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«اقبال» مظهر پیوند
سنت و نوآوری
داریوش پورسراجیان
کامیاب���ی پارکه���ای عل���م و
فن���اوری و مرا کز رش���د در عرصه
کمک به شکلگی���ری و توسعه
مؤسس���ات دانشبنی���ان ب���ه
عوام���ل متع���ددی همچ���ون
ساختار سازمانی مناسب و منعطف ،مدیریت حرفه ای،
توانمندیهای انسان���ی ،فضای تولید و محیط کسب و
ک���ار ،اسناد و سیاستهای باالدستی توسعه و ...وابسته
است .از ط���رف دیگر سطح و تنوع خدمات مرسومی که
در پارکهای علم وفن���اوری به متقاضیان ارائه میشود
نیز بهطور مشهودومستقیمدر عملکردبهتر مؤسساتو
ً
نتیجتا کارکرد پارکهایعلموفناوریتأثیرگذارند.
تجارب آشک���ار پارکهای عل���م و فن���اوری در داخل و
خارجاز کشور نشانمیدهد کهبرخورداریاز یکفضای
فیزیکی مناسب و استاندارد و همچنی���ن قرارداشتن در
یکموقعیتشهریمطلوب،بطورچشمگیریدرتوفیق
و توسع���ه واحده���ای مستقر و بطور خ���اص شرکتهای
کوچک و متوسط ( )SMESتأثیرگذار است .ا گر از منظری
دیگر به این موضوع بنگریم و متوجه باشیم که "استقرار"
و تأمین فضای فیزیکی از نخستین و اصلیترین خدمات
ارائه ش���ده از سوی عم���ده مرا کز رشد و پ���ارک های علم
و فن���اوری میباشد ،بسیار بیشتر و بهتر متوجه اهمیت
فضای کالبدی و همچنین موقعیت استقرار شهری آنها
خواهیمشد.
در بازخوان���ی تجربه کاری  15ساله پارک علم و فناوری
ی���زد و بطور خ���اص مرکز فن���اوری اقبال نی���ز ،تأثیر مثبت
فضای ک���اری شایسته و موقعیت شهری مطل���وب را به
وضوحمیبینیم.
مجموعه"اقبال"بهعنواننخستین کارخانهسهامی،
بزرگ و مدرن ریسندگی یزد ،در فرهنگ وحافظه تاریخی
مردمانایندیار،نماد کارآفرینیوصنعتیشدنشناخته
م���ی شود و پ���ارک علم و فن���اوری ی���زد ،در بهترین نقطه
تجاری شهر ،میراثدار این اعتبار ( )Brandتاریخی است.
ً
درس���ت به همین دلیل پارک علم و فناوری یزد نسبتا با
سادگ���ی و سهولت وارد چرخه اقتصادی شهر یزد شده و
بهعنصر بومیوجداییناپذیریاز آنتبدیلشدهاست.
امیدواریم با همت و همراهی مجموعه بزرگ مدیران
و مؤسسات پارک علم و فناوری یزد نام "اقبال" همچون
همیشه به عنوان نماد کارآفرینی و نوآوری در استان یزد
باقیوپایدار بماند.

وحید احمدی ،معاون پژوهشی وزارت علوم در حاشیه بازدید از مرکز رشد زیست فناوری پارک یزد؛

پارک علم و فناوری یزد از پارکهای موفق و باسابقه کشور است

مع ��اون پژوهش ��ی وزارت عل ��وم ،تحقیقات
و فن ��اوری ب ��ا اشاره به نق ��ش پارکهای علم و
فن ��اوری به عنوان بستر کارآفرینی و نوآوری در
توسعهپژوهش گفت:پارکهایعلموفناوری
و مرا کز رش ��د یکی از مدله ��ای موفق دنیای
پیشرفتههستند.
وحی���د احم���دی در گفتگ���و ب���ا رواب���ط
عمومیپ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد در حاشیه
بازدی ��د از مرک ��ز رشد زیست فن ��اوری پارک یزد
اف ��زود :پارکه ��ا میتوانن ��د کاره ��ای تحقیقاتی انجام ش ��ده در
دانشگاهه ��ا را ب ��ه سمت تجاری سازی و تبدی ��ل به ثروت پیش
ببرند.
وی ب ��ا اشاره به فعالیت حدود  37پ ��ارک علم و فناوری و 157

مرک ��ز رشد در کش ��ور ،اظهار داش���ت :یکی از
سیاستهای اصلی ما این است که در هر
است ��ان حداقل ی ��ک پارک تاسی���س شود.
به گفته احم ��دی ،اخیرا ایج���اد پارکهای
تخصصی مانند پارک نیرو و ictنیز در دستور
ک ��ار ق ��رار گرفت ��ه و در بخ ��ش خصوصی نیز
درخواسته ��ا در ح ��ال بررس���ی است .وی
با بیان اینک ��ه مرا کز رشد اب���زار قدرتمندی
هستند ،تصریح ک ��رد :قان ��ون شرکتهای
دانش بنی ��ان در زمره قوانی ��ن پیشرفته کشور ق���رار دارد .معاون
پژوهش ��ی وزارت علوم ،تحقیقات و فن ��اوری در ادامه پارک یزد را
مجموعه ای باسابقه و موفق دانست و گفت :خوشبختانه این
مجموعه عملکرد مطلوبی در حوزه علوم انسانی داشته است.

جعفر توفیقی در حاشیه پانل "پارکهای علم و فناوری در ایران؛ نقشها ،مزایا و چالشها"؛

به طور قطع در سبک مدیریت پارک یزد ویژگیهایی بوده
که جزو پارکهای موفق قرار گرفته است

جعف���ر توفیق���ی ،وزی���ر اسب���ق علوم،
تحقیق���ات و فن���اوری ط���ی گفتگوی���ی
ب���ا رواب���ط عمومیپارک عل���م و فناوری
ی���زد در حاشی���ه پان���ل "پارکهای علم
و فن���اوری در ای���ران؛ نقشه���ا ،مزای���ا و
چالشها" ک���ه در دومین روز کنفرانس
بینالملل���ی و نهمی���ن کنفران���س ملی
مدیری���ت فن���اوری توسط پ���ارک علم و
فناوری یزد برگزار شد گفت :از تجربه آغاز به کار پارکهای علم و
فناوری در ایران حدود 15سال میگذرد که خوشبختانه با توجه
به عملکردشان آینده این پارکها بسیار مثبت ارزیابی میشود.
وی اظه���ار داش���ت :پارکه���ای عل���م و فن���اوری در کشور ما
تجرب���های جدید بود و این طبیعی است ک���ه در مسیر حرکت و
رشد خود به تدریج نقطه ضعفها ،کمبودها و آسیبهای خود
را شناسای���ی و آنه���ا را اصالح کند تا زمانی ک���ه بتواند در مسیر
واقعی خود قرار گیرد.
توفیقی با بیان اینکه در این پانل نیز بحثهای مطرح شده
توس���ط کسانی ب���ود که تجرب���ه مستقیم در طراح���ی و مدیریت
ای���ن پارکها داشته ان���د اذعان داشت :این اف���راد میتوانند به

صورت درون زا مشکالت را شناسایی و
تحلیل کنند ،اما مهم این است که این
تحلیلها چراغ راهی برای آینده باشد.
وزیر سابق علوم ،تحقیقات و فناوری
در ادامه با اشاره به پارک یزد به عنوان
یک ��ی از موفق تری���ن پارکه ��ای علم و
فن ��اوری ایران اظه ��ار داش ��ت :به طور
قط ��ع در سب ��ک مدیری ��ت ای ��ن پ ��ارک
ویژگیهایی بوده که جزو پارکهای موفق قرار گرفته پس ما باید
این شیوه را در اختیار دیگر پارکهای کشور نیز قرار دهیم.
توفیقی همچنین با اشاره به اهمیت علوم انسانی و تاثیر آن
بر علوم دیگر گفت :ا گر نقطه ضعفی هم در حوزه پارکها داریم
عمدت ��ا به سبکهای مدیریتی برمیگردد ک ��ه این امر در سطح
ک�ل�ان کشور ه ��م قابل مشاهده اس ��ت ،تصریح ک ��رد :بسیاری از
مشکالت ناشی از ضعف در سبکهای مدیریتی است بنابراین
به عقیده من علوم انسانی و مدیریت در توسعه پارکهای علم و
فناوری نقش بسیار مهمیایفا میکنند.علوم انسانی و مدیریت
در توسع ��ه پارکه ��ای عل ��م و فن ��اوری نقش بسی ��ار مهمیایفا
میکنند.
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تفاهمنامه

