ارتقا کیفیت آن
 -2ساماندهی فضای سبز مجموعه پارک علم و فناوری یزد با توجه به شرایط محیطی پارک

ج) خدمات رفاهی
 ایجاد شبکه همکاری کوچک با سایر پارکها و دانشگاهها جهت استفاده از ظرفیتها و امکانات طرفین برای پرسنل35
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 اخذ مجوز از هیات امناء جهت کمک و تقویت صندوق قرضالحسنه کارکنان در راستای رفع برخی از نیازمندیهای آنان انعقاد تفاهمنامههای همکاری با دانشگاه یزد و مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) برگزاری اردوی تفریحی برای خانواده پرسنل در جهت افزایش تعامل بین آنهاد) برگزاری استعالمها ،مناقصات و مزایدهها
 -1برگزاری استعالم سالنهای کنفرانس B, A
 -2برگزاری استعالم واگذاری مدیریت اجرایی پارک کودکان
 -3برگزاری استعالم و برگزاری دورههایآموزشی الزامی شرکتهای فناور مستقر در مراکز رشد
 -4برگزاری مزایده واگذاری بهرهبرداری کارگاه مونتاژ بردهای الکترونیک
 -5برگزاری مناقصه ساختمان مرکز رشد C , B , A

هـ) قراردادها
 -1تفکیک قراردادهای استقرار مؤسسات فناور مستقر در مراکز رشد از قراردادهای حمایتهای مالی آنان به صورت مجزا ،به طوریکه قرارداد استقرار
مؤسسه با مرکز رشد منعقدگردد.
 -2تنظیم و ارائه فرمت قرارداد حمایت اعتباری فیمابین مؤسسه با صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
 -3تدوین و پیشنهاد آئیننامه جامع اعطای تسهیالت به مؤسسات فناور به شورای فناوری پارک
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و) وضعیت تشکیالت و نیروی انسانی ستادی پارک
سطح
تعداد

حوزهرئیس
2نفر

معاونت
 2نفر

مدیریت
یک نفر

رئیساداره
 2نفر

کارشناس

خدمات

---

---

مجموع
17نفر

وضعیت نیروی انسانی شاغل در پارک
رسمی
 7نفر

حوزه ریاست
قراردادی
شرکتی
 35نفر
 12نفر

ریاست
 4نفر

قراردادحجمی
 3نفر

دکتری
 2نفر

تعداد نیروی انسانی هر حوزه
معاونت فناوری
معاونت پشتیبانی
 12نفر
 9نفر

سطح تحصیالت
کارشناسی
ارشد
 22نفر
 10نفر

کاردانی
 5نفر

مراکز رشد
 9نفر

حسین رحیمی؛ مدیر امور عمرانی

امور عمرانی
واحد امور عمرانی مجموعه فعالیتهای مرتبط با مطالعه ،طراحی و اجرای پروژههای عمرانی و نیز فعالیتهای تاسیساتی مجموعه فضاهای کالبدی
پارک را بر عهده دارد .اداره عمرانی فعالیتهای خود را زیر نظر معاونت پشتیبانی پارک و در قالب  3کمیته عمرانی ،برنامهریزی فیزیکی و اصالح الگوی
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مصرف انجام میدهد.
مهمترین اقدامات اجرایی:
الف) بخش مطالعات
 برگزاری مستمر جلسات کمیته عمرانی پارک تهیه طرح ایجاد سالن کنفرانس  VIPمرکز فناوری اقبال تکمیل مطالعات ساختمان مراکز رشد جامع به متراژ  5175متر مربع تهیه طرح ساماندهی و فاخرسازی مجموعه مرکز فناوری اقبال تهیه طرح باشگاه کسب و کارهای خالقانه تکمیل و بروزرسانی سامانههای طرحهای عمرانی و پیگیری اخذ بودجه در سال 1394ب) بخش اجرایی
مهمترین اقدامات اجرایی:
 تحویل قطعی پروژه حصارکشی طرح جامع ساخت و تجهیز سالن کنفرانس  VIPمرکز فناوری اقبال اجرای عملیات مرمت نمای بیرونی مرکز فناوری اقبال تهیه اسناد و برگزاری مناقصه ساخت سازمان مراکز رشد جامع انعقاد قرارداد ساخت ساختمان مراکز رشد جامع مرکز فناوری اقبال و شروع عملیات عمرانی با زیربنای  5175مترمربع -انجام کلیه امور مرتبط با تعمیر و نگهداری فضاهای در اختیار پارک
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گفتوگو با مدیر دفتر هماهنگی مراکز رشد؛

مراکز رشد ،شرکتها را در اولین گامهایشان به بازار همراهی میکنند

تقـی فرهنگنیـا ،مدیـر دفتـر هماهنگـی مراکـز رشـد پـارک علـم و فنـاوری یـزد در گفتوگویـی بـا بیـان اینکـه کار مراکز رشـد ،بـر پایه
تحقیـق و پژوهـش نیسـت ،گفـت :ایـن مراکـز در اولیـن گامهای شـرکتها برای ورود به بازار آنها را همراهـی میکنند .در این مراکز
فضـا بـرای مجموعههـای نوپـا آمـاده و تلاش میشـود هسـتهها و شـرکتهایی کـه نیـاز بـه حمایـت در آنهـا دیـده میشـود ،در
ایـن مـکان مسـتقر شـده بتوانند سـازمان شـرکت خود را ارتقـاء دهند.
به اعتقاد وی ،شرکتهایی که در این گونه محیطها ایجاد میشوند باید طی  3سال بر روی یک محصول به طور تخصصی
کار کننـد و انتظـار مـیرود آنهـا بعـد از پایـان دوره رشـد ،بتواننـد در بـازار رقابـت بـه کار خـود ادامـه دهند ،به کار خـود ادامه دهند.
البته این انتظار را از  100درصد این شـرکتها نداریم بلکه  30درصد آنها هم به این مرحله برسـند جای خشـنودی دارد.
بنـا بـه اظهـارات تقـی فرهنـگ نیـا ،اصلیتریـن موضوعـی کـه باعـث پیشـرفت هـر یـک از شـرکتهای نـو پـا میشـود ،قبـول وجـود رقیـب در بـازار اسـت .هـر
شـرکت بایـد بدانـد کـه اگـر فکـر و ایـدهای نـو بـه ذهنـش میرسـد دیگـر مجموعههـا نیـز اذهـان فعالی دارنـد ،پـس در عرصه رقابـت واحدی موفق اسـت که با
دارا بـودن طـرح نـو ،وجـود رقبـا را نیـز جـدی بگیـرد و بـا اندکـی تمایـز بتوانـد بهتریـن طـرح را عملـی کنـد و در نهایـت احتمـال هـر شکسـت را بدهد پـس از قبل
راههـای چـاره را تدویـن کند.
فرهنگنیـا بـه عنـوان یـک فـرد فعـال و بـا تجربـه در پـارک علـم و فنـاوری یـزد بـه شـرکتهای نوپـا و افـراد تـازه کار پیشـنهاد داد :ایـن افـراد بایـد در کنـار
پیشـرفتهای علمـی و دریافـت مـدارک تحصیلـی در مقاطـع بـاال یکـی از مهارتهـای مربـوط بـه حـوزه فنـی ،مالـی یـا بـازار را بـه صـورت ویژه یـاد گرفته ،در
همـان بخـش سـرمایهگذاری کننـد و پـس از خبـره شـدن در حـوزهای خـاص بـا همـکاری کار آمـد وارد عرصـه عمـل و پیشـرفت شـوند.
گ کسـب و کار و
بـه گفتـه فرهنگنیـا ،در کشـورهای توسـعه یافتـه تعامـل شـرکتها و پروژههـای مشـترک بیشـتر اسـت .امـا در کشـور مـا بـه علـت عـدم فرهنـ 
شـراکت رشـد و ترقـی آن چشـمگیر خواهـد بـود .در ایـن بخـش ،تعـداد شـرکتهای خـرد بیشـتر اسـت؛ اگـر همکاریهـا و اسـتفاده از تجارب بین شـرکتها به
حداکثر برسـد.
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فرهنگنیـا در پایـان بـا تاکیـد بـر اینکـه در مرکـز رشـد شکسـت جایـی نـدارد و تمـام اتفاقـات تجربـه و یادگیـری بـه حسـاب میآیـد گفـت :بایـد از شکسـتها
نهایـت اسـتفاده را بـرد زیـرا آنهـا روشـنکننده مسـیر شـرکتهای تـازهکار هسـتند.
گفتنـی اسـت مراکـز رشـد تحـت مدیریـت متخصصیـن حرفـهای کـه بـا ارائـه خدمـات حمایتـی از ایجـاد و توسـعه حرفههـای جدیـد توسـط کارآفرینانـی کـه
درقالـب واحدهـای نوپـای فعـال در زمینههـای مختلـف منتهـی بـه فنـاوری ،تشـکیل شـدهاند و اهـداف اقتصـادی مبتنـی بـر دانـش و فـن دارنـد ،پشـتیبانی
میکنـد .ایـن خدمـات شـامل مـواردی از قبیـل :تامیـن محـل کار (بـه صـورت اجـاره) ،خدمـات آزمایشـگاهی ،کارگاهـی و اطالعرسـانی ،خدمـات مدیریتـی،
حقوقـی ،مالـی ،اعتبـاری ،پروژهیابـی و بازاریابـی ،آموزشهـای تخصصـی ویـژه و مشـاوره و سـایر خدمـات مرتبـط بـا توسـعه ،رشـد و ارتقـای واحدهـای
فنـاوری از جملـه خدمـات ارائـه شـده توسـط ایـن مرکـز اسـت.
وضعیت نیروی انسانی مراکز رشد
بافق
توارتباطات زیستفناوری علومانسانی ابرکوه
مراکز فناور یاطالعا 
یک نفر
 2نفر
2نفر
4نفر
3نفر
تعداد

مهریز
یک نفر

میبد
یک نفر

خاتم
یک نفر

تفت
یک نفر
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مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات()ICT
مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات تحت نظارت پارک علم و فناوری یزد در  23آذر ماه  1381فعالیت رسمی خود را بهعنوان اولین مرکز رشد فناوری
اطالعات و ارتباطات کشور آغاز کرد .دستگاه اجرایی مؤسس این مرکز ،پارک علم و فناوری یزد است .این مرکز در بهمن ماه سال  81همراه با برگزاری چند
سمینار معرفی در دانشگاهها و مراکز عمومی استان ،اولین فراخوان خود را انجام داد.
ً
از آغاز فعالیت مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات یزد تاکنون حدود  450شرکت در این مرکز پذیرش و به عنوان واحد فناور موفق ،ناموفق و بعضا انصرافی
از مرکز خارج شدهاند .واحدهای پذیرفته شده در مرکز رشد در زمینههای تولید نرمافزار ،آموزش الکترونیکی ،اتوماسیون صنعتی ،سیستمهای اطالعاتی
و سایر زمینههای مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات مشغول به فعالیت هستند.
نام واحد فناور
ردیف
دانشبنیان آپافن
1
گروه مهندسی سپهر کویر ایساتیس
2
کبری سامانه
3
زمین پردازش پارسیس

4
5
6
7
8
9
10

نام مدیر عامل
علیاصغر خاکپور
ابراهیم قانع
امیرحسین زارع

ایده محوری
طراحی و ساخت ماشین آالت صنعتی ،اتوماسیون و کنترل
مجری پیادهسازی مراکز تلفن تحت شبکه ( )Telebox Ippbxو ویپ
سامانه اطالعات جغرافیایی کبری()CGIS

حامد خانی

طراحی و پیادهسازی سیستمهای اطالعات مکانی تحت وب (-)WEBGIS
سامانه مدیریت زیرساختهای اطالعات مکانی  SDIژئونت -ژئوتل

خدمات نرمافزار ایرسا
محمد ولی زاده
محمدرضاحسن رضائیان
راهکارهای هوشمند سانا
محسن کرمی
پیشتازان ستاره ایساتیس
عباس روشن
فرزانگان کویر یزد
منصوره منگلی
دانشبنیان پویا نمایان بعد هفتم
پویش الکترونیک الهام
محمد امامی میبدی
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طراحی و پیادهسازی نرمافزارهای چند رسانه ای در حوزه آموزش کودک و نوجوان
طراحی ،پیادهسازی و مشاوره در زمینه سیستمهای فراخوان
طراحی و پیادهسازی نرمافزار و سختافزار مرتبط با RFID
طراحی و پیادهسازی نرمافزار ویدئو کنفرانس تحت وب
طراحی و تولید نرمافزار نما ساز
طراحی و ساخت سیستمهای داده برداری نظامی و غیر نظامی

فصلچهارم

نام واحد فناور
ردیف
 11ابتکارآفرینانسامانههایهوشمند کویر
سامانههای هوشمند سارنگ
12
راهکار تجارت پویا سورنا
13
مهندسی ایلیا ایساتیس
14
آریا پاد الکترونیک رایانه یزد
15
شرکت مهندسی فهیم ایساتیس
16

نام مدیر عامل
رمضانعلی نجاتی
مهدی چیتفروش
محمدرضا علومی
محمدعلی دشتی
هانیه حاتمی
علی مقتدری

مراکز رشد فناوری

ایده محوری
نرمافزار آموزش مصور زبان اشاره فارسی ناشنوایان
طراحی و پیادهسازی سامانه تحت وب نگهداری و تعمیرات سیستمهای صنعتی
عرضه و فروش فناوری (توسعه بازار محصوالت شرکتهای مستقر در مرکزرشد)
طراحی و پیادهسازی سیستم نوبتدهی و فراخوان صوتی -کیوسک اطالعرسانی
طراحی و پیادهسازی انیمیشنهای سفارشی در حوزه کودک و نوجوان
طراحی و ساخت ماشین آالت صنعتی

به این ترتیب در پایان زمستان  9 ،1393هسته فناور در مرکز مستقر و دوره شش ماهه حضور خود را سپری مینمایند.
ردیف
1
2
3
4
5
6

نام مدیر عامل
نام هسته /شركت فناور
سیدعلی سینا
مهندسی ارتعاشات نیکوفن
ایساتیس آریا گستر کویر
زهرا فریبی
علی صالحی
صنعت نوین زاگرا
محمدحسین نوری
تندیس صنعت طلوع ایساتیس
سیدعبدالرضاحسینی نسب
پیشگامان توسعه پرواز
سیدعلیاکبر مصطفوی
سنام تک

ایده محوری
طراحی ،ساخت و تجاریسازی توربین بادی کوچک ( تا ظرفیت  10کیلو وات)
عرضه و فروش فناوری
طراحی ،ساخت و راهاندازی رباتهای صنعتی
سیستم اعالم هشدار پالسی
طراحی و ساخت پمپ بنزین هواپیماهای آموزشی
ایجاد سامانه هوشمند توزیع شده برای کنترل و مانیتورینگ شبکه توزیع برق

7

مهندسیساعیانصنعتنوین یزد

سیدمجتبیعباسی راد

هوشمندسازی گلخانهها و مرغداریها به صورت وایرلس
و با استفاده از سیستم عامل اندروید

8
9

بنیان ارمغان تجارت کویر یزد
مرکز هنر فناوری

حمید ابوئی
سعیدرضا روشن

سامانه جامع معرفی کاال و خدمات
ضمیر نرمافزار طراحی بررسی اینتر فیس

از بین درخواستهای مطرح شده در جلسات شورای پذیرش مرکز با پذیرش  8شرکت در مرحله رشد موافقت شده است.
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

نام واحد فناور
دانشبنیانپرتو الکترونیکپیشگامکویر
پایا الکترونیک دنیای نوین
توسعه الکترونیک فرخ مهر
سرزمین شکالت صفر و یک
راهکارهای تجارت ساوند
فناوران صنعت رباتیک
پژوهشگران عصر توسعه کویر
رادوین صنعت پویای کویر

نام مدیر عامل
سید سعید آزادفر
مسعود موحدی
سلمان ایرانی
سید مهدی میردهقان
امید پیلهور
رضا تواناراد
علی فتاحی
علی جعفریزاده

ایده محوری
طراحی و ساخت خشککن مایکروویو صنعتی
بوردهای الکترونیکی و مخابراتی فرکانس باال
نرمافزار مدیریت مجتمع آپارتمانی
طراحی و پیادهسازی بازیهای دو بعدی و سه بعدی
طراحی و پیادهسازی سامانههای تحلیلگر تحت وب
اتوماسیون صنعتی و رباتیک
مجتمع فروشگاههای اینترنتی هوشمند درگاه پرداخت آنالین پیشرفت
طراحی ،ساخت ،شبیهسازی و بهینهسازی در فرآیندهای صنعتی

به طور کلی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فناوری و اطالعات در سال  1393به شرح زیر است:
 هستههای فناور 9 :واحد شرکتهای فناور 24 :واحدو در مجموع 33 :واحد
در سال  ،1393تعداد  5شرکت فناوری دوره سه ساله رشد خود را با موفقیت به پایان رساندند.
ردیف

نام واحد فناور

نام مدیر عامل

1

گیتی گستر پویندگان کبیر

تابنده روزبهی

2

طرح و پژوهش پویای ایساتیس

علی ظریفزاده

3

وبسامان کویر یزد

میثم غالمی

4
5

مهندسین آنیسا یزد
گروه هنری سات

سمانه عسکری
حسین نفیسی
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ایده محوری
هوشمندسازی و تغییر ساختار واحدهای صنعتی ،تجاری و اداری
با استفاده از سیستمهای اطالعات مکانی  GISو RS
طراحی سیستمی ،هدایت ،کنترل ناوبری
طراحی نرمافزارهای تحت وب در حوزه خبر و اطالعرسانی
با بکارگیری نرمافزارهای متن باز
نرمافزارهای سازمانی تحت وب مبتنی بر متن باز
ارائه کلیه خدمات شبیهسازی مجازی ،هنرهای دیجیتال و مولتی مدیا
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مراکز رشد فناوری

یکی دیگر از حمایتهایی که از هستهها و شرکتهای فناور مستقر در مرکز صورت میگیرد ،برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با کسب و کار است که تاکنون
در مجموع  123نفر از مرکز رشد به مدت  1676نفر /ساعت در دورههای آموزشی حضور یافته اند.
تاریخ
عنوان دوره
رفتار با کارکنان و مدیریت منابع انسانی (رفتار انسانی) 4و 5اردیبهشت
3و  4مهر
اصولحقوقتجارت (بیمه ،مالیات ،کار ،سفتهو)...
 8مهر
روانشناسی و اتمام فروش
 27آبان
اصول مبادالت بینالملل
 24دی
تشریفات اداری ،بینالملل و تجاری
 16بهمن
اصول و فنون مذاکره
 6تا  8اسفند
استارت آپ ویکند یزد
--مجموع

مدت دوره
 16ساعت
 8ساعت
 8ساعت
 8ساعت
 8ساعت
 8ساعت
 54ساعت
 110ساعت

شرکت کنندگان
 29نفر
 23نفر
 10نفر
 23نفر
 5نفر
 23نفر
 10نفر
 123نفر

نفر /ساعت
464
184
80
184
40
184
540
1676

محل برگزاری
سالن کنفرانس اقبال
سالن کنفرانس اقبال
سالن کنفرانس اقبال
سالن کنفرانس اقبال
هتل ارگ یزد
سالن کنفرانس اقبال
دانشگاه یزد
---

شرکتهای مرکز رشد  ICTدر یک نگاه
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مرکز رشد زیست فناوری
مركز رشد زیست فناوری پارك علم و فناوری یزد در  17اسفندماه  1381تاسیس شد و در تاریخ  8آذرماه  ،1385با تصویب شورای عالی علوم تحقیقات
مصوبه قطعی خود را اخذ نمود .این مركز با مشاركت پارك علم و فناوری یزد بهعنوان سازمان موسس و دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد بهعنوان
سازمان همكار ایجاد گردید .با توجه به مشكالت و معضالت استان و همچنین حضور و تقاضای فارغ التحصیالن توانمند در گرایشهای مختلف با پیشنهاد
مركز رشد و موافقت ریاست پارك ،زیر گروههای تخصصی ،ذیل مركز رشد راهاندازی گردید كه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
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کشاورزی ،محیط زیست
و گیاهان دارویی

مهندسی پزشکی

شیمی ،مهندسی شیمی
و پلیمر

بیوتکنولوژی

معدن و متالوژی

کاشی و سرامیک

نساجی

مکانیک

مراکز رشد فناوری

هر یك از این زیر گروهها خود شامل شاخههای مختلف و مرتبط است .به تبع تقسیمبندی این گروهها ،شورای پذیرش مركز رشد نیز با حفظ ساختار
اصلی خود از نظرات و مشاورههای گروههای تخصصی مرتبط با هر زیر گروه بهره میبرد و بهطور كلی تمام این زیر گروهها زیر نظر شورای مركز رشد
انتخاب و فعالیت مینمایند.

شورای مركز رشد
با توجه به اساسنامه مركز رشد ،احكام شورای مركز توسط ریاست پارك و برای مدت زمان یک سال بهعنوان عضو شورای مركز رشد انتخاب گردیدند.
اعضای مركز همگی حقیقی بوده و شامل افراد زیر است:
 -1دکتر سید مهدی کالنتر
 -2دکتر غضنفر میرجلیلی
 -3دکتر مرتضی سیفتی
 -4دکتر نوید نصیری زاده
 -5مهندس مرتضی مضطر زاده
 -6مهندس فرنوش نایبی
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فضای فیزیكی مركز
در حال حاضر فضای فیزیكی اختصاص داده شده به مركز در قالب دو فضای مستقل است كه یكی واقع در مجتمع ادارات استان یزد و دیگری در محل
بلوار شهید صدوقی استان یزد است .در حال حاضر فضای فیزیكی بلوار شهید صدوقی در فاز آماده سازی است كه انشاءاهلل با مساعدت دانشگاه علوم
پزشكی تا پایان سال  94آماده بهرهبرداری خواهد شد.
 -1فضاهای عمومی و رفاهی 680 :متر مربع
 -2فضای سبز و محوطه 400 :متر مربع
 -3فضای اداری مركز 192 :متر مربع
 -4فضای آزمایشگاهی و كارگاهی 1061 :متر مربع
 -5فضای در اختیار موسسات 746 :متر مربع

آزمایشگاهها و كارگاهها
با توجه به نیاز موسسات مستقر در مركز و همچنین پارك ،آزمایشگاهها و كارگاه تخصصی با مدیریت بخش خصوصی در مركز رشد راه اندازی شد که در
حال بهرهبرداری است .امکانات و تجهیزات مجموعه عالوه بر تامین نیازهای داخلی موسسات مستقر ،در حال خدمترسانی به افراد حقیقی و حقوقی
متقاضی استفاده از این خدمات نیز است .این آزمایشگاهها و کارگاهها با توجه به محوریت مركز شكل گرفته که به شرح زیر میتوان به آنها اشاره نمود:

آزمایشگاهها
 .1آزمایشگاه شیمی :این آزمایشگاه همزمان
با شروع بهکار مرکز رشد راهاندازی گردید و
در حال حاضر در زمینه خدمت رسانی به
افراد متقاضی فعال و معتمد سازمان محیط
زیست و اداره کل استاندارد و عضو شبکه
ستاد فناوری نانو کشور نیز است .مدیریت
این آزمایشگاه بهعهده بخش خصوصی
(شرکت آبسار کویر) است.
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 .2آزمایشگاه بیوتکنولوژی
این آزمایشگاه نیز در سال  88و
بهمنظور ارتقا توان فنی شرکتها در
محل مرکز رشد راهاندازی گردید که
خوشبختانه ضمن عملیاتی شدن ،از
آزمایشگاههای معتمد استان نیز به
شمار میآید .مدیریت این بخش
بهعهده شرکت آبسار کویر است.

 .3آزمایشگاه کشت بافت
آزمایشگاه کشت بافت با توجه به
نیاز مرکز و موسسات مستقر همزمان
با آزمایشگاه شیمی شروع به فعالیت
نمود .این آزمایشگاه نیز در حال حاضر
توسط بخش خصوصی (شرکت
آزماایلیا) مدیریت میگردد.

 .4آزمایشگاه کاشی و سرامیک
همزمان با مصوبه استانی راهاندازی
مرکز فناوری لعاب و کاشی و سرامیک
با محوریت پارک علم وفناوری یزد،
آزمایشگاه کاشی و سرامیک نیز با
مشارکت پارک علم و فناوری یزد
در محل مرکز رشد زیست فناوری
راهاندازی گردید که آزمایشگاه مذکور
نیز در حال حاضر با مدیریت بخش
خصوصی در حال فعالیت است.

مراکز رشد فناوری

 .5کارگاه مکانیک
با توجه به نیاز ساخت و تولید وسایل
و قطعات شرکتهای مستقر ،این
کارگا ه در محل مجموعه مرکز رشد
راهاندازی شده و درحال فعالیت
است .الزم به توضیح است که این
کارگاه نیز با مدیریت بخش خصوصی
در حال فعالیت و سرویس دهی به
متقاضیان است.

آزمایشگاههای اختصاصی
در حال حاضر با توجه به ماهیت شرکتهای مستقر در مرکز تعدادی فضا نیز با سرمایه گذاری بخش
خصوصی در محل مرکز راه اندازی شده است که میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 .1آزمایشگاه شرکت اختر شیمی با محوریت فلوکوالنت و مواد موثر در نساجی و تصفیه آب
 .2آزمایشگاه شیمی مربوط به پلی مرو شویندهها مرتبط با شرکت آذران صنعت
 .3آزمایشگاه شرکت زانا با محوریت ابزارآالت وتجهیزات مهندسی پزشکی
 .4آزمایشگاه شرکت روژه با محوریت تهیه و تولید کیتهای مولكولی
 .5آزمایشگاه گیاهان دارویی بوستان
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مرکز نوآوری مرکز رشد
یکی از مشکالت عمده مرکز ،نبود فضایی جهت بررسی اولیه و اجرایی شدن
ایدههای افراد متقاضی پذیرش در مرکز رشد در حوزههای زیست شناسی و شیمی
بود .لذا بنا به این کمبود و علیرغم وجود مرکز نوآوری در محل مرکز فناوری اقبال
 با توجه به این که مرکزاقبال بیشتر در زمینههای الکترونیک و رباتیك مشغولفعالیت است -به پیشنهاد مرکز وتایید هیات رئیسه پارک ،مرکز نوآوری با محوریت
علوم پایه ،شیمی ،زیست و ...در محل مرکز رشد راهاندازی گردید .مرکز مذکور
زیر نظر مدیریت مراکز نوآوری پارک اداره شده و فعالیت میکند .در حال حاضر
تعداد  5طرح به مرکز ارسال که از این تعداد  2طرح پذیرفته و قرارداد مربوطه با
آنها منعقد گردیده است .در ضمن با همکاری بخش خصوصی تجهیزات بسیار
خوبی جهت راهاندازی این مرکز و خدمتدهی به دانشجویان و دانشآموزان در
محل مرکز نوآوری مستقر شده است.
جلسات شورای پذیرش مرکز رشد
در سال  93تعداد  9جلسه در خصوص پذیرش ،تسویه حساب و خروج موسسات
از مرکز رشد تشکیل ،که از میان  29شرکت متقاضی پذیرش 25 ،شركت پذیرفته
و  4شرکت رد شدهاند و  1شركت بهصورت چند مستاجره به مركز فناوری اقبال
معرفی گردید.
جلسات هماهنگی موسسات
در سال  93تعداد  4جلسه با شرکتهای مستقر در مرکز برگزار گردید ،که در این
جلسه موضوعات مطروحه از طرف شرکتها و مشکالت آنها و پیشنهادات اصالحی
مرکز مورد نقد و بررسی قرار گرفت .به طور کلی این جلسات به دلیل ماهیت هم
افزایی و شناسایی ظرفیت شرکتها به یکدیگر از جایگاه ویژهای برخوردار هستند.
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مراکز رشد فناوری

بازدیدهای مرکز
 -1بازدید از طرح آبیاری کوزهای شرکت آبتین در محل کوره آجر پزی یاوری
 -2بازدید از طرح شرکت سامانآوران فردای انرژی
 -3بازدید از طرح خشککن شرکت پترو اکتان ایساتیس
 -4بازدید از کارخانه گندلهسازی اردکان
 -5بازدید کارخانجات چینی نسترن از مرکز رشد
شرکت در نمایشگاههای عمومی و تخصصی
 -2نمایشگاه ستاد توسعه زیست فناوری
			
 -1نمایشگاه هفته پژوهش
 -4نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای پارک در مجلس
		
 -3نمایشگاه آب و فناوریهای مرتبط

دورههای آموزشی برگزار شده در مركز رشد
بهطور كلی دورههای آموزشی برگزار شده در مركز رشد یا براساس نیازسنجی عمومی پارك و بهصورت برگزاری دورههای خاص صورت میگیرد و یا اینكه
بر اساس تخصص شركتها و اخذ تقاضا از متقاضیان بیرونی است ،كه میتوان به شرح زیر به آنها اشاره نمود:
 .1دورههای آموزشی موسسات
ردیف

عنوان دوره

زمینه دوره

برگزارکننده

1

REAL TIME-PCR-NESTED PCR-DIGITAL PCR-ARMS

مولکولی و ژنتیک

شرکت زانا ،مرکز رشد زیست فناوری
و مرکز تحقیقات ناباروری

2

THEORETICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES OF
DNA EXTRACTION PCR AND GEL ELECTROPHORESIS

مولکولی
و مهندسی ژنتیک

شرکت زانا ،مرکز رشد زیست فناوری
و دانشکده علوم دانشکده یزد

3

THEORETICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES OF
DNA EXTRACTION PCR AND GEL ELECTROPHORESIS

مولکولی و ژنتیک

شرکت زانا ،مرکز رشد زیست فناوری
و دانشکده علوم دانشکده یزد
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زمینه دوره

برگزارکننده

ردیف

عنوان دوره

4

THEORETICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES OF
DNA EXTRACTION PCR AND GEL ELECTROPHORESIS

مولکولی و ژنتیک شرکت زانا ،مرکز رشد زیست فناوری
و مرکز تحقیقات ناباروری

5

THEORETICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES OF
DNA EXTRACTION PCR AND GEL ELECTROPHORESIS

شرکت زانا ،مرکز رشد زیست فناوری
مولکولی و ژنتیک
و دانشکده علوم دانشکده یزد

6

ESSENTIALS OF BIOINFORMATICS
AND PCR PRIMER DESIGN

شرکت زانا ،مرکز رشد زیست فناوری
مولکولی
و دانشکده علوم دانشکده یزد
و مهندسی ژنتیک

7

آموزش بهداشت اصناف

بهداشت اصناف

شرکت نانو کیمیای کویر یزد

8

آموزش بهداشت اصناف

بهداشت

شرکت نانو کیمیای کویر یزد

9

آموزش اصناف یزد

بهداشت

شرکت نانو کیمیای کویر یزد

10

آشنایی با مبانی اندازهگیری بهوسیله اسپکتروفوتومتری نشر اتمی و پالسما
 آشنایی با تئوری و مزایای استفاده از پالسمای جفت شده القائی -معرفیقسمتهای مختلف دستگاه  - icpروشهای آمادهسازی نمونه و آنالیز نمونه

نانو  -شیمی

شرکت آبسار کویر

11

اساس کار میکروسکوپ الکترونی رویشی -اصول آنالیز شیمیایی با استفاده از  edsو
 -wdsو 3d - sem

نانو  -شیمی

شرکت آبسار کویر

12

مبانی میکروسکوپی پروبی رویشی -اساس کار spm -اجزای اصلی میکروسکوپ -
سامانه اندازهگیری حالتهای تصویربرداری در spm

نانو  -شیمی

شرکت آبسار کویر

13

اساس و تئوری جذب اتمی-آشنایی با قسمتهای مختلف دستگاه شعله ،کوره و hydride -
 generationروشهای آمادهسازی نمونه -روشهای کالیبراسیون -نحوه ارائه نتایج آنالیز

نانو  -شیمی

شرکت آبسار کویر

اصول و تئوری xrd -معرفی پراش اشعه ایکس و کاربردها -اصول کریستالوگرافی و ساختار
14
مواد -تحلیل پیکهای اصلی و طیف اشعه ایکس -محاسبه اندازه ذرات و کرنش

نانو  -شیمی

شرکت آبسار کویر
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 .2دورههای آموزشی عمومی پارك
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

افراد شرکتکننده
محسن همتی
علی اکبر همتی
خاطره زارع
سمیه بیدکی
ابوالفضل فتوحی
محمدرضا رفیعی
مجید محسنی
مهدی کالنی
علی برزگری فیروزآبادی
حمید زارع زاده
هدایت اهلل خسروی
محمد علی رنجبر
محمد علی شایق

دوره الزامی اصول و فنون مذاکره
محل تشکیل دوره
نام شرکت
BT
کیان زمین پارس
BT
کیان زمین پارس
آزما صنعت یزد
BT
BT
آزما صنعت یزد
BT
پویا شیمی نوآوران الماس کویر
BT
شمس دارو پارسیان
گوهر یکتای کویر
BT
BT
زانا
کیمیا گستر پویای کویر
BT
BT
ایده آز طب
BT
ایده آز طب
BT
ریزفناوران
ناب اندیشان سانیار صنعت
BT

نوع عضویت
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد

ردیف
1
2
3
4
5

افراد شرکتکننده
محسن دشتی خویدک
میترا السادات اسمیل زاده
رضا رشیدی بنا
سکینه هاشمی زاده
سید حسین درخشانی

دوره الزامی قانون تجارت
محل تشکیل دوره
نام شرکت
BT
کیمیا گران کهن
BT
ایدهبان توسعه پارس
BT
اختر شیمی
BT
پردیس پژوهش فناوران یزد
BT
اختر شیمی

نوع عضویت
رشد
پیش رشد
رشد
رشد
رشد
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ردیف
6
7
8
9
10

افراد شرکتکننده
محمدعلی رنجبر طزنجی
سیدناصرسیدالموسوی
ملیحه مرادی عجمی
مهدی کالنی
مهدیه مهدوی

نام شرکت
تعاونی ریز زیست فناوران فردانگر
طراحان جوان یزد
دانشبنیان آزما صنعت ایساتیس
نوآوران زانا
فرا پویا ایساتیس

محل تشکیل دوره
BT
BT
BT
BT
BT

نوع عضویت
پیش رشد
رشد
پیش رشد
پیش رشد
رشد

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

افراد شرکتکننده
حامد دهقانی زاده
محمد صادق دهقانی
مهدی کالنی
سمیه بیوکی
جالل صادقی زاده
علی برزگری فیروز آبادی
ملیحه سدرپوشان
علیرضا سدر پوشان
محمدرضا کوثری
سید حسین درخشانی
سکینه هاشمی زاده
مجید محسنی

دوره الزامی اصول مبادالت بینالملل
محل تشکیل دوره
نام شرکت
BT
گیاهی بوستان
BT
گیاهی بوستان
BT
نوآوران زانا
BT
آزما صنعت
BT
آزما صنعت
BT
کیمیا گستر پویای کویر
BT
سپهر شیمی ایساتیس
BT
سپهر شیمی ایساتیس
BT
دیدهبان توسعه پایدار
BT
اختر شیمی
BT
پردیس پژوهش فناوران
BT
گوهر یکتای کویر

نوع عضویت
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد
رشد
رشد
پیش رشد
رشد
رشد
پیش رشد

ردیف
1

افراد شرکتکننده
حامد دهقانی زاده

دوره الزامی رفتار سازمانی
محل تشکیل دوره
نام شرکت
BT
گیاهی بوستان

نوع عضویت
پیش رشد

فصلچهارم

ردیف
2
3
4
5
6

افراد شرکتکننده
محمدصادق دهقانی
مهدی کالنی
سمیه بیوکی
جالل صادقی زاده
علی برزگری فیروز آبادی

نام شرکت
گیاهی بوستان
نوآوران زانا
آزما صنعت
آزما صنعت
کیمیا گستر پویای کویر

محل تشکیل دوره
BT
BT
BT
BT
BT

مراکز رشد فناوری

نوع عضویت
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد
پیش رشد

حمایتهای مالی و خدمات
با توجه به استقرار شركتها در مركز رشد و نیاز آنها به حمایتهای مالی این حمایتها در قالب سر فصلهای زیر به شركتهای مستقر ارائه شده است:
 -1اعتبار خدماتی 411/108/825 :ریال
 -2اعتبار مالی 327/062/000 :ریال
 -3وام كمك فنافرینی 7/240/000/000 :ریال
 -4وام دانشبنیان  3/000/000/000 :ریال
واحدهای فناور مستقر در مركز رشد
تا انتهای سال  93تعداد  23شركت پیش رشد و  21شركت رشد در مركز رشد حضور دارند كه این شركتها با توجه به ظرفیت ایدهی محوری و توان علمی
اعضا ظرفیت باالیی را جهت تبدیل شدن به واحدهای تولیدی و صنعتی موفق خواهند داشت .تعداد و اسامی شرکتهای موفق و نا موفق و همچنین
شرکتهای چند مستاجره در جداول زیر ذکر خواهد شد.
ردیف
1
2
3
4

نام هسته/شركت فناور
پژوهش گستران پویا كویر
فكر نو پارسیان
شمس داروی پارسیان
مبتكر صنعت ترابی

شركتهای پیش رشد مستقر در مركز رشد زیست فناوری سال 93
زمینه فعالیت
مدیر عامل
روانسازهای صنعتی
علیرضا ارسالن
سنتر نانو ذرات سرامیكی و كاربرد آن در صنعت
پریسا اسدا ...پور
تولید و ساخت داروی گیاهی پودر دهان
محمدحسین میرشمسی
كالچ برقی هوشمند
محمدعلی ترابی
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نام هسته/شركت فناور
ردیف
كیمیا كارا صنعت هونام ایساتیس
5
ماشین سازان جوان
6
گوهر یكتای كویر
7
دانش گستران آرمین
8
یلدا صنعت
9
پژوهش افزار كویر
10
كیمیا گستر پویای كویر
11
آزما صنعت یزد
12
گروه نوآوران زانا
13
نانو فناوران ایران
14
فناور كویر یزد
15
كیان زمین پارس
16
ایده آز طب
17
پویا شیمی نوآوران الماس ستاره كویر
18
دانشبنیان آبیاری نوین كویر
19
رویین شایا خلیج فارس
20
21
سایبان پرتو كویر
22
ناب اندیشان ساینار صنعت یزد
گروه تولیدی ژیوان زیست فناوری روژه
23

56

زمینه فعالیت
طراحی و تولید دستگاه ریست گیر
طراحی و تولید دستگاه ماسه بادی گیر
طراحی و ساخت مینی لودر گیربكس چند منظوره

مدیر عامل
حیدرعلی فالح تقتی
سیدحسین سیدموسوی
مجید محسنی
مشاوره ،طراحی ،ساخت نصب و راهاندازی صنایع و معادن و واردات موضوع فعالیت و انجام خدمات بازرگانی
محمدی دهج
سیستم اتوماتیك رنگآمیزی وچربی زدایی و زنگزدایی پایدار چراغهای فلزی
حامد سلطانبی
سیستم كنترل از راه دور بیماران قلب و عروق
ابوالفضل بایگان
تولید كامپوزیت معدنی برای نمای ساختمان با امكان تنوع رنگی
علی برزگری
تولید خامه فرا سودمند
جاللصادقیزادهیزدی
تولید و ساخت كیت استخراج DNA
مهدی كالنی
نانو حاملهای جدید در داروسازی(لیپوزوم)
بیبیفاطمهحقیر السادات
توسعه پایگاه اطالعاتی پایش و پیش بینی خشكسالی به منظور مدیریت خشكسالی
محمدرضا كوثری
ساخت دستگاه تشخیص رنگ
محسن همتی
ساخت لوازم یكبار مصرف آزمایشگاهی
امیر نخعی زرندی
تولید پارافین جامد بسیار پاالیش شده
ابوالفضل فتوحی
آبیاری گیاه با پمپ خورشیدی ترمو -فیزیكی
محمدعلی صادق زاده
تهیه تكنولوژی ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی وارداتی
محمد لشنی
سایبان مكانیزه خورشیدی
محمدرضا سریزدی زاده
تولید صابون با استفاده از روغن هسته انار
رضا موركیان
تولید كیت استخراج DNA
محمد باقر محمودی

فصلچهارم

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

نام هسته/شركت فناور
زمین فناور یزد
لوتوس نانو فام
نانو پویان منسوج زاگرس
نانو كیمیای كویر یزد
توسعه صنعت اسب
نانو فناوری پارمیس
درنا دارویه
بیستون كویر
گیاهان دارویی بوستان
نوآوران نانوكیمیا پژوه
فراپویان ایساتیس
پترواكتان ایساتیس
اختر شیمی
سپهر شیمی
پایا نوین سرام
اكسیر الماس سبز
چرخش صنعت توران
پردیس پژوهش فناور یزد
سامان آوران فردای انرژی
كیمیاگران سالمت ایساتیس

21

آبتین یزد

مراکز رشد فناوری

شركتهای انكوباتوری مستقر در مركز رشد بیوتكنولوژی در سال 93
زمینه فعالیت
مدیر عامل
معدن ،زئوتکنیک ،مکانیک ،سنگ و خاک طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی مكانیك سنگ و خاك
آقای امامی
تولید پارچههای ابرآبگریز
آقای شاطری
تولید پارچههای ضدمیکروبی و محافظ در برابر فرابنفش با استفاده از نانو تکنولوژی
آقای نظری
تهیه اكسیدهای فلزی و نانو مواد و استفاده از آنها در صنایع مختلف
حامد دهقانی زاده
باشگاه خبرنگاری مجازی اسب
آقای دهقان
بررسی رفتار خواص مكانیكی بتن با استفاده از مواد نانو
آقای عارفی
تهیه فرموالسیون و ساخت استریل کنندهها و ضدعفونی کننده
آقای تقدیری
طراحی و ساخت دستگاه تست برش مستقیم متوسط مقیاس درزههای سنگی
آقای میرحسینی
تولید داروی گیاهی زخم دیابت ،زخم بستر ،سوختگی و زخمهای سرطانی
خانم موسوی
تهیه و شناسایی نانو ذرات آلومینم اکسید
خانم طباطبایی
ساخت قطعات ویژه سرامیکی
آقای امیرارجمند
تولید اکتان بوسترها
آقای طیب پور
تحقیق در زمینه تولید مواد سنتزی و پلیمری و سنتزی و رنگدانههای مورد نیاز در صنایع مختلف
خانم درخشانی
تهیه مواد اولیه و حد واسط صنایع آرایشی و بهداشتی (موبرها)
مهناز ابرقویی عزیزی
ساخت قطعات دیر گداز و مقاوم در برابر اسید در دماهای باال
آقای محمودیان
گشت ارگانیك محصوالت گلخانهای
محمدعلی شایق
تولید دستگاه کنترل فشار باد تایر و دستگاه کولر و بخاری درجا
آقای دهقان
سنتز و عرضه مواد جایگزینهای باقت سخت جهت مهندسی یافت
مسعود حافظی
محمد مهدی پهلوان پور تولید خوراك دام از بقایای كشاورزی تر و خشك و تولید دستگاه خشككن ضایعات با فناوری بخار خشك
تحقیقات در زمینه آب ،پساب و مواد زائد و طراحی دستگاههای تصفیه
میترا دهقان
استفاده سیستم آبیاری زیر سطحی سفالی ،تولید و تجاریسازی
محمد یاسر انتظاری
سیستم آبیاری زیر سطحی سفالی ابداع و ایجاد دانش فنی در زمینه آبیاری
زیر سطحی سفالی
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ردیف
1
2
3
4
5

شركتهای موفق و ناموفق خارج شده از مركز رشد زیست فناوری سال 93
وضعیت
مدیرعامل
نام شرکت
موفق
درنا دارویه
آقای تقدیری
آقای امیرارجمند
فراپویان ایساتیس
موفق
حامد دهقانی زاده
نانو كیمیای كویر یزد
موفق
آقای عارفی
نانو فناوری پارمیس
موفق
ناموفق
محمد مهدی پهلوان پور
سامان آوران فردای انرژی

شركتهای چند مستاجره مستقر درمركز رشد زیست فناوری
مدیرعامل
نام شرکت
ردیف
سیدحسین میرجلیلی
آبسار كویر
1
خانم هدایت
خانم هدایت
2
خانم قادری
آذران صنعت
3
خانم نظر پور
آزمایشگاه كاشی و سرامیك
4
خانم قادری
آزمایشگاه مركزی شیمی
5
آقای فالح
هونام صنعت ایساتیس
6
آقای اقبالی
سیمین كشت كویر
7
هدا نصیریزاده
نانو آبكار ایساتیس
8
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فصلچهارم

مراکز رشد فناوری

شرکتهای مرکز رشد  ICTدر یک نگاه

گردش مالی شركتهای مركز رشد
با توجه به آمار اخذ شده از شركتها و موسسات و همچنین بررسی قراردادهای منعقده شركتها در جهت انجام ایده محوری و فروش محصوالت و
خدمات مجموع گردش مالی این شركتها مبلغ  114/136/498/116ریال اعالم شده است كه با توجه به ماهیت مركز رشدی آنها توان بالقوه این شركتها
در جهت سرمایهگذاری را نشان میدهد.
وضعیت نیروی انسانی شركتهای مركز رشد
در حال حاضر تعداد  40موسسه پیش رشد و رشد در محل مركز رشد حضور دارند كه این تعداد موجب اشتغال مستقیم  191نفر نیرو را در محل فعالیت
این شركت فراهم آوردهاند.
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تعداد شاغلین مستقیم مرکز به تفکیک سطح تحصیالت
تعداد افراد شاغل
سطح تحصیالت
ردیف
73
لیسانس
1
فوق لیسانس
77
2
دکترا
33
3
سایر
8
4
محصوالت و خدمات شركتهای مستقر در مركز
با توجه به دامنه فعالیت و حوزه ارتباطی مركز رشد ،تنوع خدمات و محصوالت در این حوزه زیاد است كه میتوان به شرح زیر به آنها اشاره نمود:
مشخصات محصوالت و خدمات واحدهای فناور
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

نام واحد فناور
كیمیاگران كهن فالت
زمین كاو ایساتیس
زمین فناور یزد
لوتوس نانو فام
نانو پویان منسوج زاگرس
نانو كیمیای كویر یزد
توسعه صنعت اسب
نانو فناوری پارمیس

نام محصول /خدمت
دستگاه جذب پودر حفاری
خدمات فنی و مهندسی
خدمات فنی و مهندسی
پارچه ابر آبگریز
پارچه ضد میكربی
اكسیدهای فلزی و نانو مواد
تهیه بانك اسپرم اسب
خدمات فنی و مهندسی

9

درنا دارویه

 -1ضدعفونی كننده پودری (جهت صنایع غذایی  -2مایع ضدعفونی كننده آماده مصرف صنایع غذایی جهت
سطوح ،تجهیزات و ماشین آالت  -3پودر ضدعفونی كننده میوه و سبزیجات  -4مایع ضدعفونی كننده دست
جهت مصرف در صنایع غذایی  -5مایع ضدعفونی كننده غلیظ جهت مصرف در صنایع غذایی (سطوح،
تجهیزات و ماشینآالت)  -6ضد عفونیكننده پودری (جهت مصارف عمومی)
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مراکز رشد فناوری

ردیف
10
11
12

نام واحد فناور
بیستون كویر
گیاهان دارویی بوستان
نوآوران نانوكیمیا پژوه

نام محصول /خدمت
سیستمهای نوین معدنکاری و دیسپچینگ
رباسین (داروی زخم و سوختگی) ،روبیتا (داروی رویش مجدد مو)
نانو ذره اكسید آلومینیوم

13

فراپویان ایساتیس

 -1مواد و قطعات پیشرفته سیمان رنگی و رنگهای سیمانی با استفاده از مواد نانو  -2مواد پیشرفته
جایگزین زیركن در لعاب كاشی و سرامیك -3مواد پیشرفته جایگزین اكسید روی  -4مواد پیشرفته تولید
نیمه صنعتی دپا جهت تخصیص عناصر نادر  -5تجاریسازی استحصال روی از باطلههای صنعت فوالد با
همكاری ذوب روی بافق  -6قطعات پیشرفته ساخت مانلهای كورههای صنایع دفاع

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

پترواكتان ایساتیس
اختر شیمی
سپهر شیمی
پایا نوین سرام
اكسیر الماس سبز
چرخش صنعت توران
پردیس پژوهش فناور یزد
سامانآوران فردای انرژی
كیمیاگران سالمت ایساتیس
آبتین یزد

اكتوات كبالت (خشك كن كبالت) ،اكتوات سرب و كلسیم
تولید مواد پلیمری لختهساز (فلوكوالنت) قابل مصرف در صنایع معدنی
اسانس غیر خوراکی
پنجرههای سرامیكی مورد كاربرد در حفاظت رادار ،قطعات دیرگداز با خاصیت شوك پذیری و مقاومت خوردگی باال

محصوالت رژیمی ،بدون قند ،كم كالری ،سالم و ارگانیك (شیرینیهای سنتی یزدی)
دستگاه کنترل فشار باد تایر و دستگاه کولر و بخاری درجا
گرانول هیدروکسی آپاتیت نانوساختار
دستگاه خشككن ضایعات با فناوری بخار خشك
خدمات فنی و مهندسی
كپسولهای آبیاری زیر سطحی سفالی
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علیاکبر قیومی؛ مدیر مرکز رشد فناور یهای نرم

مرکز رشد مدیریت و علوم انسانی (فناور یهای نرم)
مرکز رشد مدیریت و علوم انسانی پارک علم و فناوری یزد ،با احساس ضرورت توسعه مؤسسات دانشبنیان فعال در این حوزه و با پیگیریهای صورت
گرفته از سوی مسئولین استان در ابتدای سال  1387راهاندازی شد.
واحدهای فناور مستقر در مرکز در دوره پیش رشد در سال 93
ایده محوری
نام مدیر عامل
نام واحد فناور
ردیف
جامعه شناسی و ارتباطات
تدبیر و توسعه چیستا
حل تعارضات اجتماعی و قومی از طریق افزایش سرمایه اجتماعی
1
صنایع دستی و گردشگری
هفت هنر
طراحی و تولید صنایع دستی کاربردی
2
آمار ،مدیریت و برنامهریزی توسعه
مشاوره ایمنی
کیفیت پویان
3
آمار ،مدیریت و برنامهریزی توسعه
توسعه کسب و کارهای خانگی
خردورزان
4
رسانههای تصویری ،انتشارات و تبلیغات
نرمافزار تبلیغاتی تحت سیستم عامل موبایل
دایره قرمز
5
صنایع دستی و گردشگری
آموزش با کاریکاتور
هورنو روزنه ای در تاریکی
6
آموزش روانشناسی و علوم تربیتی
آموزش نوین شیوههای تربیتی و خالق کودک محور
رایانه اندیش ستاره پارسیان
7
رسانههای تصویری ،انتشارات و تبلیغات
طراحی وبسایت بر پایه انیمیشن
شرکت پستو
8
آمار ،مدیریت و برنامهریزی توسعه
تدوین طرح تجاری با استفاده از مدلها و الگوهای کار-آفرینی
شرکت رهپویان ایده پرداز کاراکویر ایساتیس
9
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ردیف
1
2

نام واحد فناور
موسسه خبر یزد
طرح و برنامه کلوان
آیریانا
سپنتا فیلم ایرانیان
بهین اتصال صدرا
رویان پژوهان
صفه هنر ایرانیان
آمایش باغ شهر یزد
ماهرسازان ایساتیس
زمین مرجع رایمند

نام هسته/شركت فناور
آواز قلم سدید
تجلی دانش

مراکز رشد فناوری

هستههای فناور مستقر در مرکز در دوره رشد در سال 93
ایده محوری
نام مدیر عامل
دانشافزایی در حوزه رسانه و ارتباطات آنالین
مسعود طوفان
معماری و شهرسازی (توسعه پایدار شهری و مدیریت بحران)
سهیلی پور
تبلیغات سه بعدی چاپ و بیلبورد
زینب دشتی حجر
فیلمنامهنویسی و فیلمسازی
محمدرضا احمدی
تولید وصله مکانیکی ویژه آرماتور
احسان دهقان
بسترسازی جهت توسعه تجارت الکترونیک و فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی
حمید بابایی
بازسازی نقوش سنتی با مصالح مدرن
سیدجعفر امیریان
توسعه استراتژی شهر CDS
سید مصطفی حسینی
ارزیابی آسیبپذیری لرزههای ساختمانی خشتی و بنایی و مقاومسازی آنها
علیرضا میرجلیلی
گسترش استفاده از دانش مطالعات و فضایی در بخش غیر دولتی
علی محمد ربانی
شرکتهای خارج شده از مرکز در سال 1393
ایده محوری
نام مدیر عامل
تحقیق و ترجمه در زمینه استاندارد بین المللی مدیریت انرژی
فاطمه رفیعی
تولید لوازم کمک آموزشی
فاطمه ناطقی
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نوع برنامه

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

کارگاه آموزشی

کارگاه موفقیت
جشنواره
فراخوان
تفاهمنامه
رونمایی

روابط عمومی
متفرقه
همکاری
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فعالیتهای مرکز رشد فناور یهای نرم در بخشهای مختلف
عنوان برنامه
مدیریت تکنولوژی
آشنایی با حقوق مالکیت فکری
پلههای فروش
آشنایی با قوانین کار و ایمنی کار
مدیریت کسب و کار
کارآفرینی بانوان مشکالت و راهکارها با حضور خانم مهندس مفیدی
اصول موفقیت در نمایشگاهها با حضور آقای احمدیپور
شرکت در جشنواره فنآفرینی شیخ بهایی
ثبت دو طرح در جشنواره خوارزمی
بررسی عوامل و ریشههای مهاجرت از ابرکوه
مسابقه برنامهنویسی ستاره فجر
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
نرمافزار کانون یار
نرمافزار مدیریت و حسابداری پایانههای باربری کشور
کتاب نگاهی بر تاریخ شهر و شهرسازی ایران
راهاندازی و بارگذاری سایت مرکز رشد
میزبانی از دانشجویان عضو هستهها و انجمنهای علمی
ی حامی مؤلفین ابرکوهی
تقدیر از صندوق قرضالحسنه محل 
ارائه خدمات رایگان مشاوره و روانشناسی به هستهها و شرکتها
کالسهای رایانه کانون فرهنگی مصلی ویژه دانشآموزان
جلسات بسیج حقوقدانان ابرکوه
کارگاههای آموزش رایانه دانشگاه علمی کاربردی

زمان اجرا
فروردین
خرداد
اسفند
بهمن
بهمن
مهر
تیر
اردیبهشت
آذر
شهریور
بهمن
آذر
مرداد
دی
دی
تیر
آذر
اردیبهشت
همه ماهه
تیر -مرداد
در طول سال
شش ماه اول

فصلچهارم

ردیف
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

نوع برنامه
رفاهی
بازدید
--همایش
جلسات هماندیشی
شهر و توسعه

عنوان برنامه
برگزاری ضیافت خانوادگی افطار با حضور همکاران
برگزاری گردش خانوادگی با حضور هستهها و مؤسسات
بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک از مرکز
بازدید فرماندار و شهردار از مرکز
بازدید معاون مدیرکل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بازدید بازرسان سازمان بازرسی کل کشور
بازدید مجری طرح پایش
همایش یک روزه کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی
بررسی راهکارهای تقویت اقتصاد مجموعهداری و کلکسیونداری در شهرستان
جامعه خیری در خدمت توسعه شهری
نحوه اجرای پروژه ترسیب کربن در ابرکوه

مراکز رشد فناوری

زمان اجرا
تیر
شهریور
شهریور
مهر
شهریور
تیر
بهمن
اسفند
مرداد
مهر
آذر

شرکتهای مرکز رشد مدیریت و علوم انسانی (فناور یهای نرم) در یک نگاه

65

ﺻﻨﺪوق
ﭘﮋوﻫﺶوﻓﻨﺎورىاﺳﺘﺎن ﯾﺰد

فصلپنجم

صندوق پژوهش و فناوریاستانیزد

حسین حکیمیان؛ مدیر عاملصندوق

آئیننامه اجرایی صندوق پژوهش و فناوری در جلسه هیأت وزیران در  25اسفند  1381به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و به استناد ماده  100برنامه توسع� اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به تصویب رسید .طبق این آئین نامه
به منظور ایجاد زمینههای مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیر دولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی کاربردی -توسعهای و فناوری ،دولت
مجاز شد در تأسیس صندوقهای غیر دولتی پژوهشی و فناوری حداکثر معادل 49درصد سرمایه اولیه آن صندوق مشارکت نماید و سایر منابع تأمین سرمایه
صندوق باید از محلهای زیر تامین شود:
 -1ردیفهای مقرر در قوانین بودجه ساالنه کشور
 -2سرمایهگذاری بانکها و مؤسسات مالی و شرکتهای دولتی
 -3سرمایهگذاری مراکز پژوهشی واحدهای R&D
 -4کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر منابع مجاز قانونی
 -5سود حاصل از عملیات صندوق
 -6اعتبار مصوب وزارتخانهها ،سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی
67
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بر طبق اساسنامه دامنه فعالیت صندوق به شرح زیر تعیین شده است:
 -1اعطای وام و تسهیالت به:
الف) اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرحهای پژوهشی ،پژوهشهای کاربردی ،فرهنگی ،هنری و...
ب) اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرحهای به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری
ج) اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید
 -2تأمین سرمایه ریسکپذیر و مشارکت و سرمایهگذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری
 -3تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد
 -4صدور ضمانتنامههای مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری بخش غیردولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در
قبال اخذ ضمانتهای الزم از محقق
 -5مشارکت و سرمایهگذاری در ایجاد زیر ساخت فناوری
 -6ارزیابی فنی و اقتصادی شرکتهای دانشبنیان و حمایت از آنها
صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در  23اسفند  1383با سرمایه ده میلیارد ریال ،با شماره ثبتی  7277و با ترکیب  49درصد بخش دولتی شامل دولت
جمهوری اسالمی ایران ،پارک علم و فناوری یزد ،دانشگاه یزد ،دانشگاه علوم پزشکی یزد ،سازمان بازرگانی و  51درصد بخش خصوصی به ثبت رسید
و از ابتدای سال  1385فعالیت اجرایی خود را آغاز کرد .این صندوق در حال حاضر با  10نفر پرسنل در مرکز فناوری اقبال (پارک علم و فناوری یزد) مستقر،
و به فعالیت خود در چارچوب اساسنامه و آئیننامههای اجرایی ادامه میدهد.
جدول زیر ترکیب هیأت مدیره این صندوق در سال  1393را نشان میدهد:
نماینده
نام و نامخانوادگی
دکتر داریوش پورسراجیان
دولت جمهوری اسالمی ایران
دکتر حمیدرضا نصیری زاده
شرکت تعاونی یزد تکفا
دکتر محمد صالح اولیاء
شرکت سامان آوران توسعه
دکتر علیاکبر تدین
دانشگاه یزد
شرکت الگوریتم
مهندس حمیدرضا قمی
مهندس حسین حکیمیان
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سمت در هیأت مدیره
رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
مدیرعامل

فصلپنجم

صندوق پژوهش و فناوریاستانیزد

سهامداران صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
 5000سهم صندوق پژوهش و فناوری استان یزد به شرح جدول زیر به صاحبان سهام تخصیص پیدا کرده است.