پورسراجیان در جلسه امضای تفاهم نامه میان پارک علم و فناوری یزد و مجتمع حضرت جواداالئمه؛

آزادی عمل و شرایط الزم جهت رشد نخبگان از ابتدای تحصیل شان فراهم شود

ط���ی مراسمیتفاه���م نام���ه همکاری می���ان پ���ارک علم و
فناوری استان یزد و مجتمع آموزشی حضرت جواداالئمه با
حضور مدیران این دو مجموعه  25مهر سال جاری در محل

این مجتمع ب���ه امضای داریوش پورسراجی���ان رئیس پارک
و غالمعل���ی سفید ،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمع
آموزشی جواد االئمه رسید.
ای���ن تفاهم نام���ه در راست���ای راه ان���دازی و مدیریت مرکز
خالقیت و نوآوری در مجتمع آموزشی جواداالئمه و استفاده
از امکان���ات و ظرفیته���ای طرفی���ن در حوزهه���ای علم���ی،
فرهنگ���ی ،رفاه���ی ،آزمایشگاه���ی به منظ���ور تروی���ج فرهنگ
نوآوری و خالقیت منعقد گردید.
در این جلسه داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک با اشاره
ب���ه اینکه مرک���ز جواداالئم���ه از جمله مرا کز آموزش���ی موفق و
پیشرو در زمینه استفاده از خالقی���ت و نوآوری دانشآموزی
اس���ت گف���ت :متاسفانه نخبگان م���ا به دلیل نب���ود شرایط و
بسترهای الزم در مقاطعی که میتوانند اثرگذار باشند ،اقدام

به مهاجرت مینمایند .وی افزود :باید آزادی عمل و شرایط
الزم جهت رش���د آنها از همان ابتدای تحصیل شان فراهم
شود.
پورسراجی ��ان همچنی ��ن ب ��ا اش ��اره به ع ��دم برخ ��ورداری
دانشآموزان از مهارتهای ارتباطی اظهار داشت :متاسفانه
دانشآموزان خالق توانای���ی الزم را در زمینه ارائه طر حهای
خود نداشته به همین دلیل نمیتوانند سرمایه گذار را برای
پشتیبانی طرح خود قانع نمایند که این مهارت در مدارس
باید به آنها آموزش داده شود.
گفتن���ی اس���ت ،در پایان این جلس���ه ضمن ارائ ��ه گزارشی
از برنامهه ��ای مرک ��ز خالقی ��ت و ن ��وآوری مجتم ��ع آموزش���ی
جواداالئمه ،در زمینه بهبود و گسترش فعالیتهای این مرکز
بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

امضای تفاهم نامه میان پارک علم و فناوری یزد و دفتر شهید فهمیده استان
ط���ی مراسم���ی ،تفاهم نام���ه همک���اری میان پ���ارک علم و
فناوری یزد و دفتر شهید فهمیده استان یزد با حضور مدیران
ای���ن دو مجموع���ه در تاریخ  7مهر سال ج���اری در محل دفتر
ریاست پارک به امض���ای داریوش پورسراجیان رئیس پارک و
محمدصادق شاه کرمیرئیس دفتر شهید فهمیده استان یزد
رسید.
این تفاهم نام���ه در راستای فراهم نمودن بستر مناسب و
امکانات تحقیقاتی موردنیاز ن���وآوران ،نخبگان و شرکتهای
دانش بنیان در اجرای طر حها و ایدههای مبتکرانه دفاعی به
امضای طرفین رسید.
در این جلسه داریوش پورسراجیان ضمن ابراز خرسندی از
برقراری این تفاهم نامه گفت :به طور قطع امضای این تفاهم

نامه موجب ارتقا کیفیت عملکرد شرکتهای مستقر در پارک
در زمینه فناوریهای دفاعی خواهد شد.
محمدص���ادق ش���اه کرم���ی ،رئی���س دفتر شهی���د فهمیده
است���ان یزد نیز با بیان اینکه حلق���ه شرکتهای دانش بنیان
را نمیت���وان از دای���ره تولی���دات صنای���ع دفاع���ی ح���ذف کرد،
اظه���ار داشت :متاسفانه بسیاری از شرکتهای دانش بنیان
نمیدانند بسیاری از تولیدات شان کاربرد دفاعی دارند و باید
اطالعات الزم در این زمینه به آنها داده شود.
گفتنی است ،در این تفاهم نامه همکاری طرفین در ایجاد
زیرساختهای توسعه فناوری دفاعی و انتقال تجربیات خود
در زمین���ه راه ان���دازی شرکتهای دانش بنی���ان در این حوزه
مورد تاکید قرار گرفته و محمدرضا حسینی به عنوان نماینده

پارک علم و فناوری یزد موظف به پیگیری اجرای مفاد تفاهم
نامه شد و همچنین مقرر شد در راستای ارزیابی روند اجرایی
به صورت فصلی جلساتی بین پارک و مرکز تشکیل گردد.

طی تفاهم نامه ای میان مرکز فن بازار ملی و پارک علم و فناوری یزد؛

فن بازار منطقه ای استان یزد راه اندازی شد

ط���ی مراسمیبا حض���ور رییس مرکز ف���ن بازار مل���ی ایران و
رییس پ���ارک علم و فناوری یزد سیزدهمی���ن فن بازار منطقه
ای کشور در است���ان یزد  30آبان  94راه اندازی و از سامانه آن
رونماییشد.
در این مراسم در راستای گسترش فن بازارهای منطقه ای

با هدف تحقق تجاری سازی دستاوردهای علمی و تحقیقاتی
موسسات دانش بنیان فع���ال و توسعه فعالیت آنها ،تفاهم
نامه ای میان مرکز فن بازار ملی به نمایندگی حسین صابری،
معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس و فن بازار منطقه
ای است���ان یزد به نمایندگ���ی داری���وش پورسراجیان ،رییس
پارک علم و فناوری یزد منعقد گردید.
ریی���س مرکز فن بازار ملی ایران در این مراسم با بیان اینکه
برای نخستین بار است که فنبازار منطقهای در یک استان با
تولی���ت پارک فناوری استان راه اندازی شده گفت :باتوجه به

پیشین ��ه قابل قبول پارک ی ��زد در این زمینه و پتانسیل باالی
این استان امیدواریم شاهد فعالیتهای بسیار خوبی از این
فن بازار باشیم.
گفتن ��ی است ،ف ��ن بازار نق ��ش واسط ��ه ای ب ��رای رساندن
اطالع ��ات فن ��اوری ب ��ه "عرض ��ه کنندگ ��ان"" ،متقاضی ��ان"،
"کارآفرین ��ان" و "سرمای ��ه گ ��ذاران" را دارد ،در ضم ��ن ب ��ه ارائ���ه
مشاوره در خص ��وص مراحل و روشهای انتق ��ال فناوری نیز
میپردازد و از طریق ارائه خدمات متنوع ،این فرایند را تسهیل
و تسریع مینماید.

بازدید

در بازدید معاون توسعه مدیریت انسانی استانداری از پارک علم و فناوری تاکید شد:

سرمایهگذاری در زمینه فناوری نیاز مبرم کشور و استان است

احم���د ترحم���ی ،معاون توسع���ه مدیریت و مناب���ع انسانی
استان���داری یزد  20مهر سال ج���اری از پارک علم و فناوری یزد
بازدید کرد.
وی ضمن بازدید از مجموعه پارک و شرکتهای مستقر در
آن ،در جریان فعالیتهای آنها قرار گرفت.
ترحم���یدر نشست���ی که در حاشی���ه این بازدید برگ���زار شد،
ضم���ن اب���راز خرسندی از حض���ور در پ���ارک یزد گف���ت :افتخار
میکن���م که ب���ه عنوان نخستی���ن بازدید خود پ���س از پذیرش
مسئولیت جدیدم در پارک علم و فناوری حضور یافتم.
وی ب���ا اش���اره به تا کید مق���ام معظم رهبری ب���ه حمایت از
شرکته���ای دانش بنیان و همچنین سیاست دولت تدبیر و
امید در این زمینه ،اظهار داشت :در جامعه امروز چاره ای جز
استفاده از فناوری نداریم.
ترحمیب���ا بیان اینک���ه سرمایهگ���ذاری در زمینه فن���اوری و