سهامداران دولتی

خصوصی
در مجموع

سهامداران
 .1دولت جمهوری اسالمی ایران
 .2پارک علم و فناوری
 .3دانشگاه یزد
 .4دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 .5سازمان بازرگانی یزد
 .6اشخاص حقوقی
 .7اشخاص حقیقی

تعداد سهم
542
570
150
74
19
1644
401
5000

 ::.ارزش اسمی هر سهم  10میلیون ریال است .::

ً
از تعداد سهام 3700 ،سهم نقدا پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران است که تا پایان سال  94میبایست پرداخت شود.
عملکرد صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
براساس دامنه فعالیت تعریف شده در اساسنامه صندوق پژوهش و فناوری که شامل اعطای وام و تسهیالت ،مشارکت ،تامین سرمایه ریسکپذیر و ارائه
تضمین و ضمانتنام ه است .این صندوق در طی فرایند اجرای موارد فوق نسبت به انجام فعالیتهای زیر اقدام نموده است:
الف) پرداخت وام و تسهیالت
 تسهیالت مشارکت تسهیالت ارزان قیمت سرمایهگذاری مخاطرهپذیر تسهیالت دانشبنیان تسهیالت قرض الحسنه  -تسهیالت مشاورین و کافی نت سایر تسهیالت( چاپ و نشر کتاب ،شرکت در همایش و کنفرانسهای بینالمللی ،خرید تجهیزات پژوهشی) تسهیالت کمک به اجرای قراردادها		
 تسهیالت کمک فنآفرینی تسهیالت سهامداری69
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ب) صدور ضمانتنامه
 ضمانتنامه شرکت در مزایده و مناقصه ضمانتنامه حسن انجام کار ضمانتنامه پیشپرداخت ضمانتنامه کسور وجه الضمان ضمانتنامه اجرای تعهداتج) ارزیابی طرحها و شرکتها از نظر فنی و اقتصادی
 ارزیابی طرحهای پژوهشی ،فناوری و... ارزیابی شرکتهای نو پا و دانشبنیان ارزیابی طرحهای معرفی شده از صندوق صحا ارزیابی طرحهای معرفی شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی70

از ابتدای فعالیت اجرایی این صندوق در اوایل سال  85تا کنون ،حدود2460
شخص حقیقی و حقوقی درخواست دریافت تسهیالت خود را به صندوق
ارائه نمودهاند که از این تعداد  2103طرح به تصویب نهایی رسیده است.
گفتنی است ،این درخواستها طی فرایند ذیل مورد بررسی قرار میگیرند:
 دریافت فرم خام پروپزال از سایت تکمیل فرم و تحویل آن به معاونت پژوهشی و ارزیابی صندوق ارسال به داوری فنی و اخذ نظر داور بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی طرح طرح در کارگروه تسهیالت و امتیازدهی به طرحها تصویب طرح -معرفی به امور مالی جهت پرداخت

فصلپنجم

صندوق پژوهش و فناوریاستانیزد

عاملیتهای اخذ شده صندوق در سال 1393
 صندوق نوآوری و شکوفائی کشور		
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استانداری یزد			
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری بنیاد نخبگان استان یزد				
 دانشگاه علوم پزشکی یزد پارک علم و فناوری یزدل الزم و داشتن کارشناسان مجرب و توانمند ،قادر به ارزیابی شرکتهای دانشبنیان
گفتنی است ،این صندوق با عنایت به زیر ساختهای موجود و پتانسی 
نیز است.
دستاوردهای صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در سال 1393
حمایت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد از طرحهای باالی  30میلیارد ریال
به گفته مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد ،در  25تیر ماه  ،1393شرکتهایی که برای اجرای طرح خود به حداقل 30میلیارد ریال سرمایهگذاری
احتیاج دارند ،میتوانند درخواست خود را جهت اخذ تسهیالت به صندوق پژوهش و فناوری استان یزد تحویل نمایند .به نقل از صندوق پژوهش و فناوری
استان یزد ،حسین حکیمیان اذعان داشت :پیرو مذاکرات انجام شده با معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از
بررسی درخواستها در صندوق یزد ،طرحهای تأیید شده جهت تصمیمگیری نهایی به آن معاونت ارسال تا در صورت تأیید ،جهت پرداخت به یکی از
بانکهای طرف قرارداد با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ابالغ گردد .وی افزود :سود تسهیالت مذکور از  17تا  25درصد است و از طرحهایی
که باالی  30میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز باشد ،حمایت خواهد شد.
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ﭘﺎرك ﻋﻠﻤﻰ
ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

فصلششم

پارک علمیكودكان و نوجوانان

پارک علمی کودکان و نوجوانان در سال  1393پذیرای  5000نفر از دانشآموزان بازدید کننده بوده است .اهم فعالیتهای این بخش عبارتند از :
 -1اضافه شدن بخشهای دومینو ،شیمی ،زیست و بازیهای فکری ،به فعالیتهای پارک علمی
 -2برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان
 -3اضافه شدن کارگاه فن بیان در سه سطح هنربیان ،قصهگویی و نمایش خالق
 -4رایزنی با بخش مدیریت مصرف انرژی سازمان توانیر ،جهت آموزش مفاهیم مدیریت مصرف انرژی در این مرکز؛ که منجر به عقد تفاهمنامه با این
سازمان جهت شروع همکاری در تابستان  94شد.
 -5برگزای کارگاه تخصصی پزشکی ریاضی برای اولین بار در ایران توسط همکاران این مرکز در دو سطح مقدماتی و تکمیلی
 -6برگزاری دوره تخصصی اوریگامی با همکاری انجمن اوریگامی یزد و زیر نظر سفارت ژاپن
 -7فراهم آوردن مقدمات طرح جامع رفع اختالالت یادگیری در کودکان در سنین  2سال به باال و آماده شدن جهت برگزاری نمایشگاه و کارگاه تخصصی
رفع اختالالت یادگیری در خرداد ماه 1394
 -8برگزاری جلسات مشاوره به والدین جهت آگاه نمودن آنها نسبت به کارکرد ذهن فرزند خود و هدایت تحصیلی آنها
 -9همکاری با مدرسه دخترانه شاهد و آموزش مربیان این مدرسه با تاکید بر مفهوم پزشک ریاضی
 -10همکاری با باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اشکذر جهت برگزاری کارگاه تخصصی تیپ شناسی شخصیتی و پزشک ریاضی در
آبان ماه 1394
73

گزارشعملکرد سال 1393پارک علم و فناوری یزد

 -11برگزاری کارگاه آموزش دومینو در مدرسه جواد االئمه واحد پسران و برگزاری مسابقات دومینو در این مرکز
 -12برگزاری دوره آموزش دومینو در مدرسه خاتم االنبیا
 -13آموزش مربیان مقطع پیش دبستانی مدرسه اختردانش
 -14همکاری با مهد کودک خاطره به عنوان معتبرترین مهد استان و تجهیز اتاق فکر و بازی این مرکز
 -15تربیت مربی دومینو ،بازی فکری و رباتیک و اخذ مجوزهای الزم
 -16اخذ نمایندگی دومینو در استان و تنها مرجع رسمی فعالیت و آموزش و برگزاری جشنواره مسابقات دومینو در سطح استان
 -17شرکت در نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان  2015 Amtechدر بهمن ماه سال  93در محل برگزاری نمایشگاههای دائمی تهران

دستاوردهای پارک علمی کودکان و نوجوانان در سال 1393
برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در آذر ماه 93
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ،نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان با همکاری پارک علمی کودکان و نوجوانان پارک علم و فناوری
یزد و اداره کتابخانههای عمومی شهرستان ،با حضور فرماندار یزد ،رئیس اداره نهاد کتابخانههای عمومی شهرستان ،معاون فناوری و نوآوری پارک
علم و فناوری یزد ،مدیر روابط عمومی استانداری و جمعی از متخصصان و کارشناسان این حوزه در محل پارک علمی کودکان و نوجوانان افتتاح شد.
دکتر فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در این مراسم ضمن تشریح برنامههای علمی پارک گفت :همزمانی هفته کتاب با آغاز
به کار مدیریت جدید پارک علمی کودکان و نوجوانان را به فال نیک میگیریم و امیدواریم همکاریهای نهادهای فرهنگی و علمی بیش از پیش ادامه یابد.
وی با بیان اینکه در این پارک تلفیقی از فناوری و کتاب به کودکان ارائه داده میشود ،پیشنهاد کرد تا با همکاری بخش خصوصی ،شهرکی وسیع و مناسب
برای بازدید کودکان و نوجوانان جهت کمک به رشد خالقیت و ایدهپردازی آنها در یزد تاسیس شود.
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سید محمود شاکری شمسی ،فرماندار یزد نیز اظهار داشت :کودکان آیندهسازان مملکت هستند و هر چه بیشتر برای آنها برنامهریزی و سرمایهگذاری
شود پشتوانه کشور قویتر خواهد شد.
وی از برپایی چنین نمایشگاههایی ابراز خشنودی کرد و افزود :اگر بخواهیم مشکل سرانه پایین مطالعه در کشور حل شود باید از ابتدا فرهنگ کتابخوانی
و مطالعه را در کودکان نهادینه کنیم تا نسلی پویا و با فرهنگ پرورش دهیم.
محمدمحسن رفیعی ،رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان یزد نیز در ادامه مراسم به تشریح برنامههای هفته کتاب پرداخت و گفت :محور
فعالیتهای این هفته و برنامههای مستمر سالیانه ،کودکان و نوجوانان هستند که تجهیز  80درصد کتابخانههای عمومی به بخش کودک و ارائه فعالیتهای
متنوع برای آنها از جمله این برنامهها است.
وی با بیان اینکه بحث عادت و مطالعه در کودکان باید از سنین پایین صورت گیرد ،اظهار داشت :نهاد کتابخانههای عمومی سراسر کشور ایجاد بخشهای
ویژه کودکان را در دستور کار خود قرار داد ه است.
رفیعی افزود :در این راستا در همه کتابخانههای شهرستان یزد ،بخش کودک ایجاد شد که هرکدام دارای برنامههای متنوعی هستند و در طول سال در
این بخشها اجرا میشود.
به گفته وی ،همزمان با هفته کتاب ،نمایشگاهی در یک فضای غیرکتابخانهای برگزار شد که در حاشیه آن فعالیتهای جنبی شامل کارگاههای آموزش
بازیهای فکری و کارگاههای آموزش هنر و قصه گویی با حضور مربیان و متخصصان این حوزه دایر بود.
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انتصاب رئیس پارک یزد به عنوان نماینده وزیر علوم
و عضو هیأت اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری استان

داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد طی حکمی از سوی محمد فرهادی؛ وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری ،به عنوان نماینده وزیر و عضو هیأت اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد منصوب شد .به گزارش
روابط عمومی پارک ،این حکم به استناد بند  6ماده  4آییننامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری
کشور صادر شده و در بخشی از آن آمده است :انتظار میرود با همکاری و تعامل با سایر اعضاء هیأت اجرایی
نقش مؤثری در تأسیس و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد ایفا نمایید.

مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری یزد با حضور مسئولین استان و کریمیان اقبال ،مدیرکل محترم دفتر برنامهریزی و فناوری وزارت علوم
تحقیقات و فناوری  20فروردین ماه از ساعت  9الی  11:15در محل مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

انتصاب معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد

سرپرست پارک علم و فناوری یزد  18فروردین ماه طی حکمی احمد رضا فقیه خراسانی را به سمت معاون فناوری پارک
منصوب و از خدمات شهرام شکوهی تقدیر نمود .به گزارش روابط عمومی پارک ،داریوش پورسراجیان که در جمع مدیران
پارک سخن میگفت ،با اشاره به توانمندی مدیران مجموعه ،حضور فقیه را فرصتی برای ابراز ایدههای نو و بالندگی پارک
دانست و برای ایشان آرزوی توفیق کرد .فقیه نیز با ابراز خرسندی از حضور دوباره در پارک از اعتماد مجموعه تشکر نموده
و ضمن تشکر از تالشهای شکوهی در حوزه معاونت فناوری ،حضور وی در مجموعه پشتیبانی را فرصتی مغتنم بر پیشبرد
اهداف پارک دانست .وی با تأکید بر ارتباط هر چه بیشتر پارک و دانشگاه بر چاالکی بدنه پارک برای رسیدن به اهداف
واالی آن تأکید کرد .شایان ذکر است فقیه دارای دکترای مهندسی مکانیک و عضو هیأت علمی دانشگاه یزد است که سمتهای معاون اسبق پشتیبانی پارک
و ریاست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه را در کارنامه اجرائی خود دارد.
77

گزارشعملکرد سال 1393پارک علم و فناوری یزد

معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد منصوب شد

داریوش پورسراجیان ،سرپرست پارک علم و فناوری یزد طی حکمی شهرام شکوهی را به سمت قائم مقام سرپرست و معاون
پشتیبانی پارک منصوب کرد .وی تغییر مدیریت در این حوزه را در راستای مأموریت پارک مبنی بر پشتیبانی از توسعه فناوری
دانست .در بخشی از این حکم آمده است :امید است با اتکال به خداوند متعال و بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود نقش مؤثری در راستای تحقق
اهداف کالن به ویژه پشتیبانی از توسعه فناوری با همکاری و مشارکت همه نیروهای توانمند و با انگیزه پارک ایفا نمایید .شایان ذکر است ،شکوهی پیش
از این سمت معاون فناوری و نوآوری پارک را برعهده داشت.

به همت مرکز رشد فناوری خاتم برگزار شد؛

سمینار کارآفرینی از ایده تا عمل

سمینار بزرگ کسب و کار از ایده تا عمل به همت مرکز رشد فناوری شهرستان خاتم و با حمایت فرمانداری
شهرستان و با حضور کارآفرین برتر کشور و مرد سال صنعت ایران دکتر علی اصغر جهانگیری و بیش از  250نفر از
دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی  12اسفند  93در محل سالن آمفی تئاتر کانون آیت ا ...خاتمی شهر
هرات با حضور برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی پارک ،به نقل از مرکز رشد خاتم ،حیدری رئیس مرکز رشد
خاتم گفت :علی اصغر جهانگیری دارای  40سال تجربه در صنایع مختلف و پایه گذاری دهها مؤسسه ،مجتمع
و بنگاه اقتصادی و همچنین سخنرانی در صدها سمینار ،همایش و کارگاه آموزشی در سراسر کشور است .وی
افزود :این سمینار با محوریت آشنایی با شیوههای نوین ایجاد کسب وکار -ارائه طرحها و ایدههای عملی و کاربردی -آشنایی با فرصتهای جدید
کارآفرینی در بخش کشاورزی -مشاوره در راه اندازی کسب وکار متناسب با توان و امکانات افراد در خاتم برگزار شد .به گفته مدیر مرکز رشد خاتم ،هدف
از برگزاری این سمینار آشنایی مخاطبان با شیوههای جدید تجارت و کسب درآمد و فراگیری ایدههای جدید برای راه اندازی کسب و کار و در نهایت
تشویق و ترغیب ایشان برای فعالیت در مرکز رشد بود.
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کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتهای دانشبنیان برگزار شد

هشتمین کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتهای دانشبنیان با حضور احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون
فناوری و نوآوری پارک ،شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک ،محمدرضا مشاهیری؛ رئیس کمیسیون پژوهش
و فناوری اتاق بازرگانی ،نجاتی؛ معاون برنامهریزی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان یزد ،زارع؛ معاون
صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی و بهجت؛ کارشناس توسعه فناوری شرکت شهرکهای صنعتی استان
یزد  17اسفند  93در محل کارگزاری پارک علم و فناوری یزد برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلسه پس از ارائه گزارشی توسط معاون فناوری
و نوآوری پارک ،درخواست ارزیابی دانشبنیان شرکتهای آرامید ،فراعلم و صنعت یزد ،نوید صنعت یزد و
زندگی هوشمند پارسیان بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ گردید .گفتنی است ،این سمینار با استقبال گستردهای روبرو شد و عالوه بر دانش آموختگان و
دانشجویان تعدادی از کارمندان و رؤسای ادارات شهرستان و سایر اقشار نیز در این برنامه حضور داشتند.

برگزاری گردهماییسالیانه مرکزینوآوری

گردهمایی سالیانه مرکزی نوآوری با حضور جمعی از مسئوالن استانی و فعاالن حوزه نوآوری برگزار و به برگزیدگان
این مرکز در سطوح مختلف جوایزی اهدا شد .در ابتدای این جلسه امین درخشان به بیان گزارشی اجمالی
از روند فعالیت این مرکز و اشاره به چگونگی برگزاری شش دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری پرداخت و پس از
آن افراد برگزیده جوایز و لوح تقدیرهای خود را از دست مسؤوالن دریافت کردند .این گردهمایی به میزبانی پارک علم و فناوری و با حضورعباسعلی
رضایی معاون توسعه و منابع انسانی استانداری ،اکرم فداکار مدیرکل دفتر فناوری و اطالعات استانداری ،شاه نظری؛ ریاست بنیاد نخبگان و المدرسی؛
معاون پژوهشی دانشگاه یزد ،همچنین زارع معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش یزد برگزارشد.
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پارک علم و فناوری یزد قدمهای مطلوبی در راستای اهداف دولت برداشته است

عباسعلی رضایی با حضور در گردهمایی سالیانه مرکز نوآوری ،با تشکر از میزبانی خوب پارک علم و فناوری گفت:
پارک یزد قدمهای خوبی در راستای اهداف دولت برداشته است و این جمعها فضایهای مورد نیاز حال حاضر
کشور است .به گزارش روابط عمومی پارک ،معاون توسعه و منابع انسانی استانداری یزد در ادامه گفت :طرحهای
یک دانشآموز یا دانشجو با حمایت نهادهای مربوطه میتواند چنان مطرح شود که نه تنها در سطح استان که در
سطح ملی افتخار کسب کند .همانگونه که در نمایشگاه علم تا عمل  20شرکت حضور داشتند و  15شرکت ،شرکتهای
مستقر در پارک بودند که بسیار مای ه مباهات بود ،امیدواریم در سال اقتصاد مقاومتی قدمهای مثبتی در این زمینه
نیز برداشته شود .وی اشاره کرد :اکنون پارک توانسته است ارتباط خوبی بین دانشگاه و بخش خصوصی برقرار
کند و امروزه حرف نظام و دولت ما همین است که از ایده و طرح افراد که زائیده دانش مکسوبه در دانشگاههاست حمایت شود تا به محصول برسد .چیزی
که مهم و ارزشمند است این است که عزیزان حاضر در این جمع و به خصوص دانشآموزان بتوانند در شرکتهای دانشبنیان حضور پیدا کنند و یا خودشان
مؤسس چنین شرکتهایی باشند .رضایی در پایان یکی از افتخارات استان یزد را صدر نشینی  21ساله یزد در کنکور سراسری دانست و گفت  :سیاست دولت
و برنامه استان باید به گونه ای باشد که تمام افراد مستعد و دارای پتانسیل چه در زمینه پژوهش و چه نوآوری در استان مورد حمایت قرار بگیرند.

رئیس پارک در نشست مشترک ریاست بنیاد نخبگان یزد؛

کلیدیترین محور توسعه فناوری است

پارک علم و فناوری یزد  11اسفند  93میزبان ریاست بنیاد نخبگان یزد بود .به گزارش روابط عمومی پارک ،شاه
نظری و پورسراجیان؛ رؤسای بنیاد نخبگان یزد و پارک علم و فناوری یزد در نشستی صمیمی به بررسی اقدامات
مشترک گذشته و زمینههای همکاری در آینده پرداختند .پورسراجیان ،همکاریهای پارک علم و فناوری یزد و
بنیاد نخبگان یزد را گسترده ارزیابی و ابراز امیدواری کرد :انتصاب شایسته شاهنظری باب همکاریهای بیشتر
و گستردهتر را باز نماید .وی کلیدیترین محور توسعه استان را فناوری دانست و این فناوری را زائیده ذهن و
فکر نخبگانی دانست که باید شرایط را برای فعالیت آنها فراهم ساخت .شاهنظری نیز از همکاریهای گذشته
دو دستگاه ابراز خرسندی کرد .وی انسجام میان پارک و بنیاد را بستر ساز تولد ،رشد و به انجام رسیدن فناوریهای مورد نیاز استان دانست .فداکار؛
مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات استانداری یزد نیز در این جلسه ،همراهی و همگامی پارک و بنیاد را برای نخبگان و فناوران استان بسیار مبارک
دانست و انسجام عملیاتی این دو دستگاه را زمینهساز توسعه استان خواند.
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جلسه هماهنگی فن بازار منطقهای استان در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

جلسه هماهنگی ایجاد فن بازار منطقهای استان یزد با حضور اکبر قنبرپور؛ رئیس فن بازار ملی و احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک
یزد ،نمایندگانی از بخش دولتی و خصوصی در  9اسفند  93در سالن جلسات  VIPپارک علم و فناوری یزد برگزار شد .جلسه هماهنگی جهت ایجاد
فن بازار منطقهای استان یزد تحت نظارت فن بازار ملی ایران با حضور رئیس فن بازار ملی با همراهی محسن علی اکبریان؛ دبیر شبکه فن بازار ملی و
محمدصالح خالقی؛ کارشناس فن بازار ملی ،معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد ،اکرم فداکار؛ مدیر کل فناوری اطالعات ،محمدحسین ابویی؛ رئیس
دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه ،نمایندگان شرکت شهرکهای صنعتی ،بنیاد نخبگان ،جهاد دانشگاهی ،پیشگامان کویر یزد و شرکتهای سورنا و راه
ابریشم برگزار شد .اکبر قنبرپور پس از بیان تاریخچهای از عملکرد فن بازار ملی ،فن بازار را بازوی اجرایی برای فروش محصوالت فناورانه و نقطه اتصال
در معامله بین فروشنده تکنولوژی و خریدار آن دانست و به پارک علم و فناوری یزد به عنوان متولی ایجاد فن بازار منطقهای استان یزد اشاره کرد.
وی به برگزاری تورهای فناوری از نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد شبکه بین کشورهای اسالمی و بهرهبرداری از بانکهای اطالعاتی از جمله
فعالیتهای خوب این سالها در فن بازار ملی ایران اشاره و خاطر نشان کرد :به دنبال این فعالیتها نیاز به کارگزارها در استانها احساس شد و این که
در هر استان یک کارگزار داشته باشیم .در همین راستا اقدامات الزم جهت راه اندازی این کارگزاریها صورت گرفت؛ سیاستگذاریها ،تعریف برنامهها
در فن بازار ملی صورت میگیرد و اجرا را به کارگزارها به عنوان بازوی اجرایی در استانها میسپاریم .رئیس فن بازار ملی ،تعامل با سازمانها و صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی را بسیار اثرگذار دانست که با عقد تفاهمنامه این تعامل به خوبی ایجاد شده است .قنبرپور در پایان با اشاره به لیزینگ
محصوالت فناوری این کار را یکی از فعالیتهای مهم دانست که در کشور در حال انجام است و مورد استقبال نیز قرار گرفته است .گفتنی است ،احمدرضا
فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد به عنوان میزبان ،با تشکر از حضور رئیس فن بازار ملی و همراهان و دیگر مهمانها از
تالشهای ارزنده مسعود عظیمی؛ رئیس شرکت شهرکهای استان یزد قدردانی کرد.
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حضور چشمگیر شرکتهای منتخب پارک علم و فناوری یزد
در پنجمین جشنواره علم تا عمل

پنجمین نمایشگاه و جشنواره ملی علم تا عمل که با حضور طرحهای برگزیده از سراسر کشور برگزار شده است ،شاهد حضور  20طرح منتخب استان یزدبود
که توانستهاند طرح خود را تجار یسازی نمایند .این طرحها در غرفه استان یزد که با همت دفتر آموزش و پژوهش استانداری ،پارک علم و فناوری ،بنیاد
نخبگان ،شرکت شهرکهای صنعتی و اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان برپا شده است ،ارائه شده و مدیران عامل شرکتها مشخصات
و ویژگیهای محصول و طرح خود را به مراجعین به غرفه توضیح میدهند .شرکتهای منتخب پارک علم و فناوری یزد در پنجمین جشنواره علم تا
عمل با حضوری چشمگیر توانمندیهای استان یزد در بخشهای مختلف علم و فناوری را نشان داده ،برخی از این شرکتها در مورد فعالیتهای خود
به چند سوال ما پاسخ دادند که در ادامه میخوانید:
مدیرعامــل شــرکت صافــات انــرژی یــزد در مــورد میــزان نــوآوری و نــرخ
آوری شــرکت میگویــد :ایــن شــرکت عــاوه بــر در نظــر گرفتــن فرآینــد
مهندســی معکــوس در ســاخت تجهیــزات و قطعــات نیروگاهــی و صنعتــی،
نقــش تجهیــز را در صنعــت مربوطــه مــورد بررســی قــرار داد و از تکنولــوژی
و تجهیــزات جدیــد جهــت تولیــدات خــود اســتفاده کــرد .مدیرعامــل ایــن
شــرکت در خصــوص موثــر بــودن در اقتصــاد کشــور میگویــد :بــا توجــه
بــه اثرگــذاری در امــر اقتصــاد ،خــروج ارز از کشــور تــا حــدودی کــم خواهــد
شــد و بکارگیــری  15نفــر نیــروی کار تحصیلکــرده میتوانــد اقتصــاد کشــور
را فعــال تــر نمایــد.
مدیرعامـل شـرکت پردیـس فنـاور ایسـاتیس یکـی دیگـر از شـرکتهای
حاضـر در جشـنواره ،میـزان نـوآوری خـود را اینچنیـن بیـان میکنـد :با توجه
به رشد روزافزون استفاده از تجهیزات با فناوری و قیمت باال ،لزوم استفاده
از نگهـداری و تعمیـرات خـود را نمایـان میسـازند .در همیـن راسـتا شـرکت
پردیس فناور ایسـاتیس با تکیه بر دانش و فناوریهای به روز در علم تولید
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نرمافزار ،نرمافزار مدیریت نگهداری و تعمیرات را تولید و عرضه نموده است
کـه در ایـن راسـتا مجوزهـای متعـددی از جملـه گواهـی تایید فنـی نرمافزار و
مجـوز فنـاوری از پـارک علـم و فنـاوری یـزد در زمینـه فـروش و نـوآوری اسـت.
مسـئول این شـرکت در ادامه میزان فروش شـرکت خود را از سـال  90تاکنون
چشـمگیر ارزیابی کرد.
مدیر عامل شــرکت پردیس پژوهش فناوران یزد یکی دیگر از شــرکتهای
حاضــر در پنجمیــن جشــنواره علــم تــا عمــل ،میگویــد :گرانــول هیدروکســی
آپاتیــت نانــو ســاختار ،دارای ثبــت اختــراع بــوده و از لحــاظ نــوآوری ،کامــا
جدیــد اســت .مســئول ایــن شــرکت در پاســخ بــه تاثیــر گــذاری ایــن فنــاوری
در اقتصــاد کشــور میگویــد :بــا توجــه بــه نیاز و اســتفاده از پودر هیدروکســی
آپاتیت در رشــتههای پزشــکی از جمله جایگزین بافت اســتخوانی اســتفاده
از ایــن پــودر کاربــرد زیــادی دارد ،نمونههــای مشــابه خارجــی ارز زیادی را از
کشــور خــارج مینمایــد و در صــورت اخــذ تاییدیههــای الزم میتوانــد ارز آور
باشــد .میــزان فــروش شــرکت بــا وجــود ایــن محصــول رضایــت بخــش اســت.
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مدیرعامــل شــرکت دانشبنیــان پویــش الکترونیــک الهــام در مــورد میــزان
نــوآوری و نــرخ آوری شــرکت خــود میگویــد :دســتگاه ونتیالتــور بــرای اولیــن
بــار در کشــور ســاخته شــده اســت ،و در مراحــل ثبــت اختــراع اســت و ایــن
دســتگاه از اولویتهای وزارت بهداشــت جهت بومیســازی بوده و با تولید
صنعتــی ایــن دســتگاه میتــوان از حجــم عمــده واردات کاســت .مســئول ایــن
شــرکت میگویــد :بــا توجــه بــه اینکــه دانــش ســاخت ایــن دســتگاه فقــط
محــدود بــه چنــد کشــور اســت ،و همچنیــن تحریمهــا بــه شــدت در هزینــه
واردات ایــن دســتگاه تاثیــر گــذار بــوده اســت ،ســاخت و تولیــد ایــن دســتگاه
در تعــداد بــاال ،تاثیــر زیــادی در اقتصــاد کشــور دارد .وی در مــورد میــزان
فــروش شــرکت میگویــد :نمونــه آزمایشــگاهی ایــن دســتگاه بــرای اولیــن
بــار در کشــور ســاخته شــده و در مراحــل مهندســی ســازی اســت .ولــی بــا
توجــه بــه نیــاز بیمارســتانها ،مراکــز اورژانــس و بیمــاران خانگــی بــازار خوبــی
را جهــت فــروش ایــن دســتگاه پیــش بینــی میکنیــم و آینــده فــروش بســیار
خوبــی را متصــور هســتیم.

و میگویــد :ایــن شــرکت اولیــن و تنهــا شــرکت در کل کشــور کــه جهــت تولیــد
هیتــر کــم مصــرف بــا ســوخت گاز و گازوئیــل دارای  2گواهــی ثبــت اختــراع
اســت کــه بــازده را تــا  92درصــد بــه تاییدیــه ســازمان صنایع گســترش کشــور
رســانده اســت .مســئول این شــرکت میافزاید :تاکنون بر روی منابع عظیم
ســوختهای فســیلی اســتوار بــوده ایــم و ارزش ایــن ســوختها بــه دلیــل
تجدیــد ناپذیــر بــودن افزایــش مییابد .کاهــش مصرف به صورت مســتقیم
بر اقتصاد کشــور تاثیرگذار اســت و به صورت غیرمســتقیم در بحث صنعت،
مرغــداری و گلخانــه باعــث کاهــش هزینههــای تولیــد و مقــرون بــه صرفــه
شــدن ایــن صنایــع و افزایــش بهــره بــرداری خواهــد شــد .کارشــناس شــرکت
کــوالک گســتر یــزد فــروش ایــن شــرکت را ایــن چنیــن برمــی شــمرد :فــروش
ایــن شــرکت از آغــاز تولیــد انجــام پذیرفتــه و همیشــه از تولیدکشــور جلوتــر
بوده اســت .مشــتریان مهم این شــرکت ،آســتان قدس رضوی ،صنایع دفاع
تهــران مهمــات ســازی صنایــع شــهید شــیرودی ،مرغداریهــا و گلخانههــا
در  25اســتان کشــور و نیــروی دریایــی آجــا هســتند.

مدیرعامل شرکت نگین گستران محاسب میزان نوآوری را با توجه به
طرحهای انجام شده بر میشمرد و میگوید :تقریبا در سطح کشور مشابهی
ندارد و مزیت رقابتی شرکت نیز همین است .شرکت نگین گستران محاسب
موثر بودن طرح خود را در اقتصاد کشور ،باعث افزایش بازده و کاهش
هزینههای مجموعهها و بنگاههای اقتصادی میداند .و افزایش سودآوری
شرکتها از نرمافزارهای مورد استفاده ی نگین گستران محاسب سالیانه
حداقل  15الی  65درصد اعالم میکند .مدیرعامل این شرکت میزان فروش
شرکت در سال جاری را رضایتبخش میداند.

مدیرعامــل شــرکت تعاونــی زیســت فنــاوران کوشــا از دیگــر حاضــران در
جشــنواره علــم تــا عمــل در پاســخ بــه میــزان نــوآوری تعاونــی خــود میگویــد:
بــا توجــه بــه فعالیــت این شــرکت در زمینه فــراوری و تولید داروهــای گیاهی و
داروی ضد درد ریحان برای اولین بار در سطح کشور ،نوآوری قابل قبولی
داشــته و در زمینــه فــروش بــا توجــه بــه جدیــد بــودن دارو ،رضایــت بخــش
بــوده و امیدواریــم بتوانیــم در ایــن جشــنواره بــا مراکــز پخــش دارویــی قرارداد
خوبــی بســته و میــزان فــروش را بــه ســطح باالتــری ببریــم .وی میگویــد:
فرآوردههــای ایــن شــرکت بــا توجــه بــه نــوآور بــودن میتوانــد ســهم مناســبی
از بــازار و اقتصــاد را بــه خــود اختصــاص دهــد.
مدیرعامل گروه تحقیقاتی تولیدی کامپوزیت شیمی سازه از دیگر حاضرین
در پنجمیــن جشــنواره علــم تــا عمــل میگویــد :در بحــث نــوآوری محصــوالت

شــرکت «کــوالک گســتر یــزد» نــوآوری خــود را بــر روی کاهــش مصــرف
ســوخت و افزایــش بــازده و هیترهــای بــا ســوخت گاز و گازئیــل بــر میشــمرد
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شــرکت شــامل :تیــر بــرق کامپوزیتــی و انــواع مصنوعــات کامپوزیتــی حاصــل
تجاریســازی دو ثبــت اختــراع اســت .تیــر بــرق کامپوزیتــی بــرای اولیــن بــار در
ســطح ملــی رو بــه توســعه اســت .میــزان تاثیرگــذاری در اقتصــاد کشــور نیــز
یکی دیگر از دســتاوردهای این گروه تحقیقانی اســت که اســتفاده از تیر برق
کامپوزیتــی بــا توجــه به ویژگیهای منحصر به فــردی که دارد باعث افزایش
طول عمر محصول میگردد و در مجموع اســتفاده ار این محصوالت باعث
افزایــش ضریــب ایمنــی ،اقتصادی و اجتماعی خواهد شــد.
مدیرعامل شــرکت دانشبنیان آپافن نیز گفت :این شــرکت دســتگاه اپتیک
نــخ شــانل را نســبت بــه نمونــه خارجــی اصــاح و طراحــی مجــدد کــرد کــه
ثبــت اختــراع شــد و کارایــی بیشــتری نســبت بــه نمونــه خارجــی خــود دارد.
امــا ایــن شــرکت تاثیرگــذاری خــود بــر اقتصــاد کشــور را از جهــت وارد کــردن

این دســتگاه از کشــورهای ترکیه و ایتالیا برطرف کرده اســت .شــرکت آپافن
در ســال جــاری کســب درآمــد مــورد قبولــی داشــته اســت.
مدیرعامــل شــرکت پارســان الکترونیــک میگویــد :مجموعههــای کمــک
آموزشــی ارائــه شــده توســط ایــن شــرکت در بــازار نــوآوری نقــش مهمــی
در تکمیــل چرخــه مهــارت تــا خالقیــت در بیــن کــودکان و نوجوانــان ایجــاد
نمــوده اســت .ایــن شــرکت بــا برگــزاری شــش دوره مســابقات نــوآوری و
ابتــکارات دانشآمــوزی همزمــان بــا ارائــه محصــوالت خــود و نیــز برگــزاری
دورههــای آموزشــی ســعی نمــوده اســت ،نقــش مهمــی درترویــج فرهنــگ
نــوآوری و خالقیــت در جامعــه داشــته باشــد .ایــن شــرکت آمــوزش بیــش از
 5هــزار دانشآمــوز در سراســر کشــور و صــادرات محصــوالت ایــن شــرکت بــه
کردســتان عــراق را از دســتاوردهای ایــن مجموعــه دانســت.

بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
از پارک علم و فناوری یزد

وحید احمدی ،معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که جهت شرکت در دومین نشست
هماندیشی نمایندگان استانهای دارای مجوز ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری به یزد سفر کرده بود ،از پارک
علم و فناوری یزد بازدید کرد .به گزارش روابط عمومی پارک ،احمدی و هیأت همراه ابتدا در جلسهای که به
منظور آشنایی با این پارک تدارک دیده شده بود ،شرکت کردند .در این جلسه داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ضمن خیرمقدم و ارائه
تاریخچ ه و گزارش عملکرد  10ساله پارک یزد به تحلیل تأثیر این پارک در مناسبات اقتصادی استان و برنامههای آتی پارک پرداخت .در ادامه این مراسم
احمدی از مرکز فناوری اقبال ،پارک علم و فناوری یزد بازدید نمود.
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معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تاکید کرد؛

جایگاه مطلوب پارک علم و فناوری یزد در کشور

معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع انسـانی گفـت :اسـتان یـزد در حـوزه علـم و فنـاوری از جملـه اسـتانهای فعـال
اسـت کـه در ایـن حـوزه پـارک علـم و فنـاوری اسـتان توانسـته در سـطح کشـور جایگاه خوبی داشـته باشـد و رتبه
دوم کشـوری را بـه خـود اختصـاص دهـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پـارک و بـه نقـل از اسـتانداری یـزد ،عباسـعلی رضایـی در دومیـن جلسـه هماندیشـی
نماینـدگان اسـتانهای دارای مجـوز منطقـه ویـژه علـم و فنـاوری کـه  6اسـفند مـاه سـال  93در سـالن خیـام هتـل
صفائیـه یـزد برگـزار شـد ،ضمـن تشـکر از دسـت انـدرکاران برگزاری این نشسـت بـه بیان برخـی از توانمندیهای
اسـتان یزد در حوزههای مختلف پرداخت .معاون توسـعه مدیریت و منابع انسـانی مجموعه مسـاحت نواحی و شـهرکهای صنعتی موجود در اسـتان
یـزد را  6651هکتـار و تعـداد تعاونیهـای فعـال موجـود در اسـتان یـزد را  4298تعاونـی عنـوان نمـود.
وی نـرخ بیـکاری در اسـتان یـزد را طـی سـه سـال گذشـته تـا پایـان سـال 92
چنین بیان نمود :در سال  90نرخ بیکاری در استان یزد « 6درصد» ،در سال
 10« 91و دو دهم درصد» و در سـال  92نیز « 6درصد» بوده اسـت .رضایی
طـول راههـای اصلـی و عمومـی در اسـتان را  646کیلومتـر مربـع ،بزرگ راهها
 645کیلو متر مربع و راهآهن را  867کیلومتر مربع بیان نمود.وی در خصوص
وضعیت گردشـگری اسـتان یزد گفت :مجموعه مسـاحت بافتهای تاریخی
موجـود در اسـتان یـزد  2270هکتـار و تعـداد آثـار تاریخـی بـه ثبـت رسـیده
موجـود در اسـتان  1948اثـر اسـت کـه بـا توجه بـه برنامههـای خوبی که در
این حوزه در سـال گذشـته تدارک دیده شـده بود تعداد گردشـگران نسـبت
بـه سـالهای قبـل پنـج برابـر افزایـش داشـته اسـت .این مقـام مسـئول افزود:
اسـتان یزد در حوزه بهداشـت و درمان با توجه به  2914تخت بیمارسـتان،
 132مرکز بهداشتی و درمانی در حوزه شهری و  36مرکز در حوزه روستایی
از وضعیت مناسـبی برخوردار اسـت.
وی تصریـح کـرد :اسـتان یـزد در حوزه صنعت در ردیف ششـم کشـوری قرار

دارد و از جملـه اسـتانهای فعـال در ایـن حـوزه اسـت کـه توانسـته 3387
واحـد صنعتـی دارای پروانـه بهـره بـرداری را در خـود جـای دهـد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی در ادامه گفت  45 :درصد از کاشی
کشـور در اسـتان یزد تولید میشـود ،همچنین  27درصد از نسـاجی کشـور
در ایـن اسـتان بـه تولیـد میرسـد و بـا توجـه بـه اینکـه در حـوزه فـوالد در
چند سـال گذشـته اسـتان یزد توسـعه داشـته اسـت  15درصد از تولید فوالد
کشـور در یزد به تولید میشـود .وی خاطر نشـان کرد :اسـتان یزد در حوزه
کشـاورزی علی رغم کم آبی و با توجه به شـیوههای جدیدی که در اسـتان
شـکل گرفته اسـت جایگاه خوبی در سـطح کشـور دارد .رضایی ادامه داد:
اسـتان یـزد دارای  348هـزار تـن انـواع تولیـدات گلخانـه ای اسـت کـه خـود
دلیلـی بـر کسـب رتبـه دو کشـوری در ایـن زمینـه شـده همچنیـن نزدیـک بـه
 135هـزار هکتـار از اراضـی اسـتان بـه حـوزه کشـاورزی تعلق گرفته اسـت.
وی افـزود :اسـتان یـزد بـا تولیـد  63هـزار تـن پسـته درسـال توانسـته اسـت
سـومین تولیـد کننـده پسـته در سـطح کشـور باشـد .همچنیـن اسـتان یـزد در
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تولید رناس مقام اول و در تولید انار مقام پنج کشوری را به خود اختصاص
داده اسـت .ایـن مقـام مسـئول عنـوان کـرد :اسـتان یـزد سـالیانه  200هزار تن
شـیر و  50هـزار تـن گوشـت مـرغ تولیـد میکند.
وی در ادامـه گفـت :پـارک علـم و فنـاوری یـزد توانسـته در سـطح کشـور
جایـگاه خوبـی را از آن خـود کنـد و رتبـه دوم کشـوری را بـه خـود اختصـاص
دهـد .همچنیـن اسـتان یـزد در جایـگاه نخبـگان در کشـور مقـام اول را کسـب
کـرده و توانسـته اسـت  21سـال متوالـی پیشـتاز کنکـور سراسـری در کشـور
باشـد .رضایـی اظهار داشـت :اسـتان یـزد دارای  84مرکـز فرهنگی و هنری،
 644کانـون فرهنگـی 122 ،مطبوعـات محلـی و  114کتابخانههـای بـزرگ و
کوچک در سطح استان است .وی تصریح کرد :استاندار یزد در دولت تدبیر
و امیـد بـا توجـه بـه سیاسـتها و اولویتهـای دولـت در انجـام فعالیتهـا،
هفـت اولویـت را بـرای اسـتان یـزد مشـخص کـرده کـه تقریبا همه دسـتگاهها
و مدیـران بـر اسـاس ایـن هفـت محـور برنامهریـزی میکننـد و فعـال هسـتند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی در ادامه گفت :حوزه آب جزو اولین
اولویتهـای اسـت کـه بـا توجـه به شـرایط سـخت کمبـود آب و خشکسـالی
برای اسـتان مشـخص شـده اسـت که در این حوزه ضمن آنکه بحث انتقال
آب را دنبال میکنیم بحث مدیریت منابع آبی موجود را نیز در استان داریم.
وی افزود:حوزه گردشگری یکی از هفت اولویتی است که استاندار یزد برای
اسـتان مشـخص نمـوده اسـت کـه در ایـن حـوزه بحث احیـاء بافـت تاریخی
و افزایـش سـهم گردشـگری مد نظر اسـت.
رضایی گفت :یکی دیگر از اولویتهای مشخص شده در استان یزد توسعه
پارکهـای علـم و فنـاوری ،مراکز رشـد و شـرکتهای دانشبنیان اسـت .وی
اولویـت دیگـر اسـتان را در حـوزه محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی دانسـت و
عنوان نمود یکی از فعالیتهای که در این حوزه صورت گرفته کاشت برخی
از گونههـای متناسـب بـا آب و هـوای اسـتان یـزد اسـت .ایـن مقـام مسـئول
اولویـت دیگـر اسـتان را توسـعه انرژ یهـای نـو بـا تاکید بر انرژی خورشـیدی
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که استان در این زمینه خوب کار کرده دانست .وی حوزه فرهنگ را از جمله
اولویتهـای اسـتان عنـوان نمـود و اظهـار داشـت :در ایـن زمینـه برنامههای
متعـددی در دسـتور کار اسـت .معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع انسـانی در
بخـش دیگـری از صحبتهـای خـود یکـی از مهمتریـن چالشهـای اسـتان
یـزد را محدودیـت منابـع آبـی و خشکسـالی دانسـت و گفـت :اسـتان یـزد با
توجـه بـه کویـری و بیابانـی بـودن ،طوفانهـای شـدیدی را شـاهد اسـت،
محدودیـت منابـع آبـی یکـی از چالشهایی اسـت که ذهن مسـؤوالن اسـتان
را به خود مشغول کرده است که امیدواریم این محدودیت با حمایتهای
که وزارت نیرو و سـایر مقامات کشـوری نسـبت به اسـتان یزد داشـتهاند رفع
شـود .وی در پایـان ادامـه داد :یکـی دیگـر از چالشهـای اسـتان یـزد کمبـود
منابـع سـرمایه ای در برخـی از حوزهها اسـت.
اگر موضوعی کهنه شود نمیتوان به راحتی آن را جمع کرد
در ادامه جلسه وحید احمدی ،معاون پژوهشی وزیر علوم و دبیر کل شورای
عالـی عطـف اظهـار داشـت :سـالها اسـت کـه مفهـوم علـم و فنـاوری را تکـرار
میکنیـم و سـاختارهای را در ایـن زمینـه ایجـاد کردهایـم همچنیـن قانونهـای
را بـرای شـرکتهای دانشبنیـان ،مناطـق ویـژه ایجـاد نمودهایـم و بعضی از
اسـتانها کـه در ایـن زمینـه پیشـگام بودهانـد مجوزهـای الزم را در ایـن زمینه
گرفتهاند که باید در پی کشـف مشـکالت و ارائه راهکارهای مناسـب باشیم.
وی در ادامـه گفـت :هـدف از تشـکیل ایـن جلسـه هـم فکـری ،هماندیشـی و
راهکارجویـی اسـت تـا بتوانیـم در ایـن عرصـه گامهـای جدیتـری برداریـم.
معـاون پژوهشـی وزیـر علـوم و دبیـر کل شـورای عالـی عطـف اظهار داشـت:
بـه دلیـل اینکـه ایـن مجموعهها فراهم اسـت باید در این راسـتا حرکتهای
تجمعـی صـورت گیرد.
وی افـزود :اگـر موضوعـی کهنـه شـود نمیتـوان بـه راحتـی آن را جمـع کـرد
ولـی خوشـبختانه در زمینـه علـم و فنـاوری مـا توانسـته ایـم با کمک شـما این
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موضـوع را زنـده کنیـم و ایـن باعـث افتخار همه ما اسـت .احمـدی خطاب به
حضـار در جلسـه گفـت :شـما کـه پیشـگامان در ایـن عرصـه هسـتید بایـد بـا
یـک نگـرش علمدارانـه بـه ایـن قضیه نگاه کنیـد .وی اظهار داشـت :تقاضای
مـن ایـن اسـت کـه ایـن نشسـت بـا ایـن رویکرد باشـد که مـا چالشهـای خود
را شناسـایی کنیـم و بعـد از آن راهـکار بدهیـم و در ایـن راسـتا بایـد بـه صـورت
زمان بندی شـده به جلو برویم و همه عزم خود را پشـت این قضیه بگذاریم
چـون دبیرخانـه بـه تنهایـی نمیتواند پیشـرفت داشـته باشـد.
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وحیدی در پایان ادامه داد :ما باید ارتباطات خارجی خود را حفظ نماییم
و برنامـه ارتباطـات داخلـی هـم بایـد خیلـی فعـال باشـد و در ایـن راسـتا بـه
صـورت گردشـی کار را دنبـال کنیـم کـه امیـدوارم بـا همـکاری برنامههـای
منسـجم داشـته باشـیم .گفتنـی اسـت ،در ایـن جلسـه ابوئـی اردکان ،قائـم
مقـام شـورای عالـی علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری بـه بیـان مصوبـات شـورای
عالی علوم ،تحقیقات و فناوری در راسـتای تاسـیس و توسـعه مناطق ویژه
علـم و فنـاوی پرداخـت.

حضور جمعی از شرکتکنندگان کارگاه آموزشی «طراحی سیاستهای علم ،فناوری
و نوآوری برای کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی» در مرکز فناوری اقبال

جمعی از شرکتکنندگان کارگاه آموزشی «طراحی سیاستهای علم ،فناوری و نوآوری برای کشورهای عضو
سازمان همکاری اسالمی» با حضور در پارک علم و فناوری یزد از مرکز فناوری اقبال بازدید و در ضیافت شام شرکت
کردند .به گزارش روابط عمومی پارک ،مهمانان از نزدیک با روند فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد آشنا شدند و از چند شرکت مستقر بازدید به عمل
آوردند .گفتنی است ،کارگاه آموزشی «طراحی سیاستهای علم ،فناوری و نوآوری برای کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی» با مشارکت دانشگاه
یزد ،بانک توسعه اسالمی و کمیته همکاریهای علمی و فناوری سازمان همکاریهای اسالمی (کامستک) برگزار شد که به همت پارک علم و فناوری یزد
 20نفر از مدیران ارشد پارکها و مراکز رشد فناوری در این دوره حضور یافتند.
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بازدید مدیرکل دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر
به اتفاق هیأتی از مدیران شرکت برق منطقهای یزد از پارک علم و فناوری یزد

مدیرکل دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر به اتفاقصباغ زادگان ،مدیرعامل شرکت برق منطقهای یزد در  29دی
 93از پارک علم و فناوری یزد بازدید به عمل آوردند .به گزارش روابط عمومی پارک یزد ،فرحنا کیان و هیأت همراه
از نزدیک با فعالیتهای شرکتهای اندیشه نوین ،نیرو پارس ،صافات انرژی ،پرنیان و اقتصاد دانشبنیان آشنا
شدند .در ادامه ،نشست مشترکی با حضور مدیران و مسئوالن شرکت برق منطقهای یزد و پارک علم و فناوری
یزد برگزار شد .در این نشست ابتداشهرام شکوهی ،قائم مقام ریاست و معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد
ضمن خیر مقدم به مدعوین گزارشی مختصر از عملکرد پارک و تأثیر آن را در مناسبات اقتصادی استان عنوان
داشت.احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری یزد نیز ضمن خوشآمدگویی به مهمانان مختصری در مورد شرکتهای
دانشبنیان و مزایای قانون شرکتهای دانشبنیان در حمایت از این شرکتها بیان کرد.صباغ زادگان ،مدیرعامل شرکت برق منطقهای یزد پارک علم و
فناوری یزد و شرکتهای مستقر در آن را پتانسلی باال برای استان در حوز ه فناوریهای نوین دانست و ابراز امیدواری کرد :یزد بتواند با تکیه بر این شرکتها
نیازهای صنعت برق کشور را در حوزههای مختلف ،شامل تولید ،انتقال و توزیع رفع نماید .وی همچنین تحقیقات را جزء اولویتهای اصلی شرکت برق
منطقهای یزد دانست و گفت :این شرکت تحقیقات را مقدمه قطع وابستگی به خارج از کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی میداند .فرحنا کیان ،مدیرکل دفتر
امور تحقیقات برق شرکت توانیر نیز با تأکید بر پژوهش و تحقیقات کاربردی به عنوان مهمترین و نخستین گام خروج از وابستگی در صنعت برق ،آمادگی
خود را برای حمایت همه جانبه از چنین فعالیتهایی اعالم داشت .وی اظهار داشت :نظر به اینکه اعتقاد داریم این مقوله مهم و کارساز است ،با وجود
همه مشکالت و مسائل بودجهای در مورد تخصیص اعتبار به این حوزه هیچ محدودیتی نداریم و با تمام توان از تحقیقات کاربردی در حوزه صنعت برق
حمایت خواهیم کرد .وی همچنین پارک علم و فناوری یزد را دارای پتانسیل باال در حوزههای مختلف به خصوص در حوزه برق و الکترونیک دانست و ابراز
امیدواری کرد همکاری پارک علم و فناوری یزد و شرکت برق منطقهای یزد بتواند مشکالت زیادی را از صنعت برق کشور مرتفع سازد .در پایان این جلسه
تفاهمنامه همکاری بین دو دستگاه مبادله شد.
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شرکت دانشبنیان زیست فناور کوشای کویر جزء  ۱۷شرکت برتر دانشبنیان استان یزد

مدیرعامــل شــرکت دانشبنیــان زیســت فنــاور کوشــای کویــر بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر  ۵طــرح موفــق در مرکز
نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری یــزد داریــم کــه بــا حمایــت خــوب مســئولین روبــرو شــده اســت گفــت :آخرین دســتاورد
ایــن شــرکت قــرار گرفتــن آن در ردیــف  ۱۷شــرکت برتــر دانشبنیــان اســتان یــزد اســت .ســید محمــد حســینی؛
مدیرعامــل شــرکت دانشبنیــان زیســت فنــاور کوشــای کویــر در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مــا اظهارکــرد :بــرای ثبــت
اختــراع و ایــده خــود از مرکــز نــوآوری پــارک شــروع کردیــم و مــورد حمایتهــای آنهــا قــرار گرفتیــم .وی ادامــه داد :از
طریــق مرکــز نــوآوری بــه قســمت پیــش رشــد مرکــز رشــد معرفــی شــدیم .و بــا حمایــت پــارک ایــن شــرکت تبدیــل بــه
شــرکت رشــد شــد و پــس از ســاخت نمونههــای آزمایشــی اولیــه ،تبدیــل بــه شــرکت دانشبنیــان شــدیم .و اکنــون
بــا کســب مجوزهــای الزم تبدیــل بــه یــک شــرکت نوپــا در عرصــه تولیــد فرآوردههــای گیاهــی در اســتان شــدیم .حســینی ادامــه داد :تمامــی ایــن مراحــل
در کمتــر از یــک ســال و بــا حمایتهــای مســئولین در پــارک علــم و فنــاوری یــزد و مرکــز رشــد و فنــاوری میبــد صــورت گرفــت .وی ضمــن تشــریح محصــول
ایــن شــرکت افــزود :اولیــن محصولــی کــه کار را بــا آن شــروع کردیــم ،حشــره کشهــای زیســتی -گیاهــی بــود .فرموالســیون ایــن محصــول در کشــور مشــابه
نــدارد .در واقــع ایــن محصــول در نــوع خــود منحصــر بــه فــرد اســت .حســینی متذکرشــد :در خــارج از ایــران محصولــی بــا ایــن عنــوان وجــود دارد کــه البتــه
فرموالســیون آن بــا محصــول مــا تفــاوت دارد .بــرای مشــخص کــردن دوز الزم ایــن محصــول از تســت آزمایشــگاهی و مزرعـهای مرکز تحقیقاتــی منابع طبیعی
یــزد بهــره جســتیم .در فاصلــه بیــن تولیــد تــا آزمایــش کارهــای جدیــدی را آغــاز کردیــم .یکــی از بخشهــای فعــال ایــن شــرکت ،بخــش  R&Dآن بــود .ایــن
شــرکت در ســه بخــش بــه فعالیــت مشــغول اســت .در بخــش انســانی بــه تولیــد داروهــای درد مفاصــل ،کرمهــای آرایشــی و بهداشــتی و رنگهــای مــوی
گیاهــی میپــردازد .بخــش کشــاورزی در زمینــه ی تولیــد حشــره کشهــای گیاهــی پســیل پســته و شــته گلخانـهای مشــغول بــه کار اســت .بخــش طیــور در
کار تولیــد داروی درمــان تنفســی گوارشــی نیوکاســل پرنــدگان اســت .وی خاطرنشــان کــرد :در زمینــه تولیــد داروهــای انســانی ،تمــام مجوزهــای الزم بــرای
تولیــد بــا برنــد آرترینــا ،از معاونــت غــذا و دارو گرفتــه شــده و تــا پایــان ســال وارد بــازار میشــود .حشــره کشهــای زیســتی در مرحلــه دریافــت مجــوز از ســازمان
اصــاح نباتــات اســت .و بــه زودی بــا برنــد هرباتوکــس وارد بــازار خواهــد شــد .در زمینــه دام و طیــور نیــز اقدامــات اولیــه بــا اداره کل دامپزشــکی انجــام شــده
و پــس از کســب مجوزهــای الزم وارد بــازار خواهــد شــد .مدیرعامــل شــرکت دانشبنیــان زیســت فنــاور کوشــای کویــر گفــت :در حــال حاضــر  ۵طــرح موفــق
در مرکــز نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری یــزد داریــم کــه بــا حمایــت خــوب مســئولین روبــرو شــده اســت .آخریــن دســتاورد ایــن شــرکت قــرار گرفتــن آن در ردیــف
 ۱۷شــرکت برتــر دانشبنیــان اســتان یــزد اســت.
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بازدید مجری طرح ارزیابی پارکهای علم و فناوری کشور
به اتفاق هیأت همراه از پارک علم و فناوری یزد

به گزارش روابط عمومی پارک یزد ،ژاله مجیب ،مجری طرح ارزیابی پارکهای علم و فناوری کشور در سفرش
به یزد 20 ،بهمن  93به منظور پایش مرکز رشد زیست فناوری یزد( )BTوارد این مرکز شد .وی در جلسهای
با حضور عباس باقی مدیر مرکز رشد زیست فناوری ،مهران دانشور مسؤول گروه نساجی و تقی فرهنگ نیا
مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات ،به ارزیابی این مرکز پرداخت .مجیب درادامه ازمراکز رشد علوم انسانی و
مدیریت(فناوریهای نرم) و فناوری و اطالعات نیز بازدید به عمل آورد و در جریان فعالیتهای آنها قرار گرفت .ژاله مجیب مجری طرح ارزیابی پارکهای
علم و فناوری کشور همچنین به منظور ارزیابی مراکز رشد شهرستان اردکان عازم این شهر شد .حمید ناظمی مسئول جدید مرکز رشد و فناوری اردکان
با ارائه مقدمهای از تاریخچه تاسیس این مرکز مهمانان را در جریان فعالیتهای این مرکز قرار داد .ناظمی رویکرد جدید پارک را نوید بخش روزهایی
خوب برای توسعه فناوری این شهرستان دانست .در ادامه بازدیدی از شرکتهای مستقر صورت گرفت.

برگزاری کارگاه آموزشی
«طراحی سیاستهای علم ،فناوری و نوآوری برای کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی»

کارگاه آموزشی «طراحی سیاستهای علم ،فناوری و نوآوری برای کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی» با
مشارکت دانشگاه یزد ،بانک توسعه اسالمی و کمیته همکاریهای علمی و فناوری سازمان همکاریهای اسالمی
(کامستک) در یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک یزد ،در این دوره با هماهنگی پارک علم و فناوری یزد  20نفر از مدیران ارشد پارکها و مراکز رشد فناوری کشور و همچنین
دکتر کریمیان اقبال مدیر کل سابق دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری حضور یافتند .گفتنی است ،در این دوره
دکتر اقبال مسؤولیت انتقال تجارب و جمع بندی مباحث کارگاهها را در قالب یک برنامه مجزا ( در پایان هر روز ) بر عهده داشت.
90

فصلهفتم

خبرهاو رویدادهایسال 1393پارک

رئیس پارک علم و فناوری یزد در مراسم افتتاح ساختمان جدید مرکز رشد میبد؛

در حال حاضر مسئله اساسی نگهداری از نخبگان است

رئیس پارک علم و فناوری یزد در مراسم افتتاح ساختمان جدید مرکز رشد علم و فناوری میبد با اشاره به حمایتهای
مسئوالن از این مرکز اظهارامیدواری کرد :در کمتر از یکسال ،شاهد رشد این مرکز و بازیابی جایگاه واقعی خود با
توجه به پتانسلهای باالی این شهرستان باشیم .داریوش پورسراجیان در مراسم افتتاح ساختمان جدید مرکز
رشد علم و فناوری میبد ضمن یادآوری جایگاه پارک علم و فناوری یزد در سطح کشور ،مسئله اساسی استان را
نگهداری نخبگان دانست .وی افزود :نگاه ما از ابتدا ایجاد بستر مناسب برای بازگشت نخبگان و شروع فعالیتهای
اقتصادی در این استان بود و همچنان نیز به این دیدگاه پایبند هستیم .پورسراجیان خاطرنشان کرد :زمانی که
بحث تمرکززدایی از ایجاد زیر ساختهای توسعه فناوری مطرح شد ،شهرستان میبد به دلیل وجود پتانسیل انسانی و صنعتی باال جزء نخستین گزینهها
برای ایجاد مرکز رشد بود .رئیس پارک علم و فناوری یزد عنوان کرد :همدلی و همراهی تمام فاکتورهای تاثیر گذار در این شهرستان برای ایجاد زیرساختهای
توسعه فناوری مثالزدنی و فرصتی مغتنم برای توسعه فناوری این شهرستان است .وی همچنین از فعالیتهای خیرین این شهرستان تقدیر کرد و افزود:
خیرین حوزه فناوری مدلی است که میتواند برای همه شهرستانها الگو باشد .رضایی معاون توسعه منابع انسانی استانداردر مراسم افتتاح ساختمان جدید
مرکز رشد علم و فناوری میبد ضمن اشاره به مناسب بودن فضاهای فیزیکی و مراکز آموزشی موجود در شهرستان میبد گفت :در میبد شرکتهای دانشبنیان
اقتصادی کم نداریم و توسعه مراکز رشد در شهرستانها از جمله مباحث مهم نشستهای مختلف در فرمانداری بوده است .رضایی همچنین عنوان کرد:
این شهرستان ،قابلیت ایجاد شرکتهای جدید غیر از شرکتهای فعال در صنعت کاشی را داراست .با سابقه خوب ،تحصیالت و روابط عمومی خوبی که از
احمدی سراغ داریم ،مطمئن هستیم میتوانیم تعامل خوبی را با مسئولین شهرستان و خیرین برقرار کنیم .در پایان این جلسه ،حکم آقای احمدی مسئول
جدید مرکز رشد این شهرستان به ایشان اعطا شد.
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با حضور مرکز رشد فناوری ابرکوه انجام شد؛

رونمایی از نرمافزار «آبتین ترانسپورت»

همزمان با برنامههای بزرگداشت دهه فجر انقالب اسالمی ،شرکت ستاره کویر آبتین با حضور مدیر مرکز رشد
فناوری ابرکوه و جمعی از همکاران مرکز رشد از دومین محصول نرمافزاری خود رونمایی نمود .نرمافزار مدیریت
و حسابداری شرکتهای حمل و نقل داخلی «آبتین ترانپورت» قابلیت استفاده در کلیه  5209باربری کشور را
داراست .این نرمافزار حاصل تالش  11ماهه گروه تحقیقی و  4ماهه گروه برنامهنویسی این شرکت است که با
قیمت پایه  1,070,000تومان به بازار ارائه شده است .این نرمافزار دارای قابلیتهایی نظیر سیستم نظارت از راه
دور ،ارسال پیامک اعالم بار ،قابلیت اتصال به نرمافزار سیستم بارنامه الکترونیک (سبا) و انتقال اطالعات از سبا،
قابلیت جستجوی پیشرفته ،دارا بودن بانک اطالعات جامع رانندگان ،قابلیت دسته بندی ماشینهای حمل و
نقل ،انجام کلیه محاسبات حسابداری ،محاسبه درآمد و هزینه ،محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ،محاسبه سود سهامداران شرکت و ...است .در ابتدای
این جلسه ،مدیر مرکز رشد ضمن عرض تبریک و خسته نباشید به گروه تولیدی این نرمافزار به پاس زحمات و تالشهای موثر محمد رضا فاتحی در به
ثمر نشستن این پروژه ،لوح تقدیری به وی اهداء نمود .مدیر مرکز ضمن تاکید بر ایجاد همافزایی بیش از گذشته بین اعضایی شرکت ،از زحمات امیر رضا
مولودی؛ مدیرعامل شرکت ستاره کویر آبتین ،از شرکتهای نمونه مرکز ابرکوه تشکر نمود.