شرکته���ای دانش بنی���ان نیاز مبرم و حیاتی کش���ور و استان
اس���ت ،گفت :تا کی میخواهیم از آب و خا ک و منابع طبیعی
استفاده کنی���م و به محیط زیست آسی���ب برسانیم ،وقت آن
رسیده به سراغ شرکتهای دانش بنیان برویم.
وی بر اهمیت سرمایهگذاری و استعدادیابی دانشآموزان
در مقاطع مختلف تاکید کرد و اظهار داشت :دانشآموزان ما
استعدادهای باالیی دارند که باید تدابیری اندیشیده شود که
این استعدادها کشف شده و از آنها حمایت شود.
ترحمیافزود :این حمایت نباید مقطعی و تنها در قالب یک
دوره مسابقات باشد بلکه باید هر یک از دانشآموزان همانند
پرونده سالم���ت ،پرونده علم���ی داشته باشند پ���رورش یابند
و اطمین���ان داشته باشند در مقاطع تحصیل���ی و حتی آینده
شغلی خود حمایت میشوند.
در ادام���ه نشس���ت داری���وش پورسراجی���ان ،رئی���س پ���ارک
علم و فن���اوری یزد نیز ضمن ابراز خرسن���دی از حضور معاون
استانداری در پارک علم و فناوری ،گفت :از مسائل مهم پیش
روی فن���اوری و شرکته���ای دانش بنی���ان ،ناهماهنگی بین
حوزهها و ادارات مختلف مانند اداره مالیات یا بیمه است که
امیدواریم با همکاری استانداری این مسائل مرتفع شود.
گفتنی است ،در پایان این نشست ،معاون توسعه مدیریت
و مناب���ع انسان���ی استانداری ی���زد ،از مرکز ن���وآوری پارک علم و
فناوری ی���زد و شرکتهای سام���ان آوران و پویش داده نوین
بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیتهای آن قرار گرفت.

در بازدید مدیر منطقه ای بانک تجارت یزد از پارک علم و فناوری یزد تاکید شد

حمایت بانکها از شرکتهای دانش بنیان
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

مدی���ر منطق���ه ای بان���ک
تجارت ی���زد به اتف���اق هیئت
همراه 10آبان 94ضمن بازدید
از پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد،
در جری���ان فعالیته���ای این
مجموعهقرار گرفت.
در نشستی ک���ه در حاشیه
ای���ن بازدید با حض���ور جمعی
از مدی���ران عام���ل موسسات
مستقر در پارک یزد ،معاون فناوری و نوآوری و معاون پشتیبانی
پارک برگزار شد ،احمدی اظهار داشت :با توجه به بیانات مقام
معظم رهب���ری و تاکید ایش���ان بر حمایت شرکته���ای دانش
بنیان و نقش پررنگ آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی ،بانکها
بایداینموسساتراحمایتنمایند.
احمدرضافقی���ه خراسان���ی ،ه���دف از برگزاری ای ��ن جلسه را

معرف���ی تسهی�ل�ات و خدم���ات
بانکتجارتبهموسساتفناور
مستقر در پارکعنوان کرد.
شهرام شکوهی نیز از مدیران
بانکه���ا درخواس���ت ک���رد :ب���ا
مراجع���ه ب���ه پ���ارک و حض���ور در
شرکته���ای مستق���ر در ای���ن
مجموع���ه ،ضم���ن آشنای���ی ب���ا
فعالیتهای آنه���ا زمینههای

همکاریراشناسایی کنند.
در این جلسه مشکالت مال ��ی به عنوان عمده دغدغههای
موسسات مستقر در پارک و عدم درک بانک و دولت از وضعیت
شرکته���ا از زب���ان مدیران عامل شرکته���ا مطرح شد .گفتنی
است ،در ادامه این نشست مرکز نوآوری ،پارک علمی کودکان و
نوجوانانوسالنموسساتموردبازدیدقرار گرفت.

بازدید معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از مرکز رشد
زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد

وحی���د احم���دی ،مع���اون
پژوهش���ی وزارت عل���وم،
تحقیق���ات و فن���اوری  6بهمن
 94از مرک���ز رشد زیست فناوری
پارک علم و فناوری یزد بازدید
کرد .وی همچنین در نشستی
ک���ه در حاشی���ه ای���ن بازدی���د
برگ���زار ش���د ب���ا مدی���ران عامل
شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد گفت و گو کرد و
از نزدیک در جریان فعالیتها و دغدغههای آ نها قرار گرفت.

در ای���ن نشس���ت که ب���ا حضور
رئی���س پ���ارک عل���م و فن���اوری،
مع���اون فن���اوری و ن���وآوری،
مدیر مرکز رشد زیست فناوری
و جمع���ی از مدی���ران عام���ل
موسس���ات فن���اور برگ���زار ش���د،
معاون پژوهش���ی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ضمن ابراز
خرسندی از دستاوردهای شرکتهای مستقر ،پیشنهاداتی را
برای حل مسائل و دغدغههای آنها ارائه کرد.
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بازدید هیات سوئیسی دانشگاه
 EPFLاز پارک علم و فناوری یزد

هی ��ات سوئیس ��ی دانشگ ��اه 21 EPFLمه ��ر در پ ��ارک علم و
فناوری یزد حضور یافتند
هیات سوئیسی متشک ��ل از پاتریک ابیشر ،رئیس دانشگاه
 EPFLفرانکو ویگلیوتی ،عضو ارشد  EPFLدر شعبه خاورمیانه،
مادلی ��ن وان هلتسن ،رئیس امور رسان ��ه ای  EPFLو اشتفان
دکوتر ،مدیر امور بین الملل  EPFLاز قسمتهای مختلف پارک
علم و فناوری یزد بازدید کردند .در ابتدای این بازدید گزارشی
از سواب ��ق و فعالیته ��ای پ ��ارک از ابتدای تاسی ��س تاکنون به
سمع و نظر هی ��ات بازدید کننده رسید و پیرامون زمینههای
همکاری مشترک بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در ادامه نیز این هیات از پارک علمی کودک و نوجوان ،مرکز
رشد فناوری اطالعات و ارتباطات و ساختمان چند مستاجره
بازدید ب ��ه عم ��ل آورده و از نزدیک با فعالیته ��ای شرکتهای
مستقر آشنا شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان یزد؛

موجب خوشحالی است که
کارخانه اقبال اکنون نیز در
خدمت تولید است

مهدی شراف ��ت ،مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان یزد از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
شراف ��ت در نشستی که در حاشیه ای ��ن بازدید برگزار شد ،با
بیان اینکه این بنا از نمونههای فاخر معماری کشور ،محسوب
میشود گفت :جای بسی خوشحالی است که کارخانه اقبال
ا کنون نیز در خدمت تولید است.
شه ��رام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد
نیز در این جلسه با اشاره به مجموعه فناوری اقبال به عنوان
الگویی با اصالت و فاخر اظهار داشت :این پارک درصدد است
ضمن حف ��ظ موقعیت رقابتی خود ،همچن ��ان به گسترش با
نگاه پیوند میان سنت و مدرنیته ادامه دهد.
وی با تاکید بر اینکه نباید تئوریهایی که در زمان ساخت
این مجموع ��ه به کار گرفته شده ب ��ود را فراموش کنیم گفت:
در راست ��ای رفع معضل کمبود فضا برای استقرار شرکتها در
مجموع ��ه اقبال ،طرح مح ��دوده علم و فن ��اوری تعریف شده
است که صاحبان شرکتها میتوانند در این محدوده استقرار
نمایند.
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بازدید

در بازدید موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد
از فرودگاه بینالمللی شهید صدوقی یزد تاکید شد

قطعا صنعت با حمایت مجموعههای علمی و فناوری
در دراز مدت از وابستگی نجات پیدا خواهد کرد

موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد 17 ،آذر
 94از فرودگاه بینالمللی شهید صدوقی یزد بازدید کردند.
در ای���ن بازدید معاون فن���اوری و نوآوری پ���ارک ،مدیران
عام���ل موسسات فناور مستقر در این پارک و اعضای هیئت
علمی دانشگاه یزد حضور داشتند.
سع���داهلل وطن خ���واه ،مدیرکل فرودگاهه���ای استان یزد
ضمن خی���ر مقدم ،به معرفی فرودگ���اه شهید صدوقی یزد و
سازمان هواپیمایی کش���وری پرداخت و گفت :فرودگاه یزد
آمادگ���ی خ���ود را ب���رای همکاری ب���ا مجموعه علم���ی استان
اعالم میکند.
وی با بی���ان اینک���ه امیدواریم این دی���دار مطلعی جهت
نیل به خودکفایی در زمینههای مختلف از جمله تجهیزات
فرودگاه���ی باش���د ،اظه���ار داش���ت :به ط���ور قط���ع استفاده
درس���ت از فعالیته���ا و طر حه���ای تحقیقات���ی ،صنع���ت
هوانوردی عمومیرا در یزد توسعه خواهد داد.
وطن خ���واه در ادام���ه با اشاره ب���ه اینکه فرودگ���اه شهید
صدوق���ی ی���زد در س���ال  92موف���ق ب���ه کس���ب گواه���ی نامه
فرودگاه���ی شد ،خاط���ر نشان کرد :بر اس���اس دستور العمل
 EKOمق���رر ش���ده ب���ود ت���ا پای���ان س���ال  2015فرودگاهه���ای
بینالملل���ی و پ���س از آن در س���ال  2016فرودگاهه���ای
مرزی،گواه���ی نام���ه فرودگاهی اخذ نمایند ک���ه فرودگاه یزد
ای���ن گواه���ی نامه را ب���ه عن���وان پنجمین فرودگ���اه در کشور
از سازم���ان هواپیمایی کش���وری (نماین���ده  )EKOدریافت
نماید.
وی همچنی���ن با اش���اره به کس���ب رتبه هشت���م فرودگاه
شهی���د صدوقی یزد ب���ه لح���اظ پروازهای داخل���ی در کشور
تصری���ح کرد :سال گذشته در کل ح���دود  4600پرواز داشته
ایم ،متاسفانه با وج���ود پتانسیل باال و زیرساخت مطلوب،
ا کثر مواقع از این ظرفیت استفاده نمیشود.
وطن خ���واه افزود :بای���د با معرفی این فرص���ت و ظرفیت

ب���ه بخ���ش خصوص���ی و تشوی���ق سرمایه گ���ذاران
فض���ا را ب���رای ورود ای���ن بخ���ش فراه���م نمایی���م،
همچنی���ن متاسفان���ه پروازه���ای برون م���رزی به
دلیل عدم تقاض���ا در فرودگاه یزد انجام نمیشود
ک���ه امیدواریم با اهتمام است���ان و کمک بخش خصوصی و
شناسای���ی بازار توسط آنها این پروازها نیز در این فرودگاه
رونق گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه به طور قطع صنعت با حمایت
مجموعهه���ای علم���ی و فناوری ،در دراز م���دت از وابستگی
نج���ات پیدا خواهد کرد گفت :اهتمامیکه در زمینه صنعت
هوان���وردی در است���ان به ویژه پ���ارک علم و فن���اوری یزد در
حال انجام است را به فال نیک میگیریم.
احمدرضا فقیه خراسانی ،مع���اون فناوری و نوآوری پارک
عل���م و فن���اوری یزد نیز در ای���ن نشست ضم���ن معرفی پارک
عل���م و فناوری ی���زد و فعالیتهای آن گف���ت :طی تحقیقات
صورت گرفته احساس شد در زمینه تجاری سازی تحقیقات
و فعالیته���ای ص���ورت گرفت���ه در دانشگاهه���ا ،به خصوص
در مجام���ع علم���ی نسل دوم ک���ه ح���دودا از  20سال گذشته
فعالیت خود را آغاز کرده اند ،ضعف اساسی وجود دارد.
فقیه خراسانی با بیان اینکه پارکهای علم و فناوری پل
ارتباط���ی میان صنع���ت و دانشگاه هستن���د ،اظهار داشت:
احساس شد حضور موسسات فناور در این بازدید میتواند
راه گشای بسیاری از مسائل این فرودگاه باشد.
وی اف���زود :بیشتری���ن فعالیته���ای پ���ارک ی���زد تا کن���ون
در ح���وزه  ICTب���وده اس���ت ،ک���ه از ح���دود  5س���ال گذشته
احس���اس شد این مجموعه میتوان���د در صنعت هوایی نیز
فعالیت داشت���ه باشد ،همین امر سبب شد طی جلساتی با
دبیر ست���اد توسعه فناوری و صنایع دان���ش بنیان هوایی و
هوانوردی و معاونت علم���ی و فناوری ریاست جمهوری در
این مسئله ورود پیدا کنیم که تاسیس مرکز رشد هوا –فضا
از جمل���ه اقدامات���ی است که درصدد هستی���م در این راستا
انجام دهیم.
فقی���ه خراسانی اف���زود :نهایتا ط���ی تفاهم نام���ه ای مقرر

شد پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد در زمینه صنایع
هوایی فعالیت خود را آغاز نمایند.
وی ه ��دف از این بازدید را آ گاهی از نیازهای این صنعت
در است ��ان یزد عن ��وان و اظهار امی ��دواری کرد :ب ��ا توجه به
پتانسی ��ل غنی موج ��ود در پارک یزد و دانشگ ��اه یزد بتوانیم
برای صنعت هوایی استان کمک خوبی باشیم.
رئیس مگاپارک هوایی ایران و مسئول کارگروه تجهیزات
فرودگاهی نیز ضمن معرفی فعالیتهای پارک یزد و دانشگاه
ی ��زد در زمین ��ه صنای ��ع هوایی اظه ��ار داشت :فع ��ال شدن
مگاپ ��ارک هوای ��ی ایران به این منظور بود ک ��ه دانشگاهها و
پارکه ��ای علم و فناوری در شبکه ای قرار گیرند تا هر کدام
بخشی از نیاز صنعت هوایی را بررسی و مرتفع نمایند.
علی حاجی غالم سریزدی افزود :یکی از اقدامات ضروری
که در این زمینه باید انجام گیرد همکاری با پارکهای علم
و فناوری و دانشگاههای خارجی است.
وی همچنی ��ن ب ��ا اش ��اره به فع ��ال شدن ست ��اد هوایی و
هوان ��وردی کش ��ور از آغاز دول ��ت یازدهم عن ��وان کرد :هدف
اصلی ای ��ن بود که کارگروههای فعال در این ستاد نیازهای
صنع ��ت هوای ��ی کش ��ور را استخراج و ب ��ا ارائه آن ب ��ه پارک و
دانشگاهه ��ا از آنها بخواهند با بهره گی ��ری از قابلیتهای
خود این نیازها را تامین نمایند.
حاج ��ی غ�ل�ام سری ��زدی در ادام ��ه ب ��ه تاسی ��س کارگ ��روه
تخصص ��ی تجهی ��زات فرودگاه ��ی اش ��اره ک ��رد و گف ��ت :این
کارگ ��روه نیز با مشارکت سازمان هواپیمایی کشوری ،شرکت
فرودگاهه ��ا و سازم ��ان صنای ��ع هوای ��ی کش ��وری و معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین دانشگاه یزد
و پ ��ارک علم و فناوری یزد به عن ��وان عناصر اصلی مگاپارک
فعال شد.
مزی ��دی ،نماینده دانشگاه یزد نیز با بیان اینکه دانشگاه
ی ��زد در ح ��ال حاضر ب ��ه یک ��ی از مجموعهه ��ای علمی بزرگ
کش ��ور تبدیل ش ��ده اس ��ت اظهار داش ��ت :ای ��ن دانشگاه با
وج ��ود پتانسیل غنی میتواند در راستای شکوفایی صنایع
استان خدمات مطلوبی را ارائه دهد.

معاون اجتماعی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در بازدید از پارک یزد؛

عمده هدف تشکیل اتاقهای فکر استانی؛ نهادینهسازی مشارکت و همفکری فرهیختگان ایرانی است
مدی���ر اتاقه���ای فک���ر استان���ی و مع���اون اجتماع���ی مرک���ز
بررسیهای استراتژیک ریاست جمه���وری  15دی  94از پارک
علم و فناوری یزد بازدید کرد.
در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد ،فعالیتهای
پ���ارک علم و فناوری یزد تشریح و چالشهای پیش روی این
مجموعه عنوان شد.
سلیمان پ���ا ک سرشت ،مدیر اتاقهای فکر استانی در این
نشس���ت با اظهار خرسندی از حض���ور در این مجموعه گفت:
آشنایی با فعالیتهای پارک یزد به عنوان مجموعه ای موفق
و فع���ال و اط�ل�اع از چالشه���ای پی���ش روی آن عم���ده دلیل
حضور در این پارک است.
وی ضم���ن معرفی عملکرد اتاقهای فک���ر استانی ،با بیان
اینکه این اتاق در پی نهادینهسازی مشارکت و همفکری کلیه
فرهیختگان جامعه ایران���ی و ورود اندیشهها و خواستهای
آنان به چرخ���ه سیاستگذاری عمومیاس���ت ،اظهار داشت:
خبرگان دولتی ،کارشناسان دانشگاهی و ذینفعان (نخبگان

ملی و محل���ی) در جلسات
این اتاق فکر حضور دارند.
پ���ا ک سرش���ت اف���زود:
ای���ن الگ���و کام�ل�ا بدی���ع
اس���ت و م���ا درص���دد
هستی���م در گ���ام نخس���ت
موج���ود
چالشه���ای
سیاستگذاریه���ا
در
و تصمیمگیریه���ا را در
استانهارصد کنیمونهایتا
ب���ر اس���اس برداشته���ا در
جهت رفع آن گام برداریم.
احمدرضا فقی���ه خراسانی ،معاون فناوری و ن���وآوری پارک
علم و فناوری یزد نیز در این نشست با بیان جایگاه این پارک
در تصمیم گیریهای استان گفت :علیرغم گذشت  15سال از
آغاز فعالیت این مجموعهها در کشور ،متاسفانه آنطور که باید

جایگ ��اه آنه ��ا در جامع���ه
شناخته نشده است.
وی پ ��ارک ی ��زد را ج ��زو
پارکه ��ای برت ��ر کش ��ور
دانس ��ت و اظه ��ار داش ��ت:
ای ��ن مجموعه ب ��ه واسطه
شرکته ��ای فن ��اور مستقر
در خ ��ود نف ��وذ بسی ��اری
در تصمی ��م گیریه ��ا و
سیا ستگذ ا ر یه ��ا ی
است���ان دارد ک ��ه البته این
نف ��وذ میتواند بیش از این
نیز باش ��د .فقیه خراسان ��ی همچنین با بیان اینک ��ه پارک یزد
اهمی ��ت وی ��ژه ای برای رشتهه ��ای علوم انسان ��ی قائل است
تصریح ک ��رد :ما معتقدیم دانشجویان فار غ التحصیل در این
رشتهها میتوانند به کمک علم خود به تولید ثروت بپردازند.

بازدید
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معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در بازدید از پارک علم و فناوری یزد:

میتوان بخشی از تحقیقات وزارت نیرو را به شرکتهای مستقر در پارک یزد برون سپاری کرد
رحیم میدانی ،معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا 17 ،آبان 94
از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
میدان���ی در نشستی ک���ه در حاشیه این بازدی���د برگزار شد،
ب���ا اشاره به تا کید مقام معظم رهب���ری و ریاست جمهوری به
حمایت از شرکتهای دانش بنیان اظهار داشت :با توجه به
تحقیقات موثر و کارب���ردی شرکتهای یزدی در زمینه پایش
حوزهه���ای آب خیز و مدیریت منابع آب���ی ،باید این شرکتها
را ب���ه بخ���ش تحقیق���ات وزارت نی���رو متصل ک���رده و بخشی از
فعالیتهای تحقیقاتی را به آنها برون سپاری کنیم.
وی بر ضرورت امضای تفاهم نامه با پارک علم و فناوری یزد
اشاره کرد و اظهار داشت :با امضای تفاهم نامه با پارک یزد و
یا موسسات فناور مستق���ر در آن میتوانیم امکان استفاده از

ظرفیتهای موجود در آنها را فراهم کنیم.
معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد نیز در این
نشست ضمن ابراز خرسندی از حضور معاون وزیر نیرو در امور
آب و آبفا در پ���ارک علم و فناوری یزد ،گفت :پارک میتواند به
مجموعه وزارت نیرو کمک ک���رده و بازوی علمی و اجرایی آن
باشد .احمدرضا فقیه خراسانی با اشاره به پتانسیل به وجود
آم���ده در استان در ح���وزه آب با توجه به شرکتهای فعال در
این حوزه گفت :از وزارت نیرو درخواست داریم ،بستر مناسب
را جهت فعالیت این شرکتها در امور مرتبط با آب و مدیریت
مصرف آن در کشور ،در قالب تفاهم نامه همکاری فراهم کند.
گفتنی است ،دراین نشست که اسالمی ،مدیر عامل شرکت
آب و فاض�ل�اب است���ان یزد ،غف���وری ،مدیر عام���ل شرکت آب

منطقه ای یزد و جمعی از مدیران عامل شرکتهای مستقر در
پارک حضور داشتند ،شرکتهای آبسارکویر ،مهندسین مشاور
تمدن کاریز و دیده بان توسعه به معرفی دستاوردهای خود
در زمینه آب و مدیریت بهینه مصرف آن پرداختند.

در بازدید عبدالرزاق وحیدی ،وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان بررسی شد

اولویتبازارهایصادراتیکشورهایهمسایهومنطقهباهدفگسترشارتباطات،انتقالفناوریوتوسعهآن

عبدال���رزاق وحیدی ،وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان
ب���ه اتف���اق هیئت هم���راه  17آذر  94از پارک عل���م و فناوری یزد
بازدید کرد.

در نشست���ی که در حاشیه این بازدید برگزار شد ،وحیدی
ضم���ن اب���راز خرسن���دی از حض���ور در پ���ارک عل���م و فناوری
ی���زد ،اظهار داش���ت :سیستم پارکه���ای علم و فن���اوری در
افغانست���ان نیز اعمال میشود و ح���دود  20شرکت به مدت
 6م���اه فرصت دارند تا تجربیات و دستاوردهای خود را ارائه
ک���رده و در ای���ن م���دت از خدم���ات پشتیبانی و مش���اوره ای
استفاده کنند.
وی بر ل���زوم تبادل اطالعات و ارتباط���ات دو کشور تاکید
کرد و گفت :با توجه به اینکه استعدادهای جوان زیادی در
افغانستان و ایران وجود دارند ،باید بین آنها ارتباط ایجاد
کرد تا بتوانند اطالعات و ایدههای خود را در اختیار یکدیگر قرار
دهند.

وحی ��دی با بی ��ان اینک ��ه دول ��ت افغانست ��ان از کسانی که
ایدهه ��ای جدی ��د داشته باشن ��د حمایت میکن ��د ،گفت :به
ایدههای ��ی که مطابق با نیازهای حکوم ��ت افغانستان باشد
بین  5تا  80هزار دالر کمک بالعوض اعطا میشود.
در ای ��ن نشست ،شرکتهای پویش داده نوین ،سپهر افزار
ایرانیان ،طیف زمین ،گروه تعاونی پیشگامان و گروه مهندسی
سپه ��ر از شرکته ��ای مستق ��ر در پارک ،ب ��ه ارائ ��ه فعالیتها و
دستاوردهای خود پرداختند و آمادگی خود را جهت همکاری
با این کشور اعالم کردند.
گفتنی است ،شرکتهای پارک در سال گذشته رقمیبالغ بر
دو و چهل و پنج صدم میلیون دالر صادرات فناوری داشتهاند
که این رقم قابل مالحظه و حایز اهمیت است.

جمع���ی از کارمن���دان و معاونین شرک���ت بهره ب ��رداری ّ
سد
م���ارون روز چهارشنب���ه  28بهمن از پ���ارک علم و فن ��اوری یزد
بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومیپارک علم و فناوری یزد ،در نشستی
که در حاشیه این بازدید برگزار شد ،علی ا کبر قیومی ،مدیر مرکز
توسع���ه فناوری آب ضمن ارائ���ه گزارشی از فعالیتهای انجام
شده در پارک علم و فناوری یزد ،اظهار داشت :فلسفه وجودی
پارکه���ای عل���م و فن���اوری ،کم���ک ب���ه شکلگی���ری و توسعه
شرکتهای کوچک و فناور است.
وی افزود :پارکهای علم و فناوری به دلیل ارائه مشاوره به
شرکتهای خود ،درصد شکست آنها را کاهش میدهد.

قیوم���ی ب���ا اش���اره ب���ه توجه
جدی به فناوری در سالهای
اخی���ر ،گف���ت :امیدواری���م ب���ا
توسع ��ه ادبی ��ات ن ��وآوری و
فناوریبتوانیمبراینسلهای
آینده خ ��ود فضای کسب و کار
مطلوبتریایجاد کنیم.
وی ب���ا تاکید بر ل���زوم توجه
ویژه ب���ه مسئل���ه آب در کشور،
گف ��ت :ما در مرکز فن ��اوری توسعه آب سعی کردیم نگاهی نو به
مدیریت آب داشته و در این زمینه نیز تاکنون اقدامات خوبی

انجام داده ایم.
مدی ��ر مرک ��ز توسعه فن ��اوری
آب ب ��ا اشاره ب ��ه اینکه شهر یزد
در گذشت ��ه  500متر قنات فعال
داشت ��ه است ،گفت :ما نیز باید
در استف���اده از مناب ��ع ب ��ه ویژه
مناب ��ع آب ،بازبین ��ی داشت���ه
باشیم.
گفتن ��ی اس ��ت ،در پای ��ان
نشست ،اعضای شرکت بهره برداری ّ
سد مارون ،از مرکز فناوری
اقبالوساختمانهایچندمستاجرهبازدید کردند.