رئیس پارک علم و فناوری یزد در جمع اصحاب رسانه؛

موفقیت  ۸۰درصدی مؤسسات فناور با استقرار در پارک و مراکز رشد

نشست رسانهای رئیس پارک علم و فناوری یزد  30دی  93با حضور جمعی از اصحاب رسانه در محل مرکز فناوری
اقبال برگزار شد .به گزارش روابط عمومی پارک ،داریوش پورسراجیان در ابتدای این نشست به ارائه گزارشی از
فعالیتهای پارک پرداخت و با اشاره به سابقه 30ساله استان یزد در درک اولویت و ضرورت توسعه حوزه فناوری
افزود :عملیاتیسازی این موضوع با همت و همگرایی مسئوالن از دهه  80صورت گرفته و دومین پارک علم و فناوری
در سطح کشور در استان یزد با همکاری دانشگاه یزد ،استانداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد ایجاد
ً
شد که هماکنون مجموعا  258شرکت را در خود جای داده است .رئیس پارک علم و فناوری یزد گفت :امروز موضوع
اقتصاد دانشبنیان ،توجه سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری و اتکای فعالیتهای دولت به توسعه فناوری اهمیت این حوزه را ویژه کرده و در واقع یک
خیزش همگانی به این سمت برداشته شده است .پورسراجیان تصریح کرد :پارک علم و فناوری یزد با گذشت یک دهه از فعالیت خود مأموریت «حمایت از
ایجاد و توسعه مؤسسات دانشبنیان و کمک به تکمیل زنجیره تبدیل ایده به فناوری» را سرلوحه خود قرار داده و در این راه پرفراز و نشیب به موفقیتهای
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نسبی دست یافته است .وی افزود :مهمترین چالشی که در یزد داریم« ،عدم
توازن شدید بین منابع توسعهای» است که میتواند در آینده آسیب رسان
باشد .وی ادامه داد :توضیح نکته اینکه در استان در حوزه منابع انسانی
پتانسیل بسیار باالیی داریم که کسب رتبه نخست در کنکور دانشگاهها 20
سال پیاپی مؤید این مدعاست و از سوی دیگر کمبود سایر منابع توسعه ای
مانند منابع آب و محیط زیست ،خطر مهاجرت نخبگان و خلل در جریان توسعه
متوازن را ایجاد خواهد نمود و لذا تمرکز بر «اقتصاد مبتنی بر توسعه فناوری»
به عنوان محور توسعه در استان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
تبدیل شدن به قطب فناوری در چشم انداز پارک
پورسراجیان با بیان اینکه در همین راستا پارک علم و فناوری یزد چشم انداز
نالمللی را دنبال
تبدیل شدن به یک قطب فناوری در کشور و در سطح بی 
میکند ،از عمده اقدامات در دستور کار پارک برای رسیدن به چشمانداز را
تالش برای حساسسازی اجتماعی در این باره ذکر کرد و الزمه آن را توجه
بیشتر رسانهها به این مقوله عنوان کرد .وی یکی دیگر از موضوعات مورد
توجه پارک را تعامل بیشتر پارک و بخش صنعت و تولید ذکر و تحول در
این حوزه را یکی از محورهای اصلی برنامه پنج ساله سوم پارک که از سال
آینده آغاز میشود دانست .رئیس پارک توسعه پایدار مبتنی بر مزیتهای
منطقهای و همچنین توسعه ارتباطات پارک در سطح بینالمللی را از دیگر
برنامههای پارک علم و فناوری یزد برای تبدیل شدن به قطب فناوری اعالم
کرد .رئیس پارک علم و فناوری یزد افزود :بحث ارتباط ساخت یافته با سایر
عناصر دارایی محور به عنوان نقطه ضعف پارکهای علم و فناوری است که
این اتفاق در برنامه  5ساله سوم پارک حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت.
پورسراجیان اضافه کرد :البته در این برنامه که از ابتدای سال 1394آغاز
میشود قرار گرفتن در میان سه پارک برتر کشور 10پارک برتر حوزه غرب
آسیا را هدف قرار دادهایم .وی ایجاد و توسعه مراکز رشد مبتنی بر نیازها
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را یکی دیگر از برنامههای پارک علم و فناوری اعالم کرد و گفت :راهاندازی
مراکز رشد شهرستانی نیز بر همین اساس است و هماکنون در شهرستانهای
ابرکوه به عنوان مدل رشد اقماری مراکز رشد کشور ،اردکان ،بافق ،تفت،
مهریز و میبد مراکز فعال داریم.
ورود تولیدکنندگان دانش به عرصه تولید صنعتی
به دلیل بیرونقی بازار فناوری
پورسراجیان یکی از موانع پارکهای علم و فناوری را عدم رونق بازار فناوری
در کشورمان عنوان کرد و افزود :علت این ضعف قوانین حمایتی از جمله
صیانت کامل از حقوق مالکیت معنوی است .وی افزود :همین بیرونق بودن
بازار فناوری در کشور باعث شده که همان شرکتهایی که محصولشان
ً
دانش و تکنولوژی است به عرصه تولید صنعتی کشانده شوند که لزوما در
تخصص حوزه توسعه فناوری نیست.
تفاهمنامه همکاری با معاونت
فناوری ریاست جمهوری
رئیس پارک علم و فناوری یزد،
امضای تفاهمنامه با معاونت
فناوری ریاست جمهوری با
همکاری صندوق پژوهش و فناوری
یزد به منظور تجاریسازی
و تفاهمنامههای همکاری با
دانشگاههای مختلف در استان
و سایر استانها همچنین ستاد توسعه فناوریهای نرم و ستاد توسعه
فناوریهای هوایی و هوانوردی را از مهمترین فعالیتهای این حوزه عنوان
نمود .پورسراجیان با اشاره به راهاندازی مرکز توسعه فناوری آب استان
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گفت :این مرکز با توجه به تاکید مسئوالن بر چالش مدیریت منابع آبی
استان و لزوم ایجاد اتاق فکر به ویژه در حوزه مدیریت مصرف با همکاری
دستگاههای مرتبط این حوزه تشکیل شده است .رئیس پارک علم و
فناوری یزد ،ایجاد دفتر هماهنگی مراکز رشد را نیز اقدامی در جهت توسعه
فعالیت پارک در همه شهرستانهای استان البته با رعایت استانداردها
و ضوابط الزم و با بهرهگیری از خداکثر توان در شهرستان بیان نمود.
منطقه ویژه علم و فناوری یزد مدلی برای توسعه مناطق کشور
وی با اشاره به تصویب منطقه ویژه علم و فناوری یزد در شورای عتف،
اعالم کرد :خوشبختانه با توجه به پشتوانه مطالعاتی عمیق استان در این
حوزه ،مدل منطقه ویژه علم و فناوری یزد به عنوان مدلی برای توسعه سایر
مناطق کشور مورد توجه قرار گرفته است .وی اظهار داشت :این منطقه ویژه
در واقع یک مدل مدیریت و برنامهریزیهای منسجم و به معنای همکاری
تمام عناصر اصلی درگیر توسعه فناوریهای دانشبنیان است.

برگزاری جشنواره یازدهم ایدههای برتر به صورت متمرکز
پورسراجیان در رابطه با برگزاری یازدهمین جشنواره ملی ایدههای برتر نیز
اعالم کرد :این جشنواره تا دوره نهم به صورت متمرکز در یزد برگزار میشد
یها ،دوره دهم به صورت منطقهای در
ولی به دنبال برخی تصمیمگیر 
کشور برگزار شد و باعث یک سری مشکالت شد لذا تالش شد تا برگزاری
جشنواره به سبک و سیاق گذشته برگزار شود .وی ابراز امیدواری کرد :این
جشنواره که از ویژگیهای خاص آن همکاری و مشارکت بخش خصوصی
است ،اسفندماه امسال برگزار گردد.
موفقیت  80درصدی شرکتهای دانشبنیان در پارک
در پایان رئیس پارک اعالم نمود ،سلسله وجودی پارکها و مراکز رشد فناوری،
ایجاد فضایی کارآمد جهت باالبردن ضریب موفقیت هسته و مؤسساتی است
که پا به عرصه توسعه فناوری گذاشتهاند و از این باب براساس ارزیابی ده
ساله عملکرد پارک یزد نمره باالتر از  80از  100را میتوان به این پارک داد.

بومیسازی نرمافزار  OpenKMتوسط شرکت پردیس فناور ایساتیس

 OpenKMیک سیستم مدیریت اسناد تحت وب است که از استانداردها و تکنولوژیهای متن باز بهره برده و هماکنون این نرمافزار توسط شرکت پردیس
فناور ایساتیس ،یکی از شرکتهای مستقر در مرکز فناوری اقبال بومیسازی شده است .به گزارش روابط عمومی پارک OpenKM ،ظرفیتهای کاملی
از مدیریت اسناد فراهم میکند که شامل مدیریت نسخه ،تاریخچه فایل ،فراداده ،اسکن ،جریان کاری ،جستجو و ...میشود .همچنین امکان انجام
فعالیتهای اجتماعی بر بستر محتوا به منظور ارتباط فرد به فرد ،اطالعات به اطالعات و فرد به اطالعات مهیا گردیده است .این نرمافزار تمام قابلیتهای
مورد نیاز در زمینه مدیریت اسناد ،همکاری ،جستجوی پیشرفته را در یک راه حلی ساده و آسان جهت استفاده تجمیع نموده است OpenKM .مخزن
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داراییهای اطالعاتی با ارزش سازمان به منظور تسهیل خلق دانش و بهبود تصمیمگیریهای کسب و کار ایجاد مینماید که نتیجه آن بهبود بهرهوری
در قالب شیوههای به اشتراک گذاشته شده ،راندمان بیشتر هزینه ،روابط بهتر مشتری ،چرخه فروش سریعتر ،کوتاه شده زمان عرضه محصول به بازار
و تصمیمگیری بهتر است .برخالف دیگر راه حلهای نرمافزاری مدیریت دانش ،رویکرد پایین به باال این نرمافزار یک سرمایهگذاری فکری به عنوان یک
محصول طبیعی از فعالیتهای شخصی و گروهی ایجاد نموده است و نتیجه آن؛ مشارکت بیشتر کاربران نهایی نسبت به سایر سیستمها است.

راه اندازی مرکز رشد هنر یزد
با همکاری پارک علم و فناوری ،دانشگاه یزد و معاونت فناوری ریاست جمهوری

پارک علم و فناوری و دانشگاه یزد با همکاری و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،مرکز رشد هنر را ایجاد خواهند کرد .به گزارش روابط عمومی
پارک ،به گفتهپورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،تفاهمنامه راهاندازی این مرکز در جلسه ای با حضورکریمیان اقبال ،رئیس دفتر هماهنگی پارکها و
مراکز فناوری کشور وقاضی نوری ،رئیس ستاد فناوریهای نرم در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به امضای طرفین رسید .رئیس پارک علم و فناوری
یزد اظهار داشت :مرکز رشد هنر با توجه به سابقه فعالیتهای این پارک در حوزه فناوریهای نرم و با مالحظه ظرفیتها و توانمندیهای ویژه استان یزد در
حوزههای فرهنگ ،هنر و صنایع دستی ایجاد خواهد شد .این مرکز به طور تخصصی ،حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای فناور و کارآفرین در حوزههای
هنری همچون نگارگری ،سفال و سرامیک ،معماری طراحی پارچه ،رسانههای تصویری ،سینما ،صنایع دستی و ...را در دستور کار قرار خواهد داد و نسبت
به ارائه انواع خدمات مالی ،مشاورهای ،آموزشی ،تبلیغاتی و بازاریابی به اینگونه مؤسسات نوپا اقدام خواهد نمود.پورسراجیان با اشاره به معضل جدی
اشتغال و اقتصاد در بخش فرهنگ و هنر و مأموریت و رسالت پارک علم وفناوری یزد در زمینه کارآفرینی و اقتصاد اظهار امیدواری نمود :تا با ایجاد مرکز رشد
هنر ،به عنوان یک حلقه مفقوده ،شاهد نزدیکی «بازار» و «مهارت» و رشد تدریجی و پایدار «اقتصاد هنر» در سطح استان و توانمند بیشتر بنگاههای فرهنگی
در حوزه کار آفرینی و اقتصاد در آینده باشیم .وی با اشاره به ظرفیتهای بزرگ و کارکرد کلیدی صنایع فرهنگی و فناوریهای نرم در مسیر توسعه استان یزد
به ویژه حل معضل اشتغال و نیز کمک به توسعه بخش گردشگری (به عنوان یکی از محورهای توسعه استان) اظهار داشت :متاسفانه تاکنون مقوله راهبردی
اقتصاد هنر چنانچه شایسته است مورد دقت قرار نگرفته و شاهد سیاستگذاری و راهبری یکپارچهای در این حوزه نبودهایم .رئیس پارک علم و فناوری یزد با
ً
اشاره به همکاری نزدیک دانشگاه یزد در امضای این سند همکاری و اجرایی ساختن مفاد آن افزود :قطعا پارک علم و فناوری یزد امیدوار است با جلب همکاری
و حمایت دیگر دستگاههای دخیل نظیر سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حوزه هنری سازمان تبلیغات
اسالمی و ...اهداف بلند مرکز رشد هنر را در جهت حفظ و تقویت اعتبار بینالمللی یزد در حوزه فرهنگ و هنر را محقق سازد.
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امضای تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه پیام نور یزد

تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه پیام نور استان یزد در  27دی  93به امضای طرفین رسید .به گزارش روابط عمومی پارک،
در این مراسمداریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ضمن ابراز خرسندی از راهاندازی مرکز رشد واحدهای فناوری در دانشگاه پیام نور
در مرکز استان و حرکت مثبت دانشگاه به سمت تجاریسازی ،امضای همزمان تفاهمنامه و اختصاص فضای مناسب و افتتاح آنرا نشان عزم و اراده
جدی دانشگاه مبنی بر راهاندازی و توسعه مرکز رشد برشمرد و از راهاندازی مراکز رشد دانشگاهی در سایر دانشگاههای استان در آینده نزدیک خبر
داد.امینی ،رئیس دانشگاه پیام نور نیز ضمن خیر مقدم ،هدف دانشگاه را کیفیسازی فعالیتها عنوان نمود و با اشاره به منابع علمی دانشگاه همچنین
فعالیتهای پژوهشی از جمله تشکیل پژوهشکده «پوششهای نانو ساختار» ،ایجاد مراکز رشد در دانشگاه را استمرار این هدف برشمرد .وی با تشکر
از همکاری پارک در ایجاد این مرکز از همکاران دانشگاه نیز بابت پیگیری و آمادهسازی ساختمان قدردانی نمود .در ادامهپورسراجیان با اشاره به اینکه
حجم متنوعی از فعالیتها در مرکز رشد وجود دارد بر اختصاص امکانات و حمایتهای متناسب با توسعه فناوری به شرکتها تأکید کرد .امینی نیز از
استانداری یزد به دلیل حمایتهای بیدریغ از توسعه فناوری در استان تقدیر و آنرا فرصتی مغتنم برای استان برشمرد.احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون
فناوری و نوآوری پارک نیز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،مراکز رشد و پارکها را مایه دلگرمی و نشان
از عزم و اراده نظام در جهت کارآفرینی برای فارغالتحصیالن و نخبگان برشمرد.

به همت مرکز رشد فناوری ابرکوه برگزار شد؛

مسابقه برنامهنویسی ستاره فجر

مرکز رشد فناوری ابرکوه با همکاری شرکت ستاره کویر آبتین و به مناسبت دهه مبارک فجر ،در  13بهمن  93مسابقه مهارتسنجی و استعدادیابی
برنامهنویسی ستاره فجر را برگزار کرد .به گزارش روابط عمومی پارک یزد ،به نقل از مرکز رشد ابرکوه ،این مسابقه با هدف کشف استعدادهای برنامهنویسی
در سطح شهرستان ،سنجش میزان سرعت ،دقت و مهارت برنامهنویسان ،ارتقای دانش فنی ،مهارت و خالقیت برنامهنویسان ،شناسایی عالقهمندان به
برنامهنویسی در سطح شهرستان ابرکوه برگزار شد .گفتنی است ،محورهای مسابقه شامل وب ،ویندوز ،موبایل بود.
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جلسه آشنایی با حمایتهای شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد برگزار شد

جلسه آشنایی با حمایتهای شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد با حضورسید مسعود عظیمی مدیرعامل
وذبیح ا ...زارع معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد،احمدرضا فقیه خراسانی معاون فناوری
و نوآوری و پارک علم و فناوری یزد و جمعی از مدیران شرکت شهرکهای صنعتی و نمایندگان شرکتهای مستقر
در پارک علم و فناوری یزد  22دی  93در سالن جلسات مرکز فناوری اقبال برگزار شد .به گزارش روابط عمومی
پارک ،در ابتدای جلسهزارع ،معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد به ارائه گزارشی از روند
فعالیت شرکت شهرکهای صنعتی و زمینههای همکاری میان این مجموعه و پارک علم و فناوری یزد پرداخت .در
ادامه موضوعاتی همچون حمایت از برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی ،برگزاری دورههای آموزشی ،انجام
طرحهای پژوهشی مرتبط با صنعت ایجاد مرکز خدمات فناوری و کسب و کار و تسهیالت واحدهای تولیدی مطرح شد .در پایان نمایندگان شرکتهای
مستقر در پارک علم و فناوری یزد سئواالت خود را در زمینه موضوعات مطرح شده ارائه نمودند.

حضور نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی در پارک علم و فناوری یزد

خالقی ،نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی  17دی  93با حضور در پارک علم و فناوری یزد ابتدا از صندوق پژوهش و فناوری
استان یزد بازدید نمود و با شرکت در جلسهای که با حضور رئیس و معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و مدیر عامل
صندوق پژوهش و فناوری استان یزد برگزار شد ،از نزدیک با روند فعالیت پارک و شرکتهای مستقر در آن آشنا شد .به گزارش
روابط عمومی پارک،خالقی پس از بازدید فنی و بررسی زیر ساختهای صندوق پژوهش و فناوری یزد ،راهکارهای الزم برای
ارزیابی هر چه بهتر طرحهای دانشبنیان به مدیران صندوق را ارائه نمود .وی خاطر نشان کرد :با وجود صندوق پژوهش
و فناوری استان یزد و پتانسیلهای موجود در این صندوق ،در آینده نزدیک استان یزد به باالترین درجه جذب تسهیالت
دانشبنیان در کشور میرسد .سپس وی از شرکتهای صافات انرژی ،پویش داده نوین ،محیا پرداز ،کبری سامانه و آپافن
بازدید نمود و از نزدیک با طرحهای آنها آشنا گردید( .شرکتهای مذکور از صندوق تقاضای تسهیالت نموده و طرح آنها نیز مصوب گردیده است ).در ادامهخالقی
جلسهای با رئیس و معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد داشت که در این جلسه مشکالت شرکتهای دانشبنیان
برای جذب تسهیالت دانشبنیان و راهکارهای الزم برای آن مشخص گردید .در ادامه نیز جلسهای با شرکتهای مشاور منتخب صندوق و داوران اقتصادی برگزار و
نحوه ارزیابی طرحها ،مشکالت و انتظارات صندوق نوآوری و شکوفایی از آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در پایان این بازدید یک روزه مقرر گردید با پیگیریهای
صندوق پژوهش و فناوری استان یزد تسهیالت مربوط به لیزینگ محصوالت دانشبنیان و ایجاد زیر ساختهای فناوری برای شرکتهای دانشبنیان اجرایی گردد.
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کارگاه آموزشی «سیستمهای نوین مدیریت ترافیک هوایی» برگزار شد

کارگاه آموزشی «سیستمهای نوین مدیریت ترافیک هوایی» با هدف آشنایی با صنعت هوایی و نیازهای فناورانه
آن در جهت ارتباط مستقیم مؤسسات مستقر در پارک ،کارآفرینان و صاحبان ایده و دانشگاهیان با این صنعت
 18دی  93با حضورسید محمود تدین معاون هوانوردی سازمان هوایی کشور،علی حاجی غالم سریزدی دبیر
برگزاری کارگاه آموزشی،محمدباقر حمیدی عضو کارگروه سیستمهای نوین مدیریت ترافیک هوایی و جمعی
از مدیران و کارشناسان و نمایندگان شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد در سالن جلسات مرکز فناوری
اقبال برگزار شد .به گزارش روابط عمومی پارک ،در ابتدای این کارگاه آموزشیسید محمود تدین ،معاون هوانوردی
سازمان هوائی کشور به معرفی سیستمهای نوین ترافیک هوایی ،تبیین فرصتها و ظرفیتهای این حوزه برای
شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری پرداخت .وی با مهم دانستن نقش پارکهای علم و فناوری در زمینه توسعه صنعت هوافضا ،اظهار داشت:
بنا به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه اقتصاد مقاومتی توسط شرکتهای دانشبنیان ،باید هرچه سریعتر سیاستهای مورد نیاز در زمینه
زیرساختهای هوانوردی و هوافضا ابالغ شود تا پارکهای علم و فناوری نیز بتوانند از این فرصت بهرهمند شوند .معاون هوانوردی سازمان هوائی کشور
با بیان اینکه در زمینه تعامل میان صنعت و دانشگاه بحث زیاد است ،افزود :با وجود یک سری مشکالت پیش روی صنعت و دانشگاه در حوزه هوافضا،
امیدوارم این تعامالت در آینده نزدیک بیشتر شود و شاهد پیشرفتهای چشمگیری در این حوزه باشیم .در ادامهسریزدی ،مسئول مگاپارک تحقیقات و
فناوری هوایی در معرفی مگاپارک اظهار داشت :مگاپارک تحقیقات و فناوری هوایی ،شبکهای بزرگ و هوشمند از بازیگران (داخلی و خارجی) مختلفی
همچون پارکهای علم و فناوری ،صنایع بزرگ ،شرکتهای دانشبنیان ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،شبکه بازرگانی مؤسسات مالی با ستاد کوچک،
چابک و حرفهای با هدف توسعه پیشرفت در صنعت هوایی است .وی با بیان اینکه در ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان هوایی و هوانوردی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری در جهت ایجاد شبکهای از بازیگران فوق ،مگاپارک تحقیقات و فناوری هوایی ،تأسیس گردیده است ،افزود :مهمترین
نقش مگاپارک یکپارچگی بین مراکز مختلف فوق و تضمین عملکرد زیرسامانهها و سامانههای طراحی شده است ،این مگاپارک دارای ستادی کوچک،
چابک و متشکل از نیروی انسانی حرفهای و مبتنی بر فناوری اطالعات هوشمند است .گفتنی است ،در این جلسه موضوعاتی همچون ایجاد ارتباط بین
صنعت هوایی با دانشگاه ،کارآفرینان و شرکتهای فناوری و دانشبنیان در جهت انجام پروژههای بزرگ ملی ،آشنایی با نیازهای صنعت هوایی و نحوه
مشارکت پارکهای علم و فناوری ،دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان با آن صنعت ،آشنایی با اولویتهای پژوهشی صنعت هوایی در راستای تعریف
پایانامههای ارشد و دکترا ،آشنایی با بازار ارزشمند و گسترده صنعت هوایی ،دستاوردهای فنی در زمینه استفاده از توانمندیهای شرکتهای مستقر در
پارک برای تامین نیازهای صنعت هوایی ،هدایت استعدادها و ایدههای نخبگان استان بسوی صنعت هوایی و هوانوردی ،تشویق و ترغیب سرمایهگذاران
جهت سرمایهگذاری در این صنعت و تسهیل در ایجاد شرکتهای دانشبنیان هوایی و هوانوردی مطرح شد.
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به همت پارک علم و فناوری یزد انجام شد؛

بازدید استاندار یزد و هیأت همراه از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

هیأتی متشکل از استاندار ،معاونین و مدیران کل استان یزد به همراه رئیس دانشگاه یزد ،رئیس ،معاونین و جمعی
از مدیران و نمایندگان شرکتهای پارک علم و فناوری یزد  8دی  93از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بازدید
کردند و از این نزدیک با روند فعالیت آنها آشنا شدند .به گزارش روابط عمومی پارک ،در ابتدای این بازدید
سیستانی ،معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اصفهان ضمن خوشآمدگویی به استاندار یزد و
هیأت همراه ،خواستار همکاری و تعامل سازنده بین این دو استان در زمینه ارتقاء سطح علم و فناوری و گسترش
فضایی تحقیقاتی و پژوهشی شد .سپسکشمیری ،رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به ارائه گزارشی
در خصوص پیشینه شکلگیری این مرکز و تشکیل دو پارک علم وفناوری شیخ بهایی و ابوریحان در این مرکز
پرداخت و اهداف و چشم انداز این مراکز را تشریح کرد .در ادامه استاندار یزد با تشکر از میزبانی به عمل آمده ،حرکت در مسیر علم و فناوری و دستیابی
به عرصههای تحقیقاتی و پژوهشی را نیاز اصلی کشور دانست و از پیشنهاد ارائه شده در خصوص همکاری دو استان در زمینه علم و فناوری استقبال کرد
و ابراز امیدواری نمود تا نتایج این همکاریها به توسعه و پیشرفت روز افزون استانهای یزد و اصفهان و در نهایت کشورمنجر شود .گفتنی است ،استاندار
یزد و هیأت همراه از بخشهای مختلف شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ،فضاهای در دست ساخت مجموعه پارکهای علم و فناوری شیخ بهایی و
ابوریحان ،پارک علمی کودکان وآزمایشگاههای شهرک بازدید به عمل آوردند.

بازدید مسئوالن مؤسسه خیریه فرهنگی حضرت جواداالئمه یزد
از پارک علم و فناوری یزد

جمعی از مدیران و کارشناسان مؤسسه خیریه فرهنگی حضرت جواداالئمه (ع) یزد ،به سرپرستیغالمعلی سفید،
رئیس مؤسسه 3 ،دی  93از پارک علم و فناوری یزد بازدید نمودند و از نزدیک با فعالیتهای صورت گرفته در
پارک و شرکتهای مستقر در آن آشنا شدند .به گزارش روابط عمومی پارک ،در آغاز این بازدید مهمانان با حضور
در مرکز نوآوری پارک در جریان فعالیتها و حمایتهای انجام شده در این مرکز قرار گرفتند .آشنایی با "مسابقات
رباتیک دانشآموزی" که همه ساله به همت پارک علم و فناوری یزد و همکاری سایر نهادها برگزار میشود ،بخش
دیگری از این بازدید بود که در قالب پخش فیلم مستند و توضیحات مدیر مرکز نوآوری صورت گرفت که مورد
توجه مهمانان واقع شد و پیشنهاد گردید همکاری مؤسسه و پارک در حمایت از طرحهای نوآورانه و طرحهای دانشآموزی مؤسسه تداوم یابد .در ادامه
بازدیدکنندگان از مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات و پارک علمی کودکان و نوجوانان بازدید نمودند.
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بازدید هیأت رئیسه پارک از مرکز رشد شهرستان بافق و دیدار با فرماندار

هیأت رئیسه و جمعی از مدیران پارک علم و فناوری یزد در یک دی  93از مرکز رشد شهرستان بافق بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی پارک ،در ادامه این سفر جلسهای در فرمانداری بافق برگزار و پیرامون مسائل این مرکز
رشد بحث و تبادل نظر صورت گرفت .داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در این جلسه بافق
را شهرستانی با پتانسیل باال برای فعالیتها و فناوریهای حوزه معدن و معدنکاری دانست و ابراز امیدواری کرد :با همکاری همه مسئوالن این شهر از
این پتانسیل به نحو شایسته بهرهبرداری شود .فرمانداری بافق نیز ضمن ابراز خرسندی از فعالیتهای صورت گرفته در راستای راهاندازی این مرکز در
سالهای گذشته ابراز امیدواری کرد این مرکز به نحو شایسته احیاء گردد .سید مهدی طالیی مقدم همچنین افزود :فرمانداری آماده هرگونه همکاری برای
احیاء این مرکز بوده و از تصویب بودجه و ساختمان برای این مرکز خبر داد.

حضور پارک علم و فناوری یزد در پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

پارک علم و فناوری یزد با ارائه محصوالت  15شرکت مستقر در مرکز فناوری اقبال و مراکز رشد در پانزدهمین
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری حضور یافت و به معرفی دستاوردهای خود در حوزه پژوهش و فناوری
پرداخت .به گزارش روابط عمومی پارک ،غرفه پارک علم و فناوری یزد با زیربنای  12مترمربع برپا شد که خوشبختانه مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار
گرفت .همچنین در روز آخر این نمایشگاه هیأت رئیسه پارک علم و فناوری یزد از غرفه بازدید نمودند .گفتنی است ،پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای
پژوهش و فناوری کشور با  300غرفه از  23تا  26آذر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای دایمی تهران برگزار شد.
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حضور قائم مقام دبیر کل شورای عطف کشور در پارک علم و فناوری یزد

ابویی اردکانی ،قائم مقام دبیر کل شورای عطف کشور و ناظمی ،مسئول دبیرخانه این شورا  29آذر  93بازدیدی از پارک
علم و فناوری یزد و شرکتهای مستقر در آن داشتند و در جلس ه شورای راهبردی منطقه ویژه علم و فناوری که با حضور
رئیس دانشگاه یزد ،رئیس و معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و برخی از مسئوالن برگزار شد ،حضور یافتند .به
گزارش روابط عمومی پارک ،در جلسه شورای راهبردی منطقه ویژه علم و فناوری در مورد برنامههای دبیرخانه شورای
عطف برای مناطق ویژه علم و فناوری بحث و تبادل نظر صورت گرفت .همچنین بخشی از برنامهها و اقداماتی که تاکنون
سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری یزد انجام داده است ،مطرح گردید .در ادامه ،جلسه هیأت اجرایی منطقه ویژه
علم و فناوری استان نیز با حضور سید محمد میرمحمدی استاندار یزد ،ابویی اردکانی قائم مقام دبیر کل شورای عطف
کشور و ناظمی مسئول دبیرخانه این شورا ،داریوش پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد و برخی مسئوالن استان در سالن زنده یاد حمیدیا برگزار شد .استاندار
یزد در این جلسه با ابراز خشنودی از خلق ظرفیتها و توانمندیهای جدید در استان در زمینه علم و فناوری گفت :با توجه به خلق ظرفیتها و توانمندیهای موجود
و ضرورتهای ایجاد شده ،راهی جز روی آوردن به بحث فناوری نداریم و باید بتوانیم این موضوع را در سطح گسترده عملیاتی کنیم .سید محمد میرمحمدی با بیان
این نکته که فناوری یعنی اینکه هر چیز که موجود است قابلیت بهره برداری حداکثری را دارد و میتواند ارزش افزوده ای را در پی داشته باشد ،گفت :بنابراین باید
بیاندیشیم که چه شیوههای به کار بگیریم که هم سهولت در انجام امور افزایش یابد و هم ارزش افزوده زیاد و به تبع آن ،درآمدها نیز بیشتر شود .وی ادامه داد :برای
رسیدن به این مهم ،جز توسل به علم و فناوری راهی نیست و کشورهای پیشرفته هم همین راه را طی کردهاند .میرمحمدی با انتقاد از بوروکراسی اداری در کشور
گفت :بیشتر عقب ماندگی ما به دلیل همین بوروکراسی اداری است و یکی از راههای مقابله با این موضوع این است که بخش خصوصی را فعال کنیم چرا که بخش
خصوصی راهکارهای را دنبال میکند که منجر به افزایش درآمد شود در صورتیکه سیستمهای دولتی معموال به دلیل تکرار امور روزمره ،خالقیت و نوآوری الزم را در این
مبحث ندارند .استاندار یزد با بیان این امر که باید به بخش خصوصی متکی شویم و میدان را برای حضور و نقش آفرینی این بخش ،هر روز بازتر کنیم و امکانات الزم
را در یک فضای علمی و طرح ایدههای تازه و فروش و تجاریسازی این ایدهها ،جهت ایجاد زمینه رقابت و به عمل کشاندن ایدهها توسط بخش خصوصی فراهم
آوریم ،گفت :معتقدم که یکی از ابزارهای این امر ،مناطق ویژه علم و فناوری است که میتواند کانون مناسبی برای انجام این مباحث باشد و امیدوارم در این زمینه فضا
برای تمامی استانها جهت رقابت سازنده در راستای پیشرفت کشور فراهم آید و با فعال شدن بخش خصوصی در همه استانها ،بخش دولتی نیز در خدمت این
بخش قرار گیرد و پشتیبانی و کمک الزم را ارائه نماید .وی با تشکر از همه دستاندرکاران منطقه ویژه علم و فناوری استان ،به عشق و عالقه موجود در این خصوص
اشاره کرد و خواستار حمایت شورای عطف از بحث منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد شد و سپس گفت :هرگز نباید مسیرهای یأس آمیز را دنبال کنیم و همواره باید
به دنبال ایجاد امید و افزایش عشق و عالقه در جامعه باشیم و بکوشیم تا افکار روشن شود و زایش فکری روی دهد تا به شرایط مطلوب تری برسیم .میرمحمدی در
پایان از همه دستاندرکاران منطقه ویژه علم و فناوری استان خواست تا با جدیت پیگیر تصویب نهایی این امر در شورای عطف باشند و همچنین از میهمانان حاضر
در مراسم نیز خواست تا حمایت و پشتیبانی الزم را در این خصوص مبذول دارند
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پژوهشگران و فناوران برتر استان یزد معرفی شدند

در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان یزد که با حضور استاندار یزد ،معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسؤوالن و پژوهشگران
استان در سالن آمفی تئاتر دانشگاه یزد برگزار شد ،پژوهشگران و فناوران برتر استان یزد در سال  93معرفی شدند و از تالشهای آنان قدردانی شد .از گروه
نوآوران؛ پارک علم و فناوری ،بنیاد نخبگان ،دفتر فناوری و اطالعات و ارتباطات استانداری :علی امیر ارجمند ،محمدعلی زارع ،محمد حسین دهقان و از
گروه شرکتهای دانشبنیان و فناور؛ پارک علم و فناوری شرکت محیا پرداز(محمدرضا سلطانی) ،شرکت درخشان صنعت(امین مجتبی ایزدی) ،شرکت
پارسیان الکترونیک(سید امین درخشان) مورد تجلیل قرار گرفتند.