بازدید کارمندان و معاونین شرکت بهره برداری ّ
سد مارون از پارک علم و فناوری یزد

در بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از پارک یزد مطرح شد

عرصه تولید نباید عرصه فعالیت شرکتهای فناور باشد

نشس���ت موسسات فن���اور منتخب مستقر در پ���ارک یزد با
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد 14 ،بهمن
 94در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
در ای���ن نشست هیئت رئیس���ه پارک یزد ،مع���اون توسعه
مدیری���ت و مناب���ع انسانی سازم���ان مدیری���ت و برنامهریزی
است���ان یزد و جمعی از شرکته���ای منتخب مستقر در پارک
حض���ور داشتن���د .حمیدرض���ا نصی���ری زاده ،رئی���س سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان یزد در این نشست با اشاره به
اینک���ه ورود شرکتهای فناور به ح���وزه تولید میتواند آنها

را از ن���وآوری و تولید تکنولوژی دور سازد گفت :توسعه کشور
در گ���رو تولی���د و ف���روش تکنول���وژی است و تولی���د تکنولوژی
یقین���ا در می���ان شرکته���ای مستق���ر در پارکها بای���د اتفاق
بیفت���د .داری���وش پورسراجی���ان ،رئیس پارک عل���م و فناوری
ی���زد با اشاره ب���ه اینکه ایدآل کار پارکه���ا باید تولید و فروش
تکنول���وژی باش���د اظه���ار داشت :عرص���ه تولید نبای���د عرصه
فعالی���ت شرکتهای فن���اور باشد بلکه عرص���ه فعالیت آنها
تولید و فروش فناوری است.
وی همچنین با تصریح ب���ر مشکالتی که در خصوص بازار
تکنولوژی و مالکیت فکری وجود دارد گفت :در حوزه فناوری
اطالع���ات و زیس���ت فناوری ب���ه سبب کوت���اه ب���ودن زنجیره
فناوری تا محصول شاید شرکتها بتوانند هم زمان با تولید
فناوری ،تولید محصول هم داشت���ه باشند اما در بسیاری از

فناوریها ورود شرکت فناور به عرصه تولید موجب میشود
از سوی���ی فرص���ت تولید فناوری جدی���د را از دست بدهد و از
سویی در عرصه تولید با توجه به عدم وجود تجربه و سرمایه
کافی از رقبا جا بماند.
مجتب ��ی حسینی پ ��ور ،معاون توسع���ه مدیری���ت و منابع
انسان ��ی سازمان مدیری ��ت و برنامهر ی ��زی استان ی ��زد نیز با
اش���اره به نگ���اه جدید ای���ن سازم���ان اظهار داش ��ت :توسعه
مدیریت منابع انسانی و تحول نظام اداری و سرمایه انسانی
از جمل ��ه م ��واردی اس ��ت ک ��ه تحق ��ق آن کم ��ک موسس ��ات
فن���اور را میطلبد .در این نشست مدی ��ران عامل دو شرکت
پیشگام ��ان توسعه پ ��رواز و بیستون کویر ی ��زد ضمن معرفی
شرکت خ���ود و دستاورده���ای آن ،انتظ ��ارات و پیشنهادات
خود را از مسئولین استان عنوان کردند.
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بازدید

بازدید دبیر کمیسیون دفاع ،امنیت ملی و سیاست خارجی شورای عالی عتف از پارک یزد
دبی���ر کمیسیون دف���اع ،امنیت مل���ی و سیاست خارجی
ش���ورای عال���ی عتف و رئی���س صندوق حمای���ت از نوآوری و
تحقیق���ات و توسعه فناوریهای دفاعی 24 ،اسفند از پارک
علم و فناوری یزد بازدید کرد.
ب���ه گ���زارش رواب���ط عمومیپارک عل���م و فناوری ی���زد ،در
نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد ،معاون فناوری
و ن���وآوری پ���ارک یزد ضم���ن ارائ���ه گزارش���ی از فعالیتهای
پ���ارک در دوس���ال اخیر ،اظه���ار داش���ت :خوشبختانه پارک
ی���زد در زمینه فناوری پتانسیل باالی���ی داشته و بسیاری از
شرکتهای مستقر در این پارک نقش پرررنگی در کشور ایفا
کرده اند.
فقیه خراسان���ی افزود :باتوجه به این پتانسیل معتقدیم
دو مجموع���ه میتوانند همک���اری و تعامل خوبی با یکدیگر
داشته باشند.
رئی���س صندوق حمایت از ن���وآوری و تحقیقات و توسعه
فناوریهای دفاعی با اشاره به سابقه درخشان استان یزد

ب���ه عنوان اولین منطقه ویژه علم و فناوری در کشور ،گفت:
متاسفانه جای شرکتهای فناور و دانش بنیان این استان
در مجموعه فعالیتهای ما خالی است و هدف از این سفر
ایج���اد تعامل با پ���ارک علم و فن���اوری و دانشگ���اه یزد برای
توسعه طر حهای فناورانه در حوزه دفاعی و امنیتی است.
فرزاد طرهانی با بیان اینکه خدمات صندوق حمایت از

ن���وآوری و تحقیقات و توسع���ه فناوریهای دفاعی مختص
شرکته���ای دان���ش بنیان نیس���ت ،تصریح ک���رد :ماموریت
اصلی ای���ن صندوق حمایت از طر حهایی است که بتوانند
نی���ازی را در حوزه دفاعی و امنیتی کشور رفع کنند که البته
ای���ن طر حها میتواند از س���وی شرکتهای خصوصی و غیر
دان���ش بنیان نی���ز باشد .وی با اشاره ب ��ه اینکه تا کنون این
صندوق با برخی از پارکهای علم و فناوری به طور مستقیم
تفاهم نامه امضا کرده است ،ابراز امیدواری کرد :طی تفاهم
نامه ای با پارک علم و فناوری یزد دو طرف بتوانند تعامالت
مطلوبی با یکدیگر داشته باشند.
طرهان���ی افزود :ب���ا امضای این تفاه ��م نامه شرکتهای
توانمند پارک یزد میتوانند به طور مستقیم از حمایتهای
صندوق بهره مند شوند.
گفتن���ی اس���ت؛ در پایان طرهان���ی از مرکز فن ��اوری اقبال،
ساختمانهای چند مستاجره و بخشهای دیگر پارک علم
و فناوری یزد بازدید کرد.

نماینده مردم اردکان و عضو هیات امنای دانشگاه علم و صنعت ایران در بازدید از پارک یزد؛

پارکهای علم و فناوری بازوی پرتوان توسعه در هر استان به شمار میرود
"محمدرض���ا تاب���ش" در
بازدی���د از پارک عل���م و فناوری
ی���زد و در نشست���ی ب���ا مدیران
ای���ن مجموع���ه ،ب���ا تشری���ح
ظرفیته���ای ب���االی است���ان
یزد اظهارداشت :هن���وز از این
پتانسیلها به صورت مطلوب
و موثر بهره برداری نشده است
که یکی از دالیل آن نبود رابطه
منطقی بین بخشی بخصوص
علم و صنعت است.
عضو هیات رئیس���ه فرا کسیون دانشگاهیان مجلس؛ مهم
ترین هدف از تاسیس پارکه���ای علم و فناوری را پیوند بین
علم و صنعت دانست و گفت :در کنار این هدف ،کارکردهای
دیگ���ری همچون افزای���ش زمینه ص���ادرات ،باال ب���ردن ارزش
افزوده و ارتقای بهره وری را شاهد خواهیم بود هرچند عمدتا
شرکتهای دانش بنیان توانسته اند قدمهای خوبی بردارند

ولی در اجرایی شدن ایدههای
خ���ود در ب���ازار با تنگن���ا مواجه
گردیده اند.
"تابش"با بی���ان اینکه نباید
پارکها تبدیل به مرا کز کاریابی
شون���د تصری���ح ک���رد :پ���ارک
علم و فن���اوری ب���ازوی توسعه
است���ان اس���ت و شرکته���ای
مستق ��ر در آن میتوانند نقش
بسیار مه���م و موثری در فرآیند
توسعه مت���وازن است���ان و ارائه
راهکارهای فناورانه برای حل مسائل ایفا کنند.
عضو هیات امنا ی دانشگاه یزد ،عدم وجود برنامه آمایش
سرزمی���ن از گذشته دور تاکن���ون را از مشک�ل�ات موجود بر سر
راه توسع���ه استان برشمرد و گفت :است���ان یزد کانون ثبات و
پای���داری در قلب کوی���ر و بهره مند از نیروه���ای علمی و نخبه
است که حمایت و بسترسازی برای شکوفایی استعدادهای