حضور رئیس ستاد فناوری آب در جمع مؤسسات فعال در صنعت آب

بهرامی ،رئیس ستاد فناوری آب (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) با حضور در جمع شرکتهای فعال
در حوزه آب ضمن آشنایی با دستاوردهای این مؤسسات به تشریح حمایتهای این ستاد از فعاالن صنعت آب
کشور پرداخت .به گزارش روابط عمومی پارک ،در ابتدای این جلسه که در محل مرکز فناوری اقبال برگزار گردیده
و با استقبال خوبی از سوی مؤسسات مواجه شد ،مدیران شرکتهای حاضر در جلسه به تشریح دستاوردهای
و نیازمندیهای فنی و اعتباری خود پرداختند .در ادامه رئیس ستاد فناوری آب با تقدیر از مدیران پارک علم و فناوری یزد و اظهار رضایت از فعالیتهای
جدید و گسترده مؤسسات ،کمکهای مشاوره ای و اعتباری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را تشریح نمود .شایان ذکر است ،در این جلسه که
به همت مرکز توسعه فناوری آب برگزار گردید ،عالوه بر شرکتهای فناور برخی از مدیران ستادی پارک علم وفناوری یزد نیز حضور داشتند.
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پنلهای تخصصی نمایشگاه فن بازار برگزار شد

چهارمین پنل تخصصی نمایشگاه فن بازار با محوریت نقش پژوهش و فناوری در مدیریت منابع آب با حضور
محمدمهدی جوادیان زاده،بهرامی،حسین غفوری،سیدمحمدرضا سیدحسینی،اسالمی وسمسار یزدی برگزار
شد .به گزارش روابط عمومی و به نقل از ویژه نامه هفته پژوهش و فناوری،سمسار یزدی با اشاره به اینکه مرکز
بینالمللی قنات و سازههای آبی یزد زیر نظر سازمان یونسکو است گفت :استان یزد جزء  25کشور فعال مرکز جهانی یونسکو است که در سال جاری به
عنوان فعالترین عضو این سازمان برگزیده شده است .وی افزود :شرکت آب منطقهای یزد و آب و فاضالب استان بحث کورههای آبی را مطرح نمودند که
از این طریق میتوان به منبع آبی بیشتری در سطح استان دست یافت.سمسار یزدی افزود :شرکت آب و فاضالب استان در نظر دارد تفکیک آب شرب و آب
مصرفی را ارائه دهد که این طرح در بسیاری از نقاط دنیا به عنوان طرحی بی نظیر شناسایی شده است .در استان یزد ظرفیتهای خوبی داریم که تمامی
آنها در کنار هم میتواند پتانسیل بسیار باال و قابل توجهی را در زمینه پژوهش و فناوری ارائه دهد .در ادامهسیدمحمدرضا سیدحسینی بحث کمبود آب در
استان را جدیترین و ضروریترین نیاز استان در سال گذشته برشمرد و افزود :دغدغه اصلی مدیران استان کمبود آب در یزد است و با برنامهریزیهای مؤثر
در صدد اجرای طرحی برای کاهش کمبود آب در استان یم باشیم .معاون عمرانی استانداری یزد میگوید :مصرف آب در استان یزد با استان چهارمحال
و بختیاری که از منابع آبی مناسبی برخوردار است در یک سطح قرار دارد و باید در این زمینه توجه بیشتری صورت گیرد.سیدحسینی اظهار داشت :پروژه
خط انتقال آب از بهشت آباد و خلیج فارس از مهمترین پروژههای در حال اجرا در استان است که از هزینه باالیی به جهت انتقال آب به استان برخوردار
است .وی افزود :مبحث انتقال آب به استان یزد شاید از نظر تئوری کار بسیار راحت و زود بازدهی باشد اما از نظر عملی نیازمند هزینههای باالیی است.
وی با اشاره به اینکه در دنیای امروز با وجود تکنولوژی میتوانیم مصرف را بهینه کنیم ادامه داد در استان یزد با وجود گرمای هوا در فصل تابستان با
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ارائه طرحهای جدید و تغییر در الگوی مصرف میتوانیم مصرف آب را کاهش دهیم و به این گونه بهینه سازی مصرف صورت میگیرد.اسالمی گفت:
جدیترین مسئله استان در حال حاضر کمبود آب است و در سطح استان به خصوص شهر یزد از بارش  30درصدی برخوردار هستیم که این امر مزید بر
علت شده است .که کمبود آب در سطح استان محسوس تر باشد.اسالمی میافزاید :خطر کمبود آب بسیار جدی است و باید در این زمینه فکری اساسی
صورت گیرد ،در سالهای اخیر به شدت با کاهش بارش باران مواجه شدیم در صورتیکه برداشت آب به صورت ثابت باقی مانده است و تغییری در این
زمینه صورت نگرفته است .مدیرعامل شرکت آب و فاضالت استان یزد با بیان اینکه (تراز) آب در استان منفی است افزود :سطح آبهای موجود در قنات و
چاههای استان در حال حاضر از جایگاه مناسبی از نظر ذخیره آب برخوردار نیست .وی اظهار داشت :مردم استان یزد در سرانه مصرف در کل کشور از
جایگاه ویژهای برخورداند به گونهای میزان مصرف آنها در کشور  10برابر پایین تر از سرانه مصرف در کشور است.
در ادامه این پنلحسین غفوری گفت :برداشت از سفرههای زیر زمینی استان بسیار زیاد بوده است که نشان دهنده بیالن منفی در برداشت آب است.
مدیرعامل آب منطقهای استان یزد افزود :در سطح استان تا سه متر و ده سانتی متر تبخیر آب وجود دارد که با میزان بارندگیهای بسیار کم در استان قابل
مقایسه نیست .وی افزود :اقداماتی در زمینه تفکیک آب شرب و بهداشتی در سطح استان صورت گرفته است ،تا مقداری از مشکالت استان کاهش پیدا
کند.غفوری میافزاید :باید به طور جدی به فکر تأمین آب در استان باشیم ،تأمین آب را میتوان به صورت آب فسیلی یا ژرفی استخراج کرد که این مبحث
مهم در سطح استان صورت گرفته و اعتباراتی نیز در این زمینه منصوب گردیده است.
دکتـر محمدمهـدی جوادیـان زاده یکـی دیگـر از حاضریـن در ایـن پنـل تخصصـی بـا اشـاره بـه معنـی دار نبـودن مصـرف آب بـرای مصـرف کننـده در کشـور
گفـت :در ایـران نزدیـک بـه هفـده سـال اسـت کـه بـا بـاروری ابرهـا شـرایط بـارش را میسـر میکننـد و ایـن موضـوع بـا افزایـش راندمـان بـارش مواجـه خواهـد
شـد.جوادیان زاده خاطـر نشـان کـرد :تشـدید بـارش از اتفاقهـای طبیعـی بـه شـمار میآیـد بـه گونـهای کـه بـا خلـق سیسـتمهای جـوی کار بسـیار سـخت
و پـر انـرژی صـورت میگیـرد کـه بشـر کلیـه ی امکانـات ایـن زمینـه را در دسـترس نـدارد و امیـد داریـم بـا بـاروری ابرهـا نتیجـه مفیـدی صـورت گیـرد و باعـث
افزایش بارش در سـطح اسـتان باشـیم.بهرامی نیز با اشـاره به این که اسـتان سـابقه طوالنی در بحث مدیریت بهینه مصرف آب را دارد گفت مردم اسـتان
یـزد بـه خاطـر بعـد اعتقـادی کـه دارنـد هـدر دادن آب را اسـراف میداننـد و بـه همیـن خاطـر در زمینـه مصـرف بهینـه آب در کشـور الگـو هسـتند .وی افـزود :از
نظـر سـاختاری ،سـاختارهای مدیریتـی متعـددی در سـطح اسـتان یـزد اسـت کـه برخـی بـه صـورت اجرایـی و برخـی تحقیقاتی هسـتند که پتانسـیل خوب
اسـتان یـزد بـه شـمار میروند.بهرامـی ادامـه داد :بـا توجـه بـه اینکـه دسـتکاری در طبیعـت ماننـد بـاروری ابرهـا در طبیعـت آثـار سـویی بـه همـراه دارد کـه
بایـد بگزاریـم ابرهـا سـیکل طبیعـی بـارش را طـی کننـد کـه در ایـن صـورت نیـز بـا مشـکل کم آبی مواجه خواهیم شـد .وی خاطرنشـان سـاخت :با تغییر بسـیار
جزئـی و کوچـک در مدیریتهـا میتـوان بـه برداشـت بهترینهـا رسـید و از بعـد مصرفـی هـم بـا مشـکالت کمتری برخـورد خواهیـم کرد.بهرامـی میافزاید :یکی
ازعوامـل مؤثـر در بـی آبـی اسـتان یـزد و کل کشـور ،سـطح پاییـن فنـاوری اسـت کـه بایـد بـا حضـور شـرکتهای دانشبنیـان بحـث کمبـود آب در کل کشـور را
بـه صـورت علمـی بررسـی نمـود و بـا ایجـاد راهکارهـا و ایدههـای مناسـب عملـی مشـکالت کم آبی کشـور را ریشـه کن نماییـم .وی در خصـوص آبهای ژرفی
افـزود :آب ژرفـی منبعـی از آب اسـت کـه بایـد بـه سـراغ آن برویـم و بـا بهرهبـرداری و مصـرف مناسـب آن از اتمـام منبـع آبهـای ژرفـی جلوگیـری کنیم تـا آیندگان
مصیبـت فعلـی مـا را تجربـه نکنند.
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حضور قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
در امور فناوری و بینالملل در پارک علم و فناوری یزد

مرتضی براری قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در امور فناوری و بینالملل به همراه محمدرضا وزیری
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان یزد و منصور ندافیون رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای استان یزد
در جلسهای با حضور عباسعلی رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار یزد ،اکرم فداکار مدیر
کل دفتر فناوری اطالعات ،ارتباطات و امنیت استانداری ،هیأت رئیسه پارک علم و فناوری یزد و جمعی از مدیران
شرکتهای فناور پارک شرکت نمودند و با روند فعالیت پارک و شرکتهای مستقر در آن آشنا شدند .به گزارش روابط عمومی پارک ،داریوش پورسراجیان،
رئیس پارک علم و فناوری یزد ابتدا ضمن خیر مقدم به مهمانان اظهار داشت :پارک علم و فناوری یزد برای انجام پروژههای بزرگ قابلیت شبکه سازی و
ایجاد کنسرسیوم تخصصی در حوزههای شبکه ،نرمافزار ،زیرساخت و ...را دارد و امیدواریم بتوانیم در جهت توسعه  ICTدر استان گامی جدی برداریم.
منصور ندافیون ،رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای استان یزد با بیان اینکه بحث خصوصیسازی شرکت مخابرات دارای خالءهای بسیاری است ،گفت:
با خصوصیسازی شرکت مخابرات ،شرکتهای این حوزه هزینههای بسیار زیادی متحمل شده اند .ندافیون افزود :هنوز راهکار مناسبی در خصوص حل
این معضل ارائه نشده است و امیدواریم وزارت ارتباطات جهت رفع این مشکل اقدامات الزم را انجام دهد .مرتضی براری ،قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات در امور فناوری و بینالملل در ادامه جلسه با اشاره به ظرفیتهای خوب استان یزد ،گفت :باید هرچه سریعتر اقتصاد  ICTدر استان احصاء شود.
وی افزود :وزارت ارتباطات قابلیت اجرای پروژههایی همچون توسعه دولت الکترونیک ،مرکز تماس ،مرکز داده استان ،پردیس تولید محتوا و شبکه ملی
اطالعات را دارد و شرکتهای فعال در این حوزه میتوانند با ما همکاری داشته باشند .براری ادامه داد :وزارت ارتباطات میتواند با ارائه وام به شرکتها
جهت اجرای پروژهها از آنها حمایت کند .فداکار مدیر کل دفتر فناوری اطالعات ،ارتباطات و امنیت استانداری نیز اظهار داشت :باتوجه به ظرفیتهای
خوب استان ،ما انتظار داریم که شاهد توسعه عادالنه و امنیت بازار در حوزه  ICTباشیم و فرآیندها در این حوزه شفافسازی شود .وی با بیان اینکه
استان یزد آمادگی هرگونه همکاری در حوزه  ICTرا دارد ،افزود :امیدواریم تصمیمات خوبی در این حوزه گرفته شود .محمدرضا وزیری مدیرکل ارتباطات
و فناوری اطالعات استان یزد در ادامه افزود :شرکتهای فعال در این حوزه باید آمادگی خود را اعالم کنند تا بیشتر از ظرفیتهای استان استفاده شود.
وزیری ادامه داد :همکاری میان پارک علم و فناوری یزد ،شرکت مخابرات و استانداری در حوزه  ICTباید ارتقا یابد .گفتنی است ،در این جلسه مدیران
شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد به بیان نظرات خود در این حوزه پرداختند.
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حضور موفق پارک علم و فناوری یزد
در هفتمین نمایشگاه بینالمللی هوایی صنایع هوایی و هوانوردی در کیش

پارک علم و فناوری یزد با حضور  4شرکت در هفتمین نمایشگاه بینالمللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران که با
حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و
همکاری سازمان صنایع هوایی از  27تا  30آبان در محل دایمی نمایشگاههای بینالمللی جزیره کیش برگزارشد،
شرکت نمود .به گزارش روابط عمومی پارک ،غرفهی پارک علم و فناوری یزد با حضور  4شرکت (سورنا ،راه ابریشم ،آرمان گستر و نانو آلیاژ کویر ) یکی از
غرفههای فعال در این نمایشگاه بود .این نمایشگاه فرصت خوبی برای این شرکتها جهت معرفی خود با بازدیدکنندگان و ارتباطگیری با فعاالن صنعت
هوایی بوجود اورد که در آینده نتایج حضور مؤسسات در این نمایشگاه دیده خواهد شد .عالوه بر معرفی پارک علم و فناوری یزد ،ارائه برنامههای
پارک یزد در راستای همکاری با ستاد هوایی به عنوان اولین عضو مگاپارک هوایی؛ از جمله ارائه برنامه برگزاری کارگاه تخصصی«سیستمهای نوین
ترافیک هوایی» و اولین ایرشو هوایی و همایش تخصصی«صنعت هوایی فرصتهای پیش روی شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک» جز ماموریت و
فعالیتهای پارک بود .همچنین جلسه مشترکی با حضورمحمدصالح اولیا ریاست محترم دانشگاه یزد،اختیاری نماینده مجلس شورای اسالمی،احمدرضا
فقیهخراسانی؛ معاون نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری یزد و همچنین سریزدی مشاور طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد و مسئول مگاپارک تحقیقات
و فناوری هوایی با موضوع همکاری پارک یزد با صنعت هوایی و راههای مناسب جهت حضور و فعالسازی مؤسسات هوایی برگزار شد .در این راستا
قرار شد قسمتی از زمین طرح جامع پارک یزد جهت برگزاری مسابقات مدل هواپیما آماده تا در بلند مدت با ساخت فرودگاه تفریحی پارک ،حوزه هوایی
بصورت فعال با محوریت مرکز رشد هوایی و هوانوردی ایجاد گردد .همچنین یکی از شرکتهای پارک ،پیشنهاد خرید چند سیموالتور را ارائه و تصمیم
گرفته شد تا این شرکت این پیشنهاد را عملی نماید .گفتنی است ،نمایشگاه بینالمللی هوایی ایران در جزیره کیش از سال  ١٣٨١هر دو سال باهدف ارائه
توانمندیهای صنایع هوایی و هوانوردی جمهوری اسالمی ایران و معرفی آخرین دستاوردها و فناوریهای مربوط درسطح بینالمللی برگزار میشود.
در این نمایشگاه شرکتهای مختلف بزرگ ،کوچک و متوسط فعال در صنعت هوایی حضور داشتند .امسال حضور پر رنگ ستاد توسعه فناوری و صنایع
دانشبنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از جلوههای نمایشگاه بود .ستاد هوایی با  4حوزه حضور داشت که یکی
از این حوزهها مگاپارک تحقیقات و فناوری هوایی بود .این شبکه در برگیرنده کلیه پارکهای علم و فناوری فعال درحوزه هوایی و هوانوردی است .در
این راستا پارک علم و فناوری یزد به عنوان اولین عضو این مگاپارک نیز حضور داشت .در این نمایشگاه از چهار نوع بالگرد تجاری ،محیطبانی ،آموزشی
و توریستی؛ پهپادهای تجاری ،در سه کالس وزنی کوچک ،متوسط و بالگردی و سیموالتورساخت داخل رونمایی شد.
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حضور نمایندگان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در پارک علم و فناوری

علی وحدتزاد و محسن اتابکی ،از اعضای موظف هیات مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع
الکترونیک به همراه رضا قربانی زرین قائم مقام معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نظارت بر طرحها در
جلسهای با حضور عباسعلی رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار یزد ،سرکار خانم فداکار
مدیر کل دفتر فناوری اطالعات ،ارتباطات و امنیت استانداری ،هیأت رئیسه پارک علم و فناوری یزد و جمعی از
مدیران شرکتهای فناور پارک شرکت نمودند و طی بازدیدی که از مرکز فناوری اقبال و مرکز رشد فناوری اطالعات
و ارتباطات پارک داشتند از نزدیک با روند فعالیت برخی از شرکتها آشنا شدند .به گزارش روابط عمومی پارک،
در این جلسه مدیران عامل شرکتهای فناور نیازهای خود را مطرح و زمینههای همکاری مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت .در ادامه مهمانان از شرکتهای نیرو پارس ،طیف زمین ،درخشان صنعت ،پارسان الکترونیک ،راهکارهای هوشمند سانا ،فناوران صنعت
رباتیک و آپافن بازدید نمودند و با روند فعالیت و محصوالت آنها آشنا شدند .گفتنی است ،صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت
مادر تخصصی -سهامی خاص) ،وابسته به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،شرکتی است  %100دولتی با موضوع سرمایهگذاری ریسکپذیر و خدمات
کارشناسی ،صدور ضمانتنامه و حمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بخشهای خصوصی و تعاونی بهصورت اعطای
تسهیالت بالعوض و یا تسهیالت با نرخ ترجیحی به افراد حقیقی یا حقوقی در زمینههای خرید ،انتقال ،جذب و توسعه فناوریهای پیشرفته ،مطالعات
و تحقیقات اعم از بنیادی ،کاربردی و توسعهای ،آموزشهای تخصصی کوتاهمدت و غیره با نرخ تسهیالت از  6تا  18درصد بسته به سطح فناوری و نوع
فعالیت (مطابق مصوبه مجمع عمومی) فعالیت میکند.

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای ملی و منطقهای پارکهای علم و فناوری در مجلس

نمایشگاه دستاوردهای ملی و منطقهای پارکهای علم و فناوری  27استان کشور که با همکاری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و پارک علم و فناوری
ب رئیس مجلس شورای اسالمی ،سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و معاون پژوهش و فناوری
یزد برگزار شده است 25 ،آبان  93با حضور نای 
این وزارت در محوطه نمایشگاهی مجلس شورای اسالمی افتتاح شد .به گزارش روابط عمومی پارک ،در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور
ب رئیس مجلس شورای اسالمی ،محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،رؤسای پارکهای علم و فناوری و
محمدرضا باهنر نای 
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار شد ،حاضران ضمن بازدید از غرفهها در جریان جزئیات دستاوردهای علمی و پژوهشی پارکهای علم
و فناوری استانهای مختلف کشور قرار گرفتند .این نمایشگاه در راستای رهنمودها و سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری مبنی
بر ایجاد و توسعه شهرکها و پارکهای علم و فناوری و با هدف آشنایی نمایندگان مجلس شورای اسالمی با دستاوردهای ملی و منطقهای پارکهای
علم و فناوری مناطق مختلف کشور برگزار شد.
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با همکاری پارک علم و فناوری یزد افتتاح شد؛

نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ،نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان با همکاری پارک علمی
کودکان و نوجوانان پارک علم و فناوری یزد و اداره کتابخانههای عمومی شهرستان ،با حضور فرماندار یزد،
رئیس اداره نهاد کتابخانههای عمومی شهرستان ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،مدیر روابط
عمومی استانداری و جمعی از متخصصان و کارشناسان این حوزه در محل پارک علمی کودکان و نوجوانان افتتاح
شد .به گزارش روابط عمومی پارک ،در ابتدای مراسم افتتاحیه،فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد طی سخنانی برنامههای
علمی پارک را برای حاضرین عنوان کرد و گفت :همزمانی هفته کتاب با آغاز به کار مدیریت جدید پارک علمی کودکان و نوجوانان را به فال نیک میگیریم
و امیدواریم همکاریهای نهادهای فرهنگی و علمی بیش از پیش ادامه یابد .وی با بیان اینکه ما در این پارک تلفیقی از فناوری و کتاب را به کودکان ارائه
کردهایم ،پیشنهاد کرد تا با همکاری بخش خصوصی شهرک بزرگ و مناسبی برای بازدید کودکان و نوجوانان و کمک به رشد خالقیت و ایدهپردازی آنها
در یزد تاسیس شود .سید محمود شاکری شمسی ،فرماندار یزد نیز در این مراسم سخنرانی نمود و اظهار داشت :کودکان آیندهسازان این مملکت هستند
و هر چه بیشتر برای آنها برنامهریزی و سرمایه گذاری شود پشتوانه کشور قویتر خواهد شد .وی از برپایی چنین نمایشگاههایی تقدیر کرد و افزود :اگر
بخواهیم مشکل سرانه پایین مطالعه در کشور ما حل شود باید از ابتدا فرهنگ کتابخوانی و مطالعه را در کودکان نهادینه کنیم و نسلی پویا و با مطالعه و
با فرهنگ پرورش دهیم .محمد محسن رفیعی ،رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان یزد نیز در ادامه به تشریح برنامههای هفته کتاب پرداخت و
گفت :محور فعالیتهای این هفته و برنامههای مستمر سالیانه ،کودکان و نوجوانان هستند و تجهیز  80درصد کتابخانههای عمومی به بخش کودک و
ارائه فعالیتهای متنوع برای آنها از جمله این برنامهها است .وی با بیان اینکه بحث عادت و مطالعه در کودکان باید از سنین پایین صورت گیرد ،اظهار
داشت :نهاد کتابخانههای عمومی سراسر کشور ایجاد بخشهای ویژه کودکان را در دستور کار خود قرار دادهاند .رفیعی افزود :در همین راستا نیز در همه
کتابخانههای شهرستان یزد بخش کودک را ایجاد کردهایم و هرکدام دارای برنامههای متنوعی هستند که در طول سال در این بخشها اجرا میشود.
به گفته وی ،همزمان با هفته کتاب ،نمایشگاهی را در یک فضای غیرکتابخانهای برگزار کردهایم که در کنار آن فعالیتهای جنبی شامل کارگاههای آموزش
بازیهای فکری و کارگاههای آموزش هنر و قصه گویی با حضور مربیان و متخصصان این حوزه دایر است .گفتنی است ،نخستین نمایشگاه تخصصی
کتاب کودک و نوجوان استان یزد ،از  24لغایت  30آبان ماه در محل پارک علم و فناوری یزد واقع در خیابان شهید مطهری یزد برگزار شد.
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بازدید رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران از پارک علم و فناوری یزد

عزتا ...ضرغام ،رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به همراه هیأت همراه  20آبان  93از پارک علم و فناوری یزد بازدید و در جلسهای با حضور
هیأت رئیسه و مدیران پارک شرکت نمود و از نزدیک با روند فعالیت آن آشنا شد .به گزارش روابط عمومی پارک ،در این جلسهپورسراجیان ،رئیس پارک
علم و فناوری یزد ،این پارک را به عنوان دومین پارک علم و فناوری کشور جریانساز و الگوساز حمایت از توسعه فناوری کشور دانست و ابراز امیدواری کرد
همکاری پارک علم و فناوری یزد با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران نیز الگوی موفقی در حمایت جریان علمی و فناوری کشور ارائه دهد .در ادامه
جلسهفقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ضمن ارائه تاریخچهای از پارک ،به بیان توانمندیها و پتانسیلهای این مجموعه
پرداخت و همکاری با نهادهای علم و فناوری کشور را موجب توسعه پایدار کشور دانست.ضرغام ،ضمن ابراز خرسندی از حضور در مجموعه پارک علم
و فناوری یزد از عزم جدی برای ایجاد بازاری مبتنی بر پژوهش و فناوری در کشور خبر داد و آمادگی خود را برای همکاری با این پارک در راستای فروش
محصوالت فناوری شرکتها در داخل و خارج کشور ،ثبت ملی و بینالمللی اختراعات اعالم داشت .وی همچنین در زمینه همکاری با صندوق پژوهش و
فناوری استان یزد موضوعاتی را مطرح نمود.

دو طرح مرکز نوآوری پارک به مرحله اجرا رسید

دو طرح پریز سیار چند خانه (سه راهی برق) قطع و وصل کننده جریان برق توسط انواع کنترل از راه دور سایر وسایل برقی موجود توسط یاسر صالحی و
نفیسه کافی و سایهبان مکانیزه خورشیدی توسط سجاد دهقان بنادکی و محمدرضاسریزدی زاده که توسط مرکز نوآوری پارک علم و فناوری پذیرفته شده
بودند ،اجرایی شدند .به گزارش روابط عمومی ،طرح پریز سیار چند خانه (سه راهی برق) قطع و وصل کننده جریان برق شامل یک سیستم الکترونیکی
فتو ترانزیستور گیرنده امواج مادون قرمز است که به امواج و دادههای تمامی دستگاههای کنترل از راه دور ( فرقی نمیکند که چه دستگاهی یا با چه مارکی
باشد تلوزیون ،ویدئو پلیر ،گیرندههای دیجیتال یا حتی پنکه ،هود آشپزخانه و به طور کل به تمامی کنترلها جواب میدهد) را دریافت کرده و عکسالعمل
نشان میدهد است که بر روی یک سه راهی برق نصب شده است .همچنین طرح سایهبان مکانیزه خورشیدی دارای مکانیزم منحصر به فرد چهار میلهای
بوده و با استفاده از نیروی الکتریکی و به صورت خودکار (با استفاده از ساعت نجومی) باز و بسته میشود و میتواند در نقاط مختلفی از جمله مکانهای
زیارتی ،سیاحتی تاریخی و فرهنگی و غیره مورد استفاده قرارگیرد گفتنی است این دو طرح قادر خواهند بود وارد بازار نیز شوند.
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جلسه بررسی شاخصهای بودجهریزی برای پارکهای علم و فناوری برگزار شد

جلسه بررسی شاخصهای بودجهریزی با حضور کارشناسان بودجه و مدیران طرح و برنامه پارکهای علم
و فناوری کشور  11آبان  93در یزد برگزار شد .به گزارش روابط عمومی پارک،شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک
علم و فناوری یزد در ابتدای جلسه با عرض تسلیت ایام شهادت اباعبداهلل الحسین ضمن خیرمقدم به حضار،
ساماندهی نحوه بودجهریزی براساس عملکرد و توجه ویژه به بودجه پارکها را زمینهساز تحولی عظیم در این
حوزه دانست و آن را مستلزم تغییر نگاه مسئولین این حوزه به پارک عوان کرد.شکوهی در ادامه به اهمیت ایجاد
برنامهریزی عملیاتی برای تحقق بودجهریزی عملکردی اشاره کرد و این طرح را در لحاظ کردن شاخصهای برنامهریزی عملیاتی در ساختار مدیریت
مالی پارک ضروری دانست .وی پارکهای علم و فناوری را اصلیترین مؤلفه توسعه فناوری کشور دانست و برگزاری چنین جلساتی را برای هماهنگ
شدن هرچه بیشتر پارکها در جذب بودجههای عمومی کشور مفید دانست.

سخنرانی مدیر مرکز فناوری مدیریت علوم انسانی پارک علم و فناوری یزد
در دانشکده فنی و حرفهای شهید صدوقی

علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز فناوری مدیریت علوم انسانی پارک علم و فناوری یزد  25آبان  93در دانشکده فنی
و حرفهای شهید صدوقی در بین مدیران ،اساتید و دانشجویان این دانشگاه به مناسبت هفته کتاب با موضوع
«کتاب ،اقتصاد و تجاریسازی ایدهها» سخنرانی نمود .به گزارش روابط عمومی پارک ،قیومی ضمن معرفی
پارکهای علم و فناوری در دنیا و در کشورمان و دستاوردهای چندساله پارک علم و فناوری یزد و شرکتهای موفق
ان ،به ترغیب و تشویق دانشجویان جهت حضور در پارک و فعالیت در بازار از این طریق با محوریت ایدههای
نو و خالقانه به صورت گروهی پرداخت .وی ،پارک و مراکز رشد فناوری آن را بستری مناسب برای ایجاد فعالیتهای مختلف علمی و اقتصادی برای
دانشجویان دانست و تأکید کرد :آینده شغلی بسیاری از شما میتواند در این بسترها شکوفا شود و در راستای کارآفرینی و تولید ثروت بر قلههای رفیع
علمی و فناوری کشور قرار گیرد .گفتنی است در پایان مدیریت مرکزرشد علوم انسانی پارک علم و فناوری یزد به سئواالت تعدادی از دانشجویان پاسخ داد.
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برگزاری دومین کارگاه آموزشی
نرمافزار حسابداری تعهدی توسط پارک علم و فناوری یزد

دومین کارگاه آموزشی نرمافزار حسابداری تعهدی با حضور مدیران و کارشناسان مالی پارکهای علم و فناوری
کشور توسط پارک علم و فناوری یزد  10آبان  93در سالن مرکز فناوری اقبال برگزار شد .به گزارش روابط عمومی
پارک ،اولین کارگاه آموزشی نرمافزار حسابداری تعهدی توسط پارک علم و فناوری شاهرود برگزار و دومین دوره
آن نیز توسط پارک علم و فناوری یزد در سال 1393برگزار شد.