آنان میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت استان باشد.
عض ��و کمیسی ��ون برنام ��ه ،بودج ��ه و محاسب ��ات مجل ��س
همچنین درخصوص برخی درخواسته ��ای مطروحه؛ قول
مساع ��د پیگیری از طریق بودجه س ��ال  95کل کشور و قانون
برنامه ششم توسعه داد.
همچنی ��ن در ابتدای این دیدار؛ رئیس پارک علم و فناوری
ی ��زد با قدردانی از حضور نماینده م ��ردم اردکان در پارک علم و
فناوری یزد ،گفت :متاسفانه در عدم پیشبرد برخی از اهداف
مجموع ��ه پ ��ارک ،کمت ��ر عوام ��ل درون زای سیست ��م دخی ��ل
هستند.
"داری ��وش پورسراجی ��ان" یک ��ی از دالیل ع ��دم ارتباط بین
پارکهای علم و فناوری و صنعت را جدا بودن ساختار وظیفه
ای آنها دانست و گفت :متاسفانه صنایع و بازرگانی پتانسیل
پارکها را به خوبی نشناخته ان ��د تا برای استفاده از آنها در
ارتقای تکنولوژی خود برنامه ریزی کنند.
وی افزود :ا گر منابعی به بخش صنعت داده میشود باید با
اولویت ارتقای تکنولوژی باشد.

گزارشی از بازدیدهای معاون فناوری و نوآوری از موسسات فناور مستقر در پارک یزد
بازدیدهای دوره ای از شرکتهای مستقر در مجموعه پارک
عل���م و فناوری یزد از  9اردیبهشت  94به صورت اختصاصی و
حضوری توس���ط معاونت فناوری و ن���وآوری ،احمدرضا فقیه
خراسانی آغاز شد.
ط���ی این دیدارها مدیران عامل موسسات مستقر در پارک
عل���م و فناوری ی���زد به بیان پیشنهادات خ���ود در زمینههای
مختلفپرداختند کهمواردیچونمسائلمالیاتی،اصالحات
محیط���ی سالن و محوطه ،دغدغههای مالی و مسائل خاص

شرکتهای فعال در حوزه فناوریهای نرم از جمله مهمترین
مسائل مطرح شده در این جلسات بود.
فقیه خراسان���ی هدف از این بازدیده���ا را مالقات حضوری
و ارتب���اط نزدی���ک تر با مدی���ران عامل شرکته���ای مستقر در
پ���ارک علم و فناوری یزد و آ گاه شدن از مسائل و پیشنهادات
شرکته���ا اعالم نم���ود و در خصوص پیگیری مسائ���ل و موارد
مطرح شده قول همکاری داد.
در شش ماه دوم سال  ،94شرکتهای "پیام آوران اندیشه

نو مدیریت"" ،علم اندیشان عمران کویر"" ،درایت ورزان نوین
کویر یزد""،مشاورینعلموصنعتیزد""،بهسان""،نیروپارس"،
"فراسنجش ایساتی ��س"" ،آبسار کوی ��ر" و "آذران صنعت" مورد
بازدید قرار گرفتند.
گفتن ��ی اس ��ت ،در پای ��ان ه ��ر بازدی ��د مسائ ��ل ،دغدغهها و
پیشنه ��ادات مط ��رح شده از س ��وی موسسات فن ��اور مستقر
ب ��ه طور مستقیم به رئیس پارک انتق ��ال داده میشود و مورد
پیگیری قرار میگیرد.

نشست
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مدیرکل آموزش و پرورش استان در نشست هم اندیشی هشتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی؛

بازخوردهای مثبت نشان میدهد ،این مسابقات قابلیت برگزاری در سطح فرا ملی نیز دارد
نشست ه���م اندیشی هشتمین
دوره مسابقات ابتک���ارات و نوآوری
دانشآموزی در پارک علم و فناوری
یزد برگزار شد.
در ای���ن نشس���ت ک���ه ب���ا حض���ور
مدیرکل آم���وزش و پ���رورش استان
یزد ،رئیس پارک علم و فناوری یزد،
معاون فن���اوری و نوآوری پارک یزد،
معاون آموزش متوسطه اداره ک���ل آموزش و پرورش استان و
رئی���س بنیاد نخبگان استان یزد برگزار ش���د ،پیرامون برگزاری
هشتمین دوره این مسابقات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
احمد شیرزاد ،مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در این
نشست با اشاره به استقبال گسترده دانش آموزان از هفتمین
دوره مسابق���ات ملی ابتکارات و ن���وآوری دانش آموزی گفت:
بازخوردهای مثب���ت نشان میدهد ،ای���ن مسابقات قابلیت
برگزاری در سطح فرا ملی نیز دارد.
وی با بیان اینکه باید عملکردمان در تمام زمینهها شفاف
باش���د ،اف���زود :الزم است ب���رای تحقق اهداف م���ان به دانش

آم���وزان انگی���زه دهی���م و سپ���س در
راستایتقویتانگیزهها گامبرداریم.
داری���وش پورسراجی���ان ،رئی���س
پارک علم و فن���اوری یزد نیز با تاکید
بر لزوم تعامل میان اداره کل آموزش
و پ���رورش یزد ،بنیاد نخبگان و پارک
عل���م و فن���اوری ی���زد تصری���ح ک���رد:
ای���ن تعامل به طور قط���ع زمینه ساز
اتفاقات ارزشمندی خواهد بود.
احمدضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم
و فن���اوری یزد با ابراز خرسن���دی از بازخوردهای مثبت شرکت
کنندگ���ان و مسئولی���ن کشوری نسبت به هفتمی���ن دوره این
مسابقات گفت :خوشبختانه این تفکر که رشد خالقیت باید
از دوران دان���ش آموزی مورد توج���ه قرار گیرد در حال نهادینه
شدن است.
وی با اشاره به تفام نامه منعقد شده میان معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش در راستای
ایج���اد مرا کز رش���د دانش آموزی گف���ت :استان ی���زد باید این

فرصت را غنیمت دانسته باالترین بهره را از آن ببرد.
فقیه خراسانی افزود :خوشبختانه استان یزد در این راه نیز
پیشقدم بوده و بدیهی است مواردی که در تفاهم نامه مذکور
آمده ،از مدتها پیش در این استان در حال اجرا است.
ویهمچنینبرفعالیتدائمیدبیرخانهمسابقاتابتکارات
و نوآوری تاکید کرد و گفت :در این راه اما حمایتهای آموزش
و پرورش غیر قابل انکار است.
محم ��ود زار ع معاون آموزش متوسط ��ه اداره کل آموزش و
پ ��رورش استان یزد نیز با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در
برگزاری مسابقات ،المپیادهای دان ��ش آموزی اظهار داشت:
ا گ ��ر اعتب ��ارات و حمایتها فراه ��م باشد ،در زمین ��ه اجرا هیچ
مشکلینداریم.
مصطفی شاهنظری ،رئیس بنیاد نخبگان استان یزد نیز در
این نشست گفت :یزد با پتانسیل غنی موجود میتواند یکی
از استانهای پیشگام برای استقرار مرکز رشد دانش آموزی در
کش ��ور باشد .وی با اشاره به تجربه ارزشمند مرکز نوآوری پارک
علم و فناوری یزد خاطر نشان کرد :این تجربه میتواند به مرکز
رشد دانش آموزی نیز منتقل شود.