برگزاری کارگاه داستان موفقیت در مرکز ابرکوه

مرکز رشد فناوری ابرکوه  29مهر  93میزبان سعیده مفیدینسب ،مدیرعامل شرکت روشنگران راه فردا بود تا در
حضور جمعی از بانوان تحصیل کرده ابرکوه از کارآفرینی و موفقیتهای خود بگوید .به گزارش روابط عمومی پارک
و به نقل از مرکز رشد ابرکوه ،در این جلسه رسولی ،فرماندار محترم ابرکوه ضمن تشکر از مرکز رشد ابرکوه برای
برگزاری این جلسه آمار بیکاران شهر ابرکوه را  3270نفر اعالم کرد که از این تعداد  1200نفر دارای مدرک تحصیلی
کارشناسی هستند .وی توسعه صنعتی در ابرکوه را نیازمند فرهنگسازی دانست و توجه به صنعت و توسعه
صنعتی در ابرکوه را با توجه به خشکسالیهای متوالی امری گریزناپذیر دانست .وی افزود :توسعه صنعتی در
ابرکوه با تاخیر آغاز شده است و این تاخیر مشکالتی را برای مردم شهرستان در زمینههای مختلف ایجاد نموده
است .در ادامه حاتمی ،شهردار ابرکوه ضمن اعالم تشکیل کارگروه بانوان در شهرداری ابرکوه و دعوت از بانوان حاضر در جلسه برای همفکری در حل
مسائل شهری ،زنان را شیرازه زندگی و حیات اجتماعی هر جامعه دانست .وی مهمترین عامل توسعه شهر را نیروی انسانی دانست و با تاکید بر لزوم
نقش آفرینی زنان و بانوان جامعه در توسعه به لزوم توجه به توانمندیهای اقلیمی ،انسانی و فرهنگی منطقه در بحث توسعه اشاره نمود .در ابتدای
این جلسه مدیر مرکز رشد ابرکوه ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان محترم از موج بیکاری در فارغالتحصیالن دانشگاهها در ابرکوه با عنوان حمله «داعش
بیکاری» به شهرستان اشاره نمود و خواستار اهتمام مسئولین به رفع این مشکل گردید .در ادامه مفیدی ،کارشناس ارشد ریاضی و از مدیران موفق مرکز
رشد فناوری اطالعات و ارتباطات یزد به ارائه مطالب خود پرداخت و به سواالت حاضرین پاسخ گفت.
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انعقاد قرارداد مشاركت میان گروه مهندسین فراصدر یزد و سازمان لیگ فوتبال كشور

قرارداد مشارکت در تجهیز باشگاههای فوتبال ایران به سامانه یکپارچه ورزشیار میان سازمان لیگ فوتبال و گروه
مهندسین فراصدر ،یکی از شرکتهای مستقر در مرکز فناوری اقبال منعقد گردید .به گزارش روابط عمومی پارک،
موضوع این قرارداد عبارت از مشارکت با سازمان لیگ فوتبال ایران در جهت تجهیز باشگاههای فوتبال ایران
به سامانه یکپارچه ورزشیار که به صورت انحصاری در اختیار شرکت فراصدر است .شایان ذکر است سامانه
یکپارچه ورزشیار محصول مشترک گروه مهندسین فراصدر و گروه تحقیقات فوتبال آریانا است .این قرارداد
حاصل تالش مستمر و نیز رایزنیهایی این گروه با فدراسیون فوتبال ایران و سازمان لیگ فوتبال است .در این راستا این گروه باید به مدت سه سال در
تجهیز باشگاههای فوتبال کشور به این نرمافزار گام بردارد.

دو طرح مركز نوآوری پارک یزد به مرحله اجرا در آمد

دو طرح آفت کش زیستی برای شته توسط رضا ابوئی و سید محمد حسینی ده آبادی و آفت کش زیستی برای پسیل پسته توسط مهدی رحیمپور و
سید محمد حسینی ده آبادی که توسط مرکز نوآوری پارک علم و فناوری پذیرفته شده بودند ،اجرایی شدند .به گزارش روابط عمومی پارک یزد ،طرح
آفتکش زیستی برای شته و پسیل پسته از ترکیب چند عصاره گیاهی و یک ماده پخش کننده محلول برای افزایش عملکرد این محلول گیاهی استفاده
شده که تاثیر دورکنندگی و کشندگی برای آفت مورد نظر داشته است .گفتنی است ،این دو طرح قادر خواهند بود وارد بازار شوند.

تقدیر از پارک علم و فناوری یزد
به عنوان یکی از دستگاههای برتر در حوزه نماز

پـارک علـم و فنـاوری یـزد بـه عنـوان یکـی از دسـتگاههای برتـر در حوزه نماز انتخاب شـد و مورد تقدیـر قرار گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پـارک ،در همایش دبیران سـتاد اقامه نماز دسـتگاههای اجرایی اسـتان از سـیدمحمد
خامسـی ،دبیـر سـتاد اقامـه نمـاز پـارک علـم و فنـاوری یـزد بـه سـبب تـالش در راسـتای توسـعه ،ترویـج و تعمـق
فرهنـگ نمـاز در سـال  1392تقدیر شـد.
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تشریح اهم اقدامات و برنامههای عمرانی پارک

مدیر واحد عمرانی پارک علم و فناوری یزد اهم اقدامات و برنامههای میان مدت عمرانی پارک در دو بخش طرحها
و عملیات اجرایی را تشریح نمود .به گزارش روابط عمومی پارک،حسین رحیمی با اشاره به تهیه طرح مرکز رشد
جامع مرکز فناوری اقبال به عنوان یکی از طرحهای پارک ،اظهار داشت :این پروژه در  3بخش که شامل احداث
طبقه فوقانی ساختمان مرکز رشد  ،ITستاد اداری مراکز رشد و ساختمان مرکز رشد جامع به مساحت  4850متر مربع
میشود ،مطابق با طرح جامع مرکز فناوری اقبال در حال تهیه است و تا یک ماه آینده نسبت به برگزاری مناقصه و
انتخاب پیمانکار اقدام خواهد شد .مدیر واحد عمرانی پارک علم و فناوری یزد ،مرمت و بازسازی نمای بیرونی و
داخلی مرکز فناوری اقبال ،تحویل موقت پروژه حصارکشی بخشی از اراضی پردیس جدید پارک به طول  560متر و طراحی و تجهیز سالن سردر مرکز فناوری
اقبال را که تا هفته آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت از جمله سایر عملیات اجرایی پارک برشمرد .وی همچنین در خصوص طرح جامع و آمادهسازی
پردیس جدید پارک با تشریح مطالعات انجام شده و اقدامات اولیه صورت گرفته به محوریت توسعه مؤسسات فناور رشد یافته جهت استقرار در این محدوده
با مشارکت گسترده بخش خصوصی در تأمین زیرساختها و اجرای طرحهای عمرانی طرح مذکور اشاره نمود.

جلسه بررسی راهکارهای راهاندازی مرکز رشد گیاهان داروئی برگزار شد

جلسه بررسی راهکارهای راهاندازی مرکز رشد گیاهان داروئی با حضورباصولی رئیس جهاد دانشگاهی یزد ،مهندس میرحسینی معاون جهاد دانشگاهی
یزد،پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد،فقیه معاون فناوری و نوآوری و مهندس باقی مدیر مرکز رشد بیوتکنولوژی پارک علم فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک ،در این جلسه مقرر گردید این مرکز در قالب گروه فناوری در مرکز رشد  BTشروع به کار نماید و پس از پذیرش اولیه هستهها
و شرکتهای فعال در این حوزه موضوع راهاندازی مرکز رشد گیاهان دارویی به شکل مستقل پیگیری گردد.
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حضور دبیر کارگروه مؤسسات دانشبنیان در پارک علم و فناوری یزد

سید محمد صاحبکار خراسانی ،دبیر کارگروه مؤسسات دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 9مهر  93طی سفر به استان یزد ،از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد و از نزدیک با روند فعالیت آن آشنا شد.
به گزارش روابط عمومی پارک ،در این بازدید که معاون پشتیبانی و معاون فناوری و نوآوری و جمعی از مدیران
پارک علم و فناوری یزد،صاحبکار را همراهی میکردند ،مرکز فناوری اقبال ،مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات،
واحد خدمات تخصصی و امور مؤسسات مورد بازدید قرار گرفت و مدیران حوزهها به ارائه گزارش مختصری از روند فعالیتها بویژه مسائل و مشکالت
شرکتهای دانشبنیان پرداختند .در ادامه این بازدید در نشستی با حضور مدیران عامل شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،شهرکهای
صنعتی و سایر شرکتهای دانشبنیان،صاحبکار به بیان سیاستهای دولت درخصوص حمایت از شرکتهای دانشبنیان پرداخت .همچنین به سئواالت
حضار در زمینه نحوه حمایتها پاسخ داده شد .بخش دیگری از این نشست به بیان مشکالت و دیدگاههای شرکتها اختصاص یافت کهصاحبکار در
خصوص رفع مشکالت و تسهیل در امور شرکتهای دانشبنیان قول مساعد داد.

با حضور جمعی از اعضای پارک علم و فناوری یزد ،از خانواده شهدا بازدید شد

همزمان با هفته دفاع مقدس ،معاون فناوری و نوآوری و جمعی از مدیران پارک علم و فناوری یزد  3مهر  93با
حضور در منزل شهید واعظی ،یکی از شهدای شهرستان مهریز با خانواده ایشان دیدار نمودند و از آنها تجلیل
به عمل آوردند .به گزارش روابط عمومی پارک ،در این مراسم خانواده شهید از سجایای اخالقی ایشان گفتند
و خاطراتی را از وی نقل نمودند.احمدرضا فقیه خراسانی معاون فناوری و نوآوری پارک ،امنیت و آرامش امروز
جامعه را نتیجه جانفشانیهای بزرگمردانی همچون شهید واعظی دانست و ابراز امیدواری کرد جوانان امروز با تالش در عرصههای علم و فناوری به منظور
سربلندی ایران اسالمی ادامهدهنده راه شهدا باشند.
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امضای پیشنویس تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد
و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان

پیشنویس تفاهمنامه همکاری پارک علم و فناوری یزد با دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان
یزد  24شهریور  93به امضای معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و رئیس دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی استان یزد رسید .به گزارش روابط عمومی پارک ،در ابتدای جلسه ،رئیس پارک علم و فناوری
یزد با مثبت دانستن این همکاری ،اظهار داشت :پارک جهت معرفی توانمندی شرکتها و کاربردی نمودن نتایج
تحقیقات آمادگی همکاری با فرماندهی انتظامی استان یزد را دارد .دکتر پورسراجیان ضمن تبیین نقش پلیس در
تأمین امنیت ،افزود :پیشگیری و مقابله با بسیاری از جرائم و نا امنیها مبتنی بر دانش و توسعه فناوری در نیروی
انتظامی است .رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد با اشاره به رویکرد این دفتر در راستای گسترش تعامالت با دانشگاهها و مراکز
علمی و تحقیقاتی ،بر نقش پارک علم و فناوری یزد در رفع نیازهای فناوری پلیس تأکید نمود .سرهنگ ملک ثابت با بیان برخی فعالیتهای صورت گرفته
برای توسعه فناوری در پلیس از جمله ایجاد مراکز علمی تخصصی ،هدف این تفاهمنامه را استفاده از توانمندی شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری
یزد برای تحقق شعار «پلیس دانشبنیان» دانست .در پایان جلسه مقرر شد ،دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد نیازهای فناوری خود
را به پارک علم و فناوری یزد اعالم نموده و پارک نیز زمینه معرفی این نیازها را به شرکتهای مستقر در مرکز فناوری اقبال و مراکز رشد وابسته فراهم نماید.
همچنین مسعود نیک سیرت به عنوان مسئول پیگیری مفاد تفاهمنامه معرفی شد .گفتنی است ،این تفاهمنامه بهمنظور تقویت و توسعه همکاریهای فی
مابین با هدف دسترسی و بکارگیری دانش فنی و فناوری روزآمد تولید شده توسط شرکتهای مستقر در پارک برای رفع نیازهای پلیس تدوین شده است.

همکاری کمیسیون ملی یونسکو با پارک علم و فناوری یزد

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با حضور در پارک علم و فناوری یزد ،با هیأت رئیسه پارک دیدار کردند و در زمینه گسترش همکاریهای این دو
مجموعه به بحث و تبادل نظر پرداختند .به گزارش روابط عمومی پارک ،دکتر محمدرضا سعید آبادی با اعالم آمادگی یونسکو جهت حمایت از اجرای
فعالیتهای پارک ،بیان داشت :یونسکو در مواردی همچون برگزاری جشنواره ایدههای برتر ،برگزاری دورههای آموزشی مخصوص رؤسای پارکها و
مراکز رشد زیر نظر یونسکو در پارک علم و فناوری یزد ،راهاندازی مرکز رشد هنر و معماری ،راهاندازی مرکز توسعه فناوریهای آب و برگزاری مسابقات
نوآوری و ابتکارات دانشآموزان از پارک حمایت خواهد کرد .گفتنی است ،در ادامه این مراسم ،دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران از سالن مؤسسات،
مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات ،مرکز نوآوری و پارک علمی کودکان و نوجوانان بازدید داشتند و از نزدیک با روند فعالیت برخی از شرکتهای
مستقر در مرکز رشد  ICTآشنا شد.
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با همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد؛

ششمین دوره مسابقات نوآوری و ابتکارات دانشآموزی

ششمین دوره مسابقات نوآوری و ابتکارات دانشآموزی با همت پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد و با حمایت
استانداری ،اداره کل آموزش و پرورش ،بنیاد نخبگان ،اداره کل آموزش فنی و حرفهای در تاریخ  1و  2آبانماه
 1393در محل دانشگاه یزد برگزار شد .به گزارش روابط عمومی پارک ،در این دوره از مسابقات دانشآموزان در رشتههای رباتیک ,هوافضا ،شیمی زیست
شناسی(جراحی) با یکدیگر به رقابت پرداختند .گفتنی است ،به منظور تشویق شرکتکنندگان در این دوره از مسابقات جوایز نقدی به ارزش 130,000,000
ریال و نیز تسهیالت قرضالحسنه به ارزش  300,000,000ریال در نظرگرفته شد.

حضور مدیران مراکز رشد پارک علم و فناوری یزد
در کارگاه آموزشی «فرآیندها و شیوههای اجرایی در مراکز رشد فناوری»

مدیران مراکز رشد پارک علم و فناوری یزد در کارگاه «فرآیندها و شیوههای اجرایی در مراکز رشد فناوری» که توسط شهرک علمی ،تحقیقاتی اصفهان
در راستای ارتقای توان تخصصی مدیران و کارشناسان مراکز رشد در تاریخ  18و  19شهریورماه برگزار شد ،شرکت کردند .به گزارش روابط عمومی پارک
و به نقل از مرکز رشد ابرکوه ،در این کارگاه آموزشی که با خیر مقدم کشمیری؛ ریاست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز گردید ،دکتر محمد جواد
امیدی ،مهندس حدیدی ،حسن خاکباز ،لیال خدابنده ،سودابه آقابابایی و کتایون رحیم زادگان به ایراد سخنرانی پرداختند .در این نشست آموزشی
مطالبی همچون اصول و مبانی مراکز رشد ،آشنایی با فرآیند جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد ،معرفی دوره رشد مقدماتی ،هدایت و حمایت
از واحدهای فناور در مرکز رشد ،خدمات قابل ارائه در مراکز رشد ،ارزیابی در مراکز رشد فناوری و مواردی دیگر ارائه گردید .گفتنی است ،در این نشست
آموزشی از پارک علم و فناوری یزد مدیران مراکز رشد بیوتکنولوژی ،علوم انسانی و مدیریت ،ابرکوه،تفت ،خاتم ،اردکان و مهریز نیز حضور داشتند.
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امضای تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه امام جواد

در راستای تعامل بیشتر پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه امام جواد ،طرفین تفاهمنامه همکاری امضاء
کردند .به گزارش روابط عمومی پارک ،در مراسمی که به همین مناسبت در مرکز فناوری اقبال برگزار شد ،رئیس
دانشگاه امام جواد ،معاونین و مدیران گروههای آموزشی ضمن بازدید از مرکز فناوری اقبال ابتدا در جریان
فعالیتها و حمایتهای مرکز نوآوری قرار گرفتند و سپس با حضور در مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات
پارک و بازدید از شرکتهای مستقر ،با روند حمایت از شرکتها و پتانسیلهای آنها در زمینه توسعه فناوری و
خدمات دانشبنیان آشنا شدند .براساس این تفاهمنامه که در  11مهر  93به امضای پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و محمدعلی وحدت،
رئیس دانشگاه امام جواد رسید ،طرفین آمادگی خود را برای به اشتراکگذاری منابع ،راهاندازی مرکز نوآوری و پیشرشد در دانشگاه امام جواد و
حمایت از طرحهای دانشبنیان و نوآورانه مشترک اعالم نمودند.

نشست ریاست پارک با شرکتهای برتر چند مستأجره مرکز فناوری اقبال برگزار شد

نشست ریاست پارک علم و فناوری یزد با شرکتهای برتر چند مستأجره مرکز فناوری اقبال  25مرداد  93در
سالن جلسات اقبال برگزار شد .به گزارش روابط عمومی پارک ،در این نشست که مدیران عامل شرکتهای برتر
چند مستأجره مرکز فناوری اقبال در حوزه فناوریهای سخت و نرم حضور داشتند ،مسائل و موضوعات مختلفی
مطرح و پیرامون آن موضوعات به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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بازدید وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی از پارک علم و فناوری یزد

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و هیأت همراه ر  23مرداد  93طی سفری که به استان یزد داشتند ،از پارک علم
و فناوری یزد و  5شرکت مستقر در مرکز فناوری اقبال بازدید کردند و از نزدیک با فعالیتهای آنها آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومی پارک ،شرکتهای محیا پرداز ،درخشان صنعت ،همکاران صنعت شمس ،پویش داده و
صافات انرژی از جمله شرکتهایی بودند که علی ربیعی از آنها بازدید کرد و طی این بازدید مدیران این شرکتها
توضیحاتی در زمینه روند فعالیت خود ارائه نمودند.

در حاشیه نشست رؤسای پارکهای علم و فناوری کشور؛
تفاهمنامه همکاری بین پارک علم و فناوری همدان و پارک علم و فناوری یزد منعقد شد

تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و پارک علم و فناوری همدان با هدف فراهمآوردن زمینههای
توسعه کمی و کیفی ،برنامهریزی و اجرای فعالیتهای علمی تحقیقاتی و آموزشی و پژوهشهای کاربردی و در
راستای حمایت از ایجاد و راهاندازی شرکتهای دانشبنیان مبتنی بر فناوری و نوآوری در حاشیه نشست رؤسای
پارکهای علم و فناوری کشور در محل وزارت علوم تحقیقات و فناوری منعقد شد .به گزارش روابط عمومی پارک،
این تفاهمنامه با موضوع فراهم نمودن بسترها و زیرساختهای مناسب در راستای ایجاد و حمایت از شرکتهای
کوچک و متوسط نوآور و توسعه شرکتهای دانشبنیان تهیه شده است .خسرو پیری ،رئیس پارک علم و فناوری
همدان در این مراسم اظهار داشت :پارک علم و فناوری همدان در قالب این تفاهمنامه در راستای گسترش فعالیتها در حوزه روابط بینالملل و توسعه
فعالیتهای علمی در حوزه فرامرزی و بهره مندی از دانش روز دنیا و انتقال آن به شرکتهای دانشبنیان تالش خواهد نمود .پیری همچنین عنوان داشت:
امیدواریم انعقاد این تفاهمنامه در بین دو پارک علم و فناوری نوید بخش تحول و ایجاد همافزایی و اتحاد فیمابین دوطرف گردد که نتایج حاصل از
آن تقویت قدرت اجرایی پارکهای علم و فناوری از طریق تبادل تجربیات و بهره مندی از پتانسیلها و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل موجود است .گفتنی
است ،این تفاهمنامه در  12ماده و با هدف همافزایی و افزایش قدرت رقابتپذیری شرکتهای فناور در عرصه اقتصاد جهانی و افزایش سهم بازار و سبد
محصوالت تنظیم شده است و مدت زمان اعتبار آن  10سال از تاریخ امضاء است.
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دبیر هیأت رئیسه پارک علم و فناوری یزد خبر داد:

استقرار شرکتهای دارای رتبه  Aو  Bدر محدوده جدید اقبال

دبیر هیأت رئیسه پارک علم و فناوری یزد گفت :پارک علم و فناوری یزد جهت ایجاد تسهیل در استقرار و کمک به
توسعه فیزیکی شرکتهای مستقر که طی ارزیابی سالهای  91و  92رتبه  Aو  Bرا کسب کردهاند ،اجازه میدهد،
در محدوده جدید مرکز فناوری اقبال با هماهنگی واحد عمرانی و اخذ مجوز از معاونت فناوری و نوآوری پارک
مستقر گردند .به گزارش روابط عمومی پارک ،شهرام شکوهی با اعالم این خبر ،افزود :بدیهی است این شرکتها
از کلیه تسهیالت قانونی و حمایتی پارک بهرهمند خواهند بود.

حضور نمایندگان مرکز توسعه فناوری آب در شورای آب و کشاورزی استان یزد

جلسه شورای آب و کشاورزی استان یزد به ریاست استاندار و با حضور جمعی از مدیران مرتبط و نمایندگانی از
مرکز توسعه فناوری آب (وابسته به پارک علم و فناوری یزد) به منظور مهار رشد مصرف آب و نیز کمک به کنترل و
بهرهوری بیشتر آب در بخش کشاورزی برگزار شد .به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از مرکز توسعه فناوری
آب ،در این جلسه برنامه جامع بهینهسازی مصرف آب در بخش کشاورزی استان که برای نخستین بار و با همکاری
و همفکری دستگاههای دخیل و به ویژه سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقهای تهیه شده بود ،ارائه
شد و پس از مالحظه نظر اعضای شورا ،به تصویب رسید .استاندار یزد در این جلسه با اشاره به ابعاد بحران
آب به ویژه در بخش شرب ،خواستار استفاده از تمامی ظرفیتهای داخل و خارج از استان و توجه ویژه وزارت
جهاد کشاورزی و وزارت نیرو به معضل آب در استان یزد شد .میرمحمدی با تحسین و تقدیر از روحیه همکاری دستگاههای درگیر در مسأله آب ،مواجهه
با این موضوع را وظیفهای همگانی معرفی نمود .وی ،افزایش بهرهوری و تغییر الگوی کشت در بخش کشاورزی را مورد تأکید قرارداده و بر حمایت جدی
مدیریت ارشد استان از پیشنهادات و برنامههای مرتبط با کنترل و بهینهسازی مصرف آب در بخشهای مختلف تأکید نمود .گفتنی است فقیه خراسانی،
معاون فناوری و نوآوری و علی اکبر قیومی ،مسؤول راهاندازی مرکز توسعه فناوری آب در این شورا حضور یافته و اهداف ،دستاوردها و برنامههای آتی مرکز
توسعه فناوری آب را معرفی کردند .گفتنی است هماکنون بیش از  93درصد منابع آبی استان در بخش کشاورزی و با بازدهی در حدود  43درصد مصرف
میشود .با اجرای کامل این طرح بهرهوری مصرف آب در بخش کشاورزی به حدود  58درصد خواهد رسید.
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ارسال دو طرح مرکز رشد ابرکوه به جشنواره جوان خوارزمی

مرکز رشد فناوری ابرکوه با دو طرح در شانزدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی که توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار میشود،
شرکت نموده است .به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از مرکز رشد ابرکوه ،محسن احمدی پوراز شرکت شفق کویر ابرکوه با یک طرح در گروه صنایع
شیمیایی و امیر رضا مولودی از شرکت ستاره کویر آبتین با یک طرح در گروه ی نرمافزار و فناوری اطالعات در این رقابت علمی شرکت خواهند نمود .این
جشنواره در هر سال با حضور جوانان عالقهمند با هدف تشویق جوانان نوآور ،خالق و کارآفرین کشور و گسترش انگیزه و روحیه خودباوری در آنان ،ارج
نهادن به پژوهشگران ،مخترعان ،نوآوران و ّفناوران جوان کشور ،کمک به شناسایی ،جذب و پرورش استعدادهای جوان کشور در زمینههای مختلف علمی
و ّفناوری ،فراهم آوردن بستری مناسب برای برقراری ارتباط و تعامل بین جوانان نوآور کشور و سایر جوانان نوآور در عرصه بینالمللی ،ایجاد بستر و فضای
مناسب برای معرفی جوانان نخبه کشور و حمایت از طرحهای برگزیده آنان ،تسهیل مسیر تجاریسازی و کاربردی نمودن نتایج تحقیقات جوانان کشور،
کمک به ترویج فرهنگ پویش ،نوآوری و خالقیت در میان جوانان کشور توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار میگردد .گفتنی است
همه ساله در هفته پژوهش برگزیدگان این جشنواره معرفی و از تالشهای آنان تجلیل به عمل میآید.

به مناسبت سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی
تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و جهاد دانشگاهی استان یزد امضا شد

پارک علم و فناوری یزد و جهاد دانشگاهی استان یزد به منظور توسعه همکاریهای فرهنگی ،آموزشی،
پژوهشی و فناوری و به مناسبت سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی 11 ،مرداد  93تفاهمنامه همکاری
امضاء کردند .به گزارش روابط عمومی پارک ،مهدی باصولی ،رئیس جهاد دانشگاهی استان یزد
ضمن خیر مقدم ،جهاد دانشگاهی را «پلی میان جامعه و دانشگاه» عنوان کرد و افزود :جهاد دارای
ظرفیتهای متعددی است که متأسفانه همه آن ظرفیتها در استان یزد متجلی نشده است .وی
نگرش مثبت پارک علم و فناوری یزد به جهاد دانشگاهی و جایگاه ارزشمند پارک در میان پارکهای علم و فناوری کشور را نقطه قوت تعامالت دو مجموعه
برشمرد .باصولی اظهار داشت :تجربههای جهاد دانشگاهی در زمینه ایجاد «مرکز خدمات تجاریسازی» و «کلنیک صنعت» میتواند زمینهساز خوبی
برای همکاریهای دو جانبه باشد .پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز با ابراز خرسندی از امضای تفاهمنامه با جهاد دانشگاهی ،این نهاد را
به واسطه اینکه یک نهاد عمومی غیردولتی ،انقالبی و دارای انعطافپذیری باال ،با مأموریتهای پارک خیلی نزدیک دانست و اظهار امیدواری کرد که این
همکاریها به توسعه فناوری و ارتقای شرکتهای دانشبنیان منجر شود .گفتنی است این تفاهمنامه در هفت ماده تنظیم شده و مدت اعتبار آن  2سال است.
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با حضور نمایندگان پارک یزد و شرکتهای دانشبنیان
جلسه آشنایی با اولویت پژوهشی دادگستری استان برگزار شد

جلسه آشنایی با اولویت پژوهشی دادگستری استان یزد با حضور معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان،
معاون فناوری و نوآوری و مدیر اداری و بازاریابی پارک علم و فناوری یزد و جمعی از شرکتهای دانشبنیان پارک
 5مرداد  93در سالن جلسات مرکز فناوری اقبال برگزار شد .به گزارش روابط عمومی پارک ،فقیه خراسانی ،معاون
فناوری و نوآوری پارک ضمن خوشآمدگویی به مهمانان به معرفی فعالیت پارک علم و فناوری یزد پرداخت و اظهار
داشت :با توجه به فعالیت شرکتهای پارک ،امیدواریم زمینه همکاری بیشتری با دادگستری فراهم شود .رفاهی،
معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان یزد در ادامه با بیان این اینکه تا به حال همکاریهای خوبی در زمینه
ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری از جرم با دستگاههای اجرایی داشتهایم ،افزود :امیدواریم بتوانیم با پارک علم و فناوری یزد نیز همکاریهای خوبی
در این زمینه داشته باشیم .در ادامه جلسه شرکتهای حاضر نیز به بیان فعالیتها و طرحهای مرتبط با موضوع پرداختند و برای همکاری در پروژههای
پژوهشی دادگستری استان اعالم آمادگی نمودند .گفتنی است ،کلیه شرکتهایی که عالقمند به اجرای پروژههای پژوهشی دادگستری استان هستند،
میتوانند فرم مربوط را از واحد بازاریابی پارک تحویل گیرند.

نشست هیأت اجرایی منطقه ویژه فناور یهای معدنکاری شهرستان بافق

دومین نشست هیأت اجرایی منطقه ویژه فناوریهای معدنکاری شهرستان بافق در سال  ،93با حضور نمایندگان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و هیأت
رئیسه پارک علم و فناوری  5مرداد  93در مرکز فناوری اقبال برگزار شد .به گزارش روابط عمومی پارک ،در این نشست که به منظور پیگیری مصوبات
جلسه قبل و ارایه راهکارهای استقرار منطقه ویژه برگزار شد ،اقدامات اجرایی الزم جهت اخذ مجوز ،راهاندازی اولیه و هماهنگی با سازمانها و نهادهای
شهرستانی و استانی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و همچنین بر فعالسازی مجدد مرکز رشد فناوری بافق به عنوان محور توسعهای منطقه تأکید
گردید .گفتنی است ،منطقه ویژه فناوریهای معدنکاری شهرستان بافق اولین و تنها منطقه در کشور است که به صورت تخصصی به حوزه معدن اختصاص
یافته و نقش مهمی در توسعه پایدار منطقه با استفاده از ظرفیتهای علمی و فناوری دارد.
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برگزاری نشست مشترک میان مدیر عامل
و معاونین شرکت شهرکهای صنعتی یزد و هیأت رئیسه پارک

نشست مشترکی میان هیأت رئیسه پارک علم و فناوری یزد و مدیر عامل و معاونین شرکت شهرکهای صنعتی
یزد 21تیر  93در محل پارک برگزار شد .به گزارش روابط عمومی پارک ،در این نشست موضوعات مختلفی
پیرامون زمینههای همکاری و نحوه همکاری بین پارک و شهرکهای صنعتی مطرح و مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت .نحوه استقرار شرکتهای دانشبنیان در شهرک صنعتی یزد ،نحوه اخذ مجوز دانشبنیان
توسط شرکتهای مستقر در شهرک و بررسی تسهیالت و خدمات قابل ارائه به شرکتهای دانشبنیان
مهمترین موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد .گفتنی است ،در ادامه این نشست مدیر عامل و معاونین شرکت شهرکهای صنعتی یزد به اتفاق
معاون فناوری و نوآوری و معاون پشتیبانی پارک از چند شرکت مستقر در مرکز فناوری اقبال بازدید نمودند و از نزدیک با روند فعالیت آنها آشنا شدند.

معرفی ایده محوری شرکت آمار و توسعه ماهان یزد
به عنوان پروژه الگو شرکت ملی گاز ایران

پروژه «طراحی فرآیند پیادهسازی نظام جامع آماری» ،ایده محوری شرکت دانشبنیان آمار و توسعه ماهان یزد ،یکی از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری
یزد است که در جلسه تور بهینه کاوی تعالی سازمانی شرکتهای گاز کشور به عنوان پروژه الگو ( )BenchMarkشرکت ملی گاز ایران معرفی شد .به گزارش
روابط عمومی پارک ،رامین زارع مدیرعامل شرکت آمار و توسعه ماهان یزد در مورد روند اجرای پروژه گفت :با گذشت  8ماه از شروع پروژه و تالش تیم اجرایی و
موفقیت پروژه در راستایی اهداف ترسیم شده ،این پروژه در دو کارگاه دوساعته صبح و عصر توسط کارشناس ارشد شرکت آمار و توسعه ماهان یزد ارائه گردید
و مورد توجه حضار قرار گرفت .وی افزود :با اجرای موفق این پروژه رویکرد نوینی در فرایند ،تولید ،ثبت ،گزارش ،بهره برداری از آمار در شرکتهای گاز و به تبع
در سایر نهاد دولتی و غیردولتی آغاز میشود و جایگاه آمار بعنوان پایه و اساس برنامهریزی با افزایش ،دقتّ ،
صحت و بهمگامی اقالم آمار پیش از پیش تثبیت
میگردد .به گفته زارع ،این پروژه با توجه به برنامه زمانبندی تا پایان آذر نهایی میشود و وارد مرحله پیادهسازی میگردد .گفتنی است ،شرکت آمار و توسعه
ماهان یزد از سال  89با ایده «محوری طراحی فرآیند و پیادهسازی نظام جامع آماری» و زمینه فعالیت «طراحی ،تجزیه و تحلیل پروژههای آماری و پژوهشی
در حوزه مدیریت ،علوم انسانی و فنی و مهندسی» در پارک علم و فناوری یزد مستقر شده و در طول  4سال فعالیت خود با  20نهاد دولتی و غیردولتی در سطح
استان یزد و خارج از آن مشغول همکاری است.
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تجلیل از بنیانگذار اقبال و بازدید خانواده کوراوغلی از مجموعه اقبال

خانمها فرشته و فردوس کوراوغلی ،فرزندان امیرخان کوراوغلی ،اولین مدیر کارخانه اقبال که در مراسم بزرگداشت
روز صنعت و معدن سال  1393در یزد حضور یافته بودند 7 ،تیر  93از مجموعه اقبال بازدید نمودند و در طی
این بازدید به بیان خاطراتی از پدر و کارخانه اقبال پرداختند .به گزارش روابط عمومی پارک ،فرشته کوراوغلی،
اهتمام و جدیت در امور ،رسیدگی به معیشت و رفاه کارگران ،توجه به آموزش به عنوان مهمترین ابزار توسعه و
نظم در کارها را از ویژگیهای مهم مرحوم کوراوغلی برشمرد .وی یکی از آرزوهای پدر را توسعه فرهنگی و ارتقای آموزش و رفاه مردم بیان کرد و از اینکه
هماکنون این مجموعه به مرکز فناوری تبدیل شده و جوانان و کارآفرینان در آغاز مشغول به کار هستند اظهار خرسندی و از دستاندکاران آن تقدیر و تشکر
نمود .کارخانه اقبال به عنوان اولین کارخانه مدرن صنعتی یزد با عنوان «شرکت سهامی نخ ریسی یزد» در سال  1313تأسیس شد .تأثیرات اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی کارخانه اقبال بر زندگی مردم یزد از بدو تأسیس بر کسی پوشیده نیست .با تأسیس کارخانه اقبال جرقه صنعتی شدن در یزد زده
شد و دیگر سرمایهگذاران نیز به فکر تأسیس کارخانههای صنعتی افتادند .کارخانه اقبال به لحاظ توسعه کمی و کیفی توانست به زودی جای خود را در
میان کارخانههای نامآور کشور باز کند .ساختمان اقبال نیز به لحاظ زیبایی و استفاده از عناصر طبیعی و معماری سنتی بر موقعیت آن افزود .زمینه فعالیت
آن یعنی نساجی نیز تأثیرات اجتماعی شگرفی با خود به همراه آورد .یزدیها با اقبالی که به سراغشان آمده بود به نوعی در آن سهیم شدند .حضور در
کارخانه به عنوان کارگر ،کادر صنعتی و سایر عوامل اجرائی همچنین مشارکت در سهام کارخانه« ،شیر کارخانه» ،توسط مردم پاسخ به این «اقبال»
بود .این کارخانه بعدها به تعطیلی گرائید .اما به حسن تدبیر مدیران پارک علم و فناوری یزد پس از تملک در سال  1383مورد بازسازی و مرمت قرار
گرفت و با احیای آن هم اکنون به یکی از مهمترین مراکز فناوری کشور با بیش از  80شرکت و  14نهاد تخصصی از جمله خانه صنعت و معدن ،پارک علم
و فناوری کودکان و نوجوانان ،بانک ،بیمه ،صندوق پژوهش و فناوری و غیره تبدیل و منشاء تحوالت زیادی در حوزههای مختلف اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی شده است .شایان ذکر است از خانواده مرحوم کوراوغلی در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن امسال که در مجموعه اقبال برگزار شد ،به
عنوان «بنیانگذار صنعت استان» تجلیل به عمل آمد.
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با امضای تفاهمنامه فی مابین پارک علم و فناوری یزد و خانه صنعت ،معدن و تجارت استان یزد؛

گام بلند توسعه اقتصاد دانشبنیان در استان برداشته میشود

پارک علم وفناوری یزد وخانه صنعت ،معدن وتجارت استان با هدف همافزایی و بهرهگیری از تمامی ظرفیتها
درتوسعه استان ،ارتقاء سطح همکاریها و پیوند میان دانشگاه و صنعت در  5تیر  1393تفاهمنامهای امضاء کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک ،این تفاهمنامه در مراسم روز ملی صنعت و معدن ودر حضور جمع کثیری از صنعتگران،
معدن کاران ومدیران اجرایی استان به امضای رؤسای پارک علم وفناوری یزد و خانه صنعت ومعدن وتجارت استان
رسید .رئیس پارک درسخنرانی خود ضمن تشکر از برگزارکنندگان مراسم و تقدیر از تمامی صنعتگران با اشاره به
کمبود امکانات ومنابع طبیعی استان به ویژه آب ،توجه به اقتصاد مبتنی بردانش و توسعه فناوری را تنها راه توسعه
استان دانست .وی در بخش دیگری ازسخنان خود بر جایگاه و اهمیت پارک علم وفناوری یزد و مجموعه اقبال در توسعه استان تأکید نمود .استاندار یزد
نیزضمن ابراز خرسندی از این ابتکار ،امضای این تفاهمنامه را نمودی زیبا از همافزایی میان فناوری وصنعت برشمرد و آنرا سرمایهای عظیم برای توسعه
استان دانست .گفتنی است ،این تفاهمنامه متشکل از ده بند است که براستفاده از ظرفیت طرفین برای توسعه فناوری ،برگزاری جلسات مشترک ،استفاده
از ظرفیت خیرین فناور ،حمایت از تشکیل شرکتهای دانشبنیان و اتاق فکر صنعت و فناوری تأکید دارد.

نشست هیأت اجرایی مناطق  2و  4پارکهای علم وفناوری کشور

هیأت اجرایی مناطق  2و  4فناوری کشور در مورخ  5تیرماه  1393در پارک علم وفناوری یزد تشکیل جلسه دادند.
به گزارش روابط عمومی پارک ،درآغاز این نشست رئیس پارک علم وفناوری یزد به مهمانان خیر مقدم گفت و
در سخنان کوتاهی به لزوم بازنگری در آئیننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی پارکهای علم و فناوری
متناسب با مأموریت و اهداف پارکها تأکید نمود .وی با انتقاد از برخی رویهها و قوانین خواستار توجه جدی
به ماهیت و ساختار پارکهای علم و فناوری و تربیت و بکارگیری نیروهای حرفهای و متخصص در پارکها به
جهت رشد و توسعه فناوری کشور شد .درادامه دستورجلسه قرائت شد و پس از بحث واستماع نظرات موافق و
مخالف با اصالحاتی مورد تأیید قرار گرفت .الزم به ذکراست ،هیأت اجرایی مناطق  2و  4متشکل از پارکهای علم وفناوری یزد ،هرمزگان ،بوشهر ،فارس،
خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،چهارمحال وبختیاری ،کرمان وسیستان و بلوچستان هستند که ریاست آن به عهده پارک علم وفناری
یزد است .هیأتهای اجرایی بازوی اجرایی هیأتهای امنا در پیشبرد اهداف و رسالتهای پارکهای علم وفناوری هستند.
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بازدید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه دامغان از پارک

محمد تقی قربانیان ،سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری و محمد رضا فدوی اسالم ،رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه دامغان  26و 27
خرداد  93از پارک علم و فناوری یزد بازدید نمودند .به گزارش روابط عمومی پارک ،در این بازدید که به منظور بررسی راهکارهای تأسیس مرکز رشد در
دانشگاه دامغان و آشنایی با پارکهای علم و فناوری انجام شد ،مهمانان در دیدارهای جداگانه با شهرام شکوهی معاون پشتیبانی ،خسروی مدیر امور
مؤسسات و تقی فرهنگنیا ،مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد ،با تجربیات پارک در زمینه حمایت از شرکتها و توسعه
ق گردید
فناوری آشنا شدند .بازدید از شرکتهای موفق پارک از دیگر بخشهای این بازدید دو روزه بود .در پایان در راستای تعامل بیشتر مجموعهها تواف 
تفاهمنامهای با نظر طرفین تنظیم و جهت اجرائی شدن به امضای رئیس پارک و دانشگاه برسد.

نشست رئیس پارک با رئیس جهاد دانشگاهی یزد

داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و مهدی باصولی ،رئیس جهاد دانشگاهی یزد  21خرداد 93
در فضایی صمیمی با یکدیگر دیدار و در خصوص زمینههای همکاری به بحث و تبادل نظر پرداختند .به گزارش
روابط عمومی پارک ،در این نشست مقرر گردید طرفین در زمینه راهاندازی مرکز رشد ،بهرهگیری از پتانسیلهای
جهاد دانشگاهی به ویژه در حوزه کاشی و سرامیک ،همچنین تعامل با خبرگزاری ایسنا جهت پوشش اخبار
فناوری و سایر موارد مورد عالقه همکاری نمایند .بر این اساس مفاد تفاهمنامه از سوی جهاد دانشگاهی تهیه
و به امضای طرفین خواهد رسید.

امضای تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و مرکز تحقیقات ناباروری

تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و مرکز تحقیقات ناباروری استان یزد با هدف توسعه فناوری و
استفاده از ظرفیتهای علمی و اجرایی به ویژه کادر علمی و کارشناسی  24خرداد  93به امضای رؤسای دو مرکز
رسید .به گزارش روابط عمومی پارک ،در این مراسم بر استفاده مشترک از ظرفیت طرفین در جهت توسعه علمی،
مشاوره و ترویج و حمایت از شرکتهای فناور تأکید شد .بازدید دانشجویان برای شناخت بیشتر ظرفیتهای
پارک علم و فناوری یزد ،همچنین حضور فعال مرکز تحقیقات ناباروری استان یزد در شورای برنامهریزی و نظارت
مرکز رشد  BTدر جهت اعتالی مجموعه از اقدامات اولیه برای اجرایی شدن این تفاهمنامه است.
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در دیدار محمد صالح جوکار و داریوش پورسراجیان صورت گرفت؛

همافزایی مجمع نمایندگان استان و پارک علم و فناوری یزد

محمد صالح جوکار ،نماینده مردم شریف یزد و اشکذر در مجلس شورای اسالمی و رئیس مجمع
نمایندگان استان با داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد دیدار و گفتوگو کرد .به گزارش
روابط عمومی پارک ،در ابتدای این دیدار جوکار ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با بیان اینکه شرکتهای
دانشبنیان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی هستند ،بر حمایت از آنها تأکید نمود .وی در ادامه به
اقدامات انجام شده در حمایت از پارک علم و فناوری یزد اشاره نمود .داریوش پورسراجیان ،پارک
علم و فناوری یزد نیز ضمن خیر مقدم به حمایتهای قانونی از پارکها و شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد و تصویب قانون شرکتهای دانشبنیان ،تقویت
صندوقهای پژوهش و فناوری را از جمله اقدامات مثبت در این زمینه برشمرد .وی همچنین فلسفه وجودی پارکها را در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی
و مقاومسازی اقتصاد دانست .در ادامه جوکار ،ریش ه بسیاری از مشکالت در حوزههای مختلف را عدم اجرای صحیح قانون برشمرد و بر اجرای درست
قانون تأکید کرد .در ادامه داریوش پورسراجیان ،وجود نیروهای نخبه و متخصص یزدی را نقطه قوت پارک دانست و افزود :اگر محلی برای جذب این
نیروها وجود نداشته باشد ،نیروهای نخبه و متخصص از استان مهاجرت میکنند و به جای آن نیروهای غیرمتخصص وارد میشوند که تبعات اجتماعی
و فرهنگی غیرقابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت .جوکار نیز با بیان اینکه در شاخصهای توسعهای به ادبیات فناوری پرداخته نشده است ،خواستار
توجه مسئولین برنامه و بودجه به شاخصهای توسعه فناوری چون شرکتهای دانشبنیان ،مرکز رشد ،پارکهای علم و فناوری شد .وی استقرار مجمع
نمایندگان استان در پارک علم و فناوری یزد را فرصتی برای همافزایی با فرهیختگان در راستای حل مشکالت کشور و استان دانست و آمادگی خود را جهت
برگزاری نشستهای ماهیانه با نخبگان و فرهیختگان اعالم نمود .در این نشست شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد نیز در زمینه تخصیص
بودجه بیشتر به پارکها ،تدوین قوانین مرتبط با ورود و انتقال فناوری و آمادگی پارک یزد برای کمک در این بخش را اعالم نمود .گفتنی است ،در پایان
مقرر شد تعامالت مجمع نمایندگان و پارک استان یزد در قالب تفاهمنامهای به امضای آقایان جوکار و پورسراجیان برسد.

بازدید وزیر علوم ،تحقیقات وفناوری از غرفه پارک یزد

غرفه پارک علم وفناوری یزد که در نمایشگاه دهمین جشنواره شیخ بهایی در اصفهان شرکت نموده بود مورد بازدید وزیر علوم تحقیقات وفناوری قرار
گرفت .دراین بازدید مقام عالی وزارت وهیأت همراه با توانمندیهای پارک علم وفناوری یزد وشرکتهای آن آشنا شدند .گفتنی است ،عالوه بر غرفه
پارک دوشرکت گروه مهندسی سپهر از مرکز رشد فناوری اطالعات وارتباطات دربخش مسابقه فن آفرینان وشفق کویراز مرکز رشد فناوری ابرکوه در بخش
نمایشگاهی به معرفی محصوالت خود پرداختند.
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بازدید بازرس کل استان یزد از پارک علم و فناوری یزد

حجتاالسالم و المسلمین اکبر طالبی ،بازرس کل استان یزد  10خرداد  93با رئیس و مدیران پارک علم و فناوری یزد
دیدار و گفت و گو کرد و از مجموعه اقبال و مرکز نوآوری بازدید نمود .به گزارش روابط عمومی پارک ،حجتاالسالم
و المسلمین اکبر طالبی در این نشست ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت :سازمان بازرسی کل کشور به استناد
قانون اساسی و با هدف اجرای صحیح قوانین و نظارت بر دستگاههای اجرائی تأسیس شده است .وی با تأکید
بر اینکه این سازمان در کنار مسئولین و مدیران استان است ،افزود :به نظر میرسد در بعضی موارد احتیاط
بیش از حد موجب کندی کار شده است ،در همین راستا از مدیران میخواهیم تا به امور خود سرعت بیشتری
ببخشند .حجتاالسالم و المسلمین طالبی در ادامه با اشاره به جایگاه بسیار خوب پارک علم و فناوری یزد در
کشور آنرا نشانه صداقت ،فرهیختگی و سالمت مدیران و پرسنل مجموعه دانست .پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز ضمن خوشآمدگویی
به مهمانان به معرفی فعالیتهای انجام گرفته در پارک پرداخت و حضور هیأت بازرسی را فرصتی مغتنم به جهت پشتیبانی از حوزه فناوری و انتقال مسائل
و دغدغههای آن به مسئولین ذیربط همچنین ارزیابی شفاف از نقاط قوت و ضعف عنوان کرد.

عملیات عمرانی ساخت مرکز رشد جامع پارک آغاز شد

عملیات عمرانی ساخت مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری یزد  5خرداد با حضور رئیس و مسئوالن پارک و
نمایندگانی از شرکتهای مستقر آغاز شد .به گزارش روابط عمومی پارک ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم
و فناوری یزد در ابتدای این مراسم با بیان اینکه این اقدام در آستانه عید مبعث برگزار شده است ،اظهار داشت:
با توجه به محدودیت فضا و بنا به نیاز شرکتهای مراکز رشد ،ساختمان مرکز رشد جامع پارک و مرکز فناوری
سرامیک در قالب تکمیل طرح مرکز فناوری اقبال احداث خواهد شد .وی با اشاره به اینکه این پروژه عید تا عید است ،گفت :بنا بر تصمیمات صورت گرفته
ً
امیدواریم تا عید مبعث سال آینده این ساختمان رسما افتتاح شده و مورد بهرهبرداری قرار گیرد .پورسراجیان افزود :این طرح در فضای  2037متر مربع و
 140متر محوطه و با هزینهای بالغ بر  2میلیارد تومان آغاز شده است و با راهاندازی آن  35شرکت فناور در دو طبقه مستقر خواهند شد.
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حضور مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در مرکز فناوری اقبال

بروجردی علوی ،مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم تحقیقات و فناوری که مهمان ویژه همایش بزرگ روابط عمومیهای استان یزد بود ،با حضور در
مرکز فناوری اقبال با فعالیتهای انجام گرفته در پارک علم و فناوری یزد آشنا شد .به گزارش روابط عمومی پارک ،در این مراسم که فرقانی ،عضو هیأت
علمی دانشگاه و پاک طینت ،مدیرکل روابط عمومی استاندار یزد و تنی چند از مدیران عامل شرکتهای مستقر ایشان را همراهی میکردند ،از مجموعه
سالن مؤسسات فناور و مرکزنوآوری پارک و مجموعه اقبال بازدید به عمل آمد .بروجردی نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در مجموعه توصیههایی را
در خصوص معرفی بیشتر مجموعه و ظرفیتهای آن ،همچنین اطالعرسانی در خصوص فعالیتهای انجام گرفته در پارک و معرفی شرکتها و ظرفیتهای
آنها به ویژه شرکتهای علوم انسانی بیان نمود.

بازدید کارشناسان واحد پژوهش و فناوری شرکت پاالیش نفت اصفهان از پارک

سه نفر از کارشناسان واحد پژوهش و فناوری شرکت پاالیش نفت اصفهان طی بازدیدی که از پارک علم و فناوری یزد و مرکز اقبال داشتند ،با فعالیت
شرکتهای مستقر در پارک و چهار شرکت مستقر در مرکز رشد  BTآشنا شدند .به گزارش روابط عمومی پارک ،نمایندگان شرکت پاالیش نفت اصفهان هدف
از این بازدید را آشنایی با ظرفیت شرکتهای پارک در راستای رفع مشکالت با اصول علمی و همکاری در زمینه پروژههای تحقیقاتی و اجرائی برشمردند.
شرکت درخشان صنعت ایساتیس ،پویش داده نوین ،فالت قاره ،ماهان و طیف زمین از جمله شرکتهایی بودند که در این نشست کارهای برونسپاری
شده و پروژههای در دست اقدام خود را با این کارشناسان مطرح و چگونگی همکاری خود را در میان گذاشتند.
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معرفی محصول شرکت «پویش داده نوین»
در حضور معاون وزیر فناوری اطالعات و ارتباطات

معاون وزیر فناوری اطالعات و ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات در سفری که به استان یزد داشتند با اعضای شورای فناوری اطالعات استان،
تنی چند از اساتید دانشگاه و نمایندگان شرکتهای خصوصی فعال در حوزه فناوری اطالعات در دانشگاه یزد مالقات کردند و با سامانه ماشینهای
مجازی پویش داده نوین ( )PVMمحصول شرکت «پویش داده نوین» از شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطالعات مستقردر پارک علم و فناوری یزد از
نزدیک آشنا شدند .به گزارش روابط عمومی پارک ،در این بازدید پروژههایی دیگری همچون  SDIاستان ،جستجوگر پارسی جو و مهاجرت به نرمافزارهای
بومی و آزاد/متن باز معرفی شدند .جهانگرد ،معاون وزیر فناوری اطالعات و ارتباطات ضمن تاکید بر نیاز مبرم نرمافزار سامانه ماشینهای مجازی پویش
داده نوین ( )PVMدر حوزه زیرساخت و چالشهای موجود در این حوزه و همچنین اهمیت استفاده از آن در سامانه ابری( )Cloudکشور ،خبر از نصب و
استفاده از این سامانه در سازمان فناوری اطالعات داد .در ادامه جهانگرد بیان داشت :سازمان فناوری اطالعات در حال تدوین دستورالعملهایی جهت
ممنوعیت استفاده از نرمافزاهای بدون مجوز ( )Licenseدر ادارات دولتی است .حمید رضا جعفریان ،مدیرعامل شرکت پویش داده نوین نیز در این جلسه
ضمن اشاره به فلسفه تولید این محصول و نیاز مبرم حوزه زیرساخت کشور به آن ،به چالشهای موجود در مسیر تولید از جمله تامین نقدینگی به دلیل
سیستمی بودن نرمافزار و لزوم جذب نخبگان  ،رواج نرمافزارهای قفل شکسته و درک نادرست از مفهوم بومیسازی در ادارات اشاره کرد

بازدید جمعی از مدیران و کارشناسان پژوهشگاه چرخه سوخت از پارک

جمعی از مدیران و کارشناسان پژوهشگاه چرخه سوخت ،پژوهشگاه فنون هستهای و پژوهشگاه پرتو فرآیند یزد از پارک علم و فناوری یزد و شرکتهای
مستقر بازدید نمودند .به گزارش روابط عمومی پارک ،در این بازدید که شکوهی ،معاون پشتیبانی و فقیه ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری
یزد آنان را همراهی میکردند ،مهمانان ضمن بازدید از شرکتهای صافات انرژی ،درخشان صنعت و پویش داده نوین با ظرفیتهای پارک و شرکتهای
مستقر و تاریخچه آن آشنا شدند.
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امضای موافقتنامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پارک علم و فناوری یزد و صندوق پژوهش و فناوری

در راستای حمایت از تجاریسازی طرحهای دانشبنیان و توسعه و تقویت شرکتهای دانشبنیان استان یزد ،موافقتنامه همکاری میان معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری ،پارک علم و فناوری یزد و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان یزد با موضوع اعطای تسهیالت توسط صندوق به
شرکتهای دانشبنیان با تأیید معاونت تجاریسازی منعقد گردید .به گزارش روابط عمومی پارک ،بر اساس این موافقتنامه طرحهای تجاری مورد تایید
پارک علم وفناوری یزد میتوانند از تسهیالت ویژه با نرخ سود تسهیالت پرداختی  4درصد بهره مند شوند .صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان یزد
نیز موظف است پس از دریافت معرفینامه معاونت مبنی بر دستور پرداخت به شرکتهای معرفی شده ،حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به تشکیل
پرونده مالی و حداکثر ظرف مدت  10روز نسبت به پرداخت تسهیالت به شرکتها اقدام نماید .گفتنی است ،این موافقتنامه در  7ماده و  3نسخه تنظیم
و مدت آن تا پایان سال  1395است و با توافق طرفین قابل تمدید و لغو بوده و از تاریخ امضاء قابل اجرا است.

حضور پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه سالمت

شرکتهای درنا دارویه ،گیاهان دارویی بوستان ،پردیس پژوهان فناور ،آذران صنعت ایساتیس ،پژوهش افزار کویر و زیست فناور کوشای کویر مستقر
در پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه سالمت به ارائه محصوالت خود پرداختهاند .به گزارش روابط عمومی پارک ،این نمایشگاه که همزمان با
پانزدهمین همایش آموزش پزشکی در پردیس بینالملل برگزار شده است ،سه شنبه  9اردیبهشت ماه توسط وزیر بهداشت افتتاح گردید .طی بازدیدی
که وزیر بهداشت و همراهانشان از این نمایشگاه ،از غرفه پارک علم و فناوری یزد نیز بازدید به عمل آوردند و مدیران شرکتها در مورد فعالیتهای خود
توضیحاتی ارائه نمودند.
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دیدار هیأت رئیسه پارک علم و فناوری یزد با نماینده ولی فقیه

دیدار هیأت رئیسه پارک علم و فناوری یزد با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد  18فروردین  93در دفتر امام
جمعه یزد برگزار شد .به گزارش روابط عمومی پارک ،سرپرست پارک علم و فناوری یزد در این دیدار گزارشی از
وضعیت پارک و جایگاه آن در توسعه فناوری ارائه دادند .آیت اهلل ناصری نیز ضمن تبریک سال جدید بر اهمیت
پارکهای علم و فناوری در توسعه کشور تأکید کرد و گفت :ایجاد پارکها در کشور یک ضرورت است که موجب
رشد و شکوفایی استعدادهای فناوران و نوآوران میشود .وی در ادامه رهنمودها ،بر عملیاتی نمودن فعالیتهای
علمی و تولید محصوالت فناوری متناسب با نیازهای مردم تأکید نمود و توسعه علمی و فناوری را مظهری از اقتدار
جمهوری اسالمی ایران برشمرد .آیت اهلل ناصری با بیان اینکه هم اکنون در جامعه جوانان بااستعداد بسیاری داریم ،افزود :وظیفه مسئوالن پارک علم
و فناوری است که با ایجاد اعتماد ،آنان را جذب کنند و از ایدههای آنها استفاده بهینه داشته باشند .وی با اشاره به بازدید از مرکز اقبال اظهار داشت:
شما به عنوان مسئوالن پارک موظفید با یک برنامهریزی دقیق هدایتگر فناوران باشید و به آنها در این زمینه امید دهید .آیتاهلل ناصری در ادامه افزود :با
حمایتهای پارک محصوالت باید تجاریسازی شوند و این امر خود موجب خودکفایی فناوران میشود .توجه به نخبگان ،کشف استعدادها ،حمایتهای
مالی از شرکتهای فناوری ،تکیه بر توان داخلی و برنامهریزی در جهت توسعه علمی و فناوری همچنین توجه دادن سایر مسئوالن به این حوزه ،رهنمودهای
دیگری بود که به آنها اشاره شد .در پایان نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد موفقیت پارک علم و فناوری یزد را از خداوند متعال آرزو نمود.

توسط یکی از شرکتهای مستقر در پارک وارد بازار شد؛

نرمافزار آموزش زبان انگلیسی «آلبالو»

نرمافزار آموزش زبان انگلیسی آلبالو ویژه کودکان که توسط شرکت فنی مهندسی ساین ،یکی از شرکتهای مستقر در مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات
پارک علم و فناوری یزد طراحی و ساخته شده است ،به بازار عرضه شد .به گزارش روابط عمومی پارک ،این نرمافزار نتیجه چند سال تحقیق کارشناسان
بر روی امر آموزش زبان بوده است .در این نرمافزار سعی شده است هر  4مهارت زبان پوشش داده شود .شیوه آموزش نیز ،شیوهای جدید و بسیار موثر
است .در نرمافزار آموزش زبان انگلیسی آلبالو ،همه آموزشها با استفاده از شعر ،داستان ،موسیقی و بازیهای جذاب است که تاثیر بسیار شگرفی در یادگیری
کودک دارد .همچنین شیوه آموزش بر اساس شیوه پاداش دهی طرح ریزی شده است .بدین صورت که بابت یاد گرفتن مطالب جدید به کودک پاداش
داده میشود ،و وی را تشویق به ادامه یادگیری مینماید .گفتنی است ،عالقمندان میتوانند برای خرید این نرمافزاربا شماره  09190238500تماس
حاصل نمایید و یا عدد  8را به همین شماره ارسال نمایید.
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در دیدار رئیس پارک و مدیرکل صدا و سیمای یزد مطرح شد؛

نحوه تعامالت و همکار یهای رسانه با پارک

رئیس ،معاونان و مدیر روابط بینالملل پارک علم و فناوری یزد  20اسفند  93با دکتر پهلوانیان ،مدیرکل صدا و
سیمای یزد در مرکز صدا و سیمای استان در فضایی صمیمی دیدار و گفتوگو کردند .به گزارش روابط عمومی پارک،
در این دیدار که پورروستا ،معاون برنامهریزی صدا و سیمای یزد و حبوباتی ،مدیر ارتباطات زمینی و ماهوارهای
صدا و سیمای یزد نیز حضور داشتند ،ابتدا داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد انتخاب دکتر
پهلوانیان را تبریک گفت و با اشاره به مأموریت پارکها ،نقش آنها را در اقتصاد مقاومتی تشریح و برحمایت از
آنها تأکید نمود .سپس درخصوص نحوه تعامالت و همکاریهای رسانه با پارک مذاکراتی صورت گرفت .شهرام
شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد نیز آمادگی پارک را جهت تأمین نیازهای فنی صدا و سیما اعالم
نمود .احمد پهلوانیان ،مدیرکل صدا و سیمای یزد نیز ضمن خیرمقدم با اشاره به آشنایی خود با پارکهای علم و فناوری ،موقعیت پارک علم و فناوری
یزد را هم به لحاظ عملکردی و هم به لحاظ فضای فیزیکی قابل توجه دانست و آن را پتانسیل خوبی برای معرفی در سطح ملی عنوان نمود.پهلوانیان
پوشش خبری از مراسم و مناسبتهای پارک را از رسالتهای سازمان برشمرد و در خصوص برنامههای تولیدی در زمینه علم و فناوری در قالب تفاهمنامه
مشترک قول همکاری داد .در پایان از پهلوانیان برای دیدار از مجموعه پارک علم و فناوری یزد دعوت به عمل آمد.

برگزاری جلسه هیأت اجراییمناطق  2و4فناوری در پارک علم و فناوری یزد

جلسه هیأت اجرایی مناطق  2و  4کشور 24اسفند  93با حضور حجتاهلل مرادیپور رئیس گروه حمایتهای مالی،
حقوقی و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،کیانی نماینده کمیسیون مالی مناطق فناوری  3و  ،5شهرام شکوهی
معاونت پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و نمایندگان پارکهای خراسان جنوبی ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان،
چهارمحال و بختیاری و بوشهر به میزبانی استان یزد ،در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار گردید .مهندس
شکوهی رئیس هیات اجرایی مناطق دو و چهار فناوری ضمن خیر مقدم به اعضا و آرزوی سالی پر از بهروزی ابراز
امیدواری کرد :این جلسه نیز همچون جلسات قبل بتواند در حفظ و ارتقای منابع انسانی پارکها که بزرگترین
سرمایههای حوزه توسعه فناوری در کشور به شمار میروند دستاوردهای خوبی را به همراه داشته باشد .حجت
اهلل مرادی پور نیز با تبریک پیشاپیش سال نو از اقدامات انجام شده در حوزه نیروی انسانی در سال  ،1393خبر داد و ابراز امید واری کرد :این جلسه نیز بتواند
در راستای ارتقاء منابع انسانی تصمیمات خوبی را اتخاذ نماید .در ادامه دستور کارهای جلسه قرائت و پس از بحث و بررسی تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
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درخشش دانشآموزان یزدی در مسابقات ملی نوآوری و ابتکارات دانشآموزی

مسابقات ملی نوآوری و ابتکارات دانشآموزی  21و  22اسفند ماه  93در محل دانشگاه صنعتی شریف با حضور 1700
دانشآموز از سراسر کشور برگزار شد .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این مسابقات در رشتههای
رباتیک ،هوافضا ،زیست ،شیمی و نانو در مقاطع دبستان تا دبیرستان برگزار شد و با همت مرکز نوآوری پارک علم و
فناوری یزد  33تیم از استان یزد به مدت دو روز در رشتههای رباتیک ،زیست و شیمی نانو در این مسابقات حضور
فعال داشتند .کسب سه رتبه برتر در یک رشته از این مسابقات توسط دانشآموزان یزدی از نکات برجسته این دوره
از مسابقات بود .در این مسابقات تیم ستارگان فرزانه مقام اول رشته جراحی سه ساله اول دبیرستان ،تیم نیتروژن
مقام دوم جراجی سه ساله اول دبیرستان ،تیم گایتون مقام سوم جراحی سه ساله اول دبیرستان ،تیم آیندهسازان مقام دوم جراجی سه ساله دوم دبیرستان
و تیم والترو مقام دوم رشته جنگجو را کسب نمودند .دانشآموزان در  8حوزه رباتیک ،هوافضا ،زیست فناوری ،نانو شیمی ،سازههای پایدار ،زیست شناسی،
شیمی نجومی ،اپلیکیشنهای اندروید که در بیش از  50بخش طراحی شده است با هم به رقابت پرداختند.
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