همزمان با هفته نانو در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

برگزارینشستتخصصی
نشست تخصصی و جلسه هم اندیشی با دانشگاهیان ،شرکتهای پارک،
سرمایه گذاری خطر پذیر
صنعتگران و فعالین اقتصادی
همچنین با اشاره به پتانسیل غنی استان در پارک علم و فناوری یزد
همزمانباهفتهنانو،نشستتخصصی
و جلس���ه هم اندیش���ی ب���ا دانشگاهیان،
شرکته���ای پارک ،صنعتگ���ران و فعالین
اقتص���ادی  3آذر  94در سال���ن کنفران���س
پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
ای���ن نشس���ت ک���ه ب���ا حض���ور مع���اون
فن���اوری و ن���وآوری پارک ،نماین���ده خانه
صنعت مع���دن و تج���ارت است���ان ،مدیر
ط���رح و برنام���ه پ���ارک ی���زد و موسس���ات
مستق���ر در این پارک برگزار ش���د ،با هدف
توسعه ،ترویج و تقویت زیرساختهای فناوری نانو در استان یزد،
وضعیت صنعت نانو در کشور و استان مورد بررسی قرار گرفت.
احمدرضا فقیه خراسانی ،مع���اون فناوری و نوآوری پارک یزد در
ای���ن جلسه ضمن معرفی بخشهای مختلف پارک یزد گفت :این
مجموعه توانسته ب���ا فراهم آوردن زمینه اشتغال ح���دود  1400نفر،
نقش موثری در زمینه اشتغال زایی استان داشته است.
وی با بیان اینکه پارک یزد همواره تعامل بسیار خوبی با معاونت
علم���ی و فن���اوری ریاست جمه���وری داشته اظهار امی���دواری کرد:
ای���ن ارتباط در زمینه فناوری نانو نیز گسترش یابد .فقیه خراسانی

ی���زد در حوزه فن���اوری و صنع���ت ،آمادگی
پ���ارک یزد را جه���ت ورود به بح���ث نانو در
سطح ملی اعالم کرد.
سعید محمدی ی���زدی ،نماینده ستاد
ویژه توسعه فن���اوری نانو نیز در ادامه این
نشس���ت گزارش���ی از تاریخچ���ه و وضعیت
فناوری نانو در کشور و استان یزد ارائه داد
و عن���وان کرد :تولید ثروت و بهبود کیفیت
زندگی مردم چشم ان���داز اصلی این ستاد
ب���ه شمار میآید .وی همچنین با معرفی جایگاه فعلی این فناوری
در است���ان یزد گفت :تاکن���ون محصوالتی با عنوان پارچه پلی استر
ح���اوی نان���و ذرات از شرکت دستجردی ،نانو پودر سیلیکا از شرکت
صنای ��ع نانو سیلیس ایساتیس و نانو ا کسی ��د آلومینیوم ،فاز گاما از
شرکت نوآوران نانو کیمیا پژوه ،از این استان در زمینه نانو پذیرفته
شده اند.
گفتن���ی اس���ت ،در این نشست مدی���ران عامل موسس���ات فناور
مستقر در پارک علم و فناوری ی���زد سواالت خود را در مورد فناوری
نانو مطرح کردند.

در نشستی مشترک مسائل مربوط به تفاهم نامه
با صنایع هوایی بررسی شد
عل���ی حاجی غ�ل�ام سری���زدی ،مسئ���ول راه ان���دازی مرک���ز توسعه
فناوریه���ای صنابع هوایی پارک یزد و منوچهر منطقی رئیس مرکز
مل���ی فضای���ی ایران و دبی���ر ستاد توسع���ه فن���اوری و صنایع دانش
بنیان هوایی و هوانوردی اول بهمن  ،94طی
نشستی مشترک مسائل مربوط به تفاهم نامه
امضا ش���ده را در حوزه صنای���ع هوایی بررسی
کردند.
سری���زدی در ای���ن نشس���ت ،ضم���ن ارائ���ه
گزارش���ی از عملک���رد پ���ارک عل���م و فن���اوری در
راستای تفاهم نامه و برنامههای سال آینده،
پیشنهادات مطرح شده از سوی شرکتها در

ح ��وزه شبیه سازها و تجهیزات هوای ��ی را به رییس سازمان صنایع
هوای ��ی ارائه داد.وی با بیان اینک ��ه دوره آموزشی مقدماتی و حرفه
ای طراحی و ساخت هواپیماه ��ای مدل ،یکی از برنامههای پیش
رو اس ��ت ،اظهار داشت :در ص ��ورت موافقت در
انتهای این دوره آموزشی ،مسابقاتی به صورت
مل ��ی در این ح ��وزه برگزار خواه ��د شد .منوچهر
منطقی نی ��ز در این نشست ضم ��ن قدردانی از
برگزاریپنلتخصصیتوسطپارکعلموفناوری
ی ��زد ،تصریح ک ��رد :با توجه به بازخ ��ورد مثبت و
تجارب کس ��ب ش ��ده در این دوره ،ای ��ن برنامه
میتواند در دورههای آتی کنفرانس ادامه یابد.

نشست تخصص ��ی سرمایه گذاری خطر پذیر با
همکاری صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و
صندوق نوآوری و شکوفایی ،چهارشنبه 28بهمن
در محل پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
ب ��ه گزارش رواب ��ط عمومیپارک عل ��م و فناوری
ی ��زد ،محمد سپهر ،مدیرعامل صندوق پژوهش و
فن ��اوری استان یزد با بیان اینک ��ه سرمایه گذاری
خطرپذیر موثرترین نوع تامین مالی نوآوری است،
گفت :یکی از رسالتهای اصلی صندوق پژوهش
ای ��ن نوع سرمایه گذاری است که در برنامه ششم
توسع ��ه نگاه ویژه ای به آن شده است و بنابراین
باید به مدی ��ران صندوقها آموزشه ��ای الزم در
این زمینه ارائه گردد.
سپه ��ر با اشاره به شرکت نمایندگ ��ان و مدیران
صن ��دوق پژوه ��ش و فن ��اوری از  21استان کشور و
تعدادی از مدیران پارکهای علم و فناوری در این
نشست تخصصی ،گف ��ت :مدرسین این نشست،
رض ��ا زرنوخ ��ی ،رئی ��س انجم ��ن سرمای ��ه گ ��ذاری
خطرپذی ��ر ایران و مه ��رداد امانی مدی ��ر اعتبارات
صندوق نوآوری و شکوفایی کشور هستند.

8

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال دوم 1394

نشست

نشست هم اندیشی مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل پارک پردیس نشستمشترکرییسپارکعلم
و فناوری یزد با معاون علمی و
با مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک
محمد قویدل ،مشاور رئیس در حوزه ارتباطات و مدیر امور
فناوریرییسجمهور

طی نشستی با حضور مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل
پارک فن���اوری پردی���س و مدیران عامل برخ���ی از شرکتهای
فناور مستقر در پارک یزد ،دو طرف به تبادل تجربیات خود در
امور بین الملل پرداختند.
خالقیان در حاشیه این نشست در محل دفتر ریاست پارک
با رئیس پارک علم و فناوری یزد دیدار کرد.
داری���وش پورسراجیان ضمن اب���راز تمایل جهت همکاری
پ���ارک پردیس و ی���زد ،گفت :امیدواریم فضای���ی ایجاد شود تا
تجربی���ات دو طرف مورد استفاده ق���رار گرفته و مدیران عامل
شرکتهای مستقر در هر دو پارک ،با هم در ارتباط باشند.

بی���ن الملل پارک علم و فناوری ی���زد با بیان اینکه این جلسه
در راست���ای همکاریهای بی���ن پارکی و انتقال تج���ارب پارک
پردیس به شرکتهای مستقر در پارک یزد تشکیل شده است،
اب���راز امیدواری کرد :پس از آشنایی مدیر کل ارتباطات و امور
بین الملل پارک پردیس با فضای شرکتهای مستقر در پارک
یزد ،شرایط برای ایجاد کریدور اقتصادی فراهم شود.
امی���ر رضا خالقی���ان ،مدیر کل ارتباط���ات و امور بین الملل
پارک فن���اوری پردیس ضمن ابراز خرسندی از حضور در پارک
یزد ،گفت :مه���م ترین اقدامیکه پ���ارک پردیس تاکنون برای
حمای���ت از شرکته���ای مستقر در خ���ود جهت ورود ب���ه بازار
بینالمللی انجام داده است ،ایجاد شرکت مدیریت صادرات
اس���ت .وی افزود :ا کثر شرکتهای مستقر در پارکهای علم و
فن���اوری توانمندی باالیی دارند ام���ا تاجران خوبی نیستند و
باید در زمینه تجارت به آنها کمک کرد.
گفتنی اس���ت ،در ادامه جلسه مدی���ران عامل شرکتهای
بهن���ور یزد ،بهس���ان ،پارس���ان الکترونیک ،همک���اران صنعت
شمس ،پویش داده نوی���ن ،ویستا الکترونیک ،علم و صنعت
و پیشگام���ان کویر یزد برخ���ی از دغدغهها ی صادراتی خود را
مطرح کردند.

در نشست هماندیشی کارکرد تشکلهای مردمییزد
در برابر بحران بیآبی مورد بررسی قرار گرفت

ظرفیت باالی تشکلهای مردم 
ی
در کمک به اجتماعی سازی و عمومیکردن مسأله آب
نشس���ت "هماندیش���ی کارکرد تشکله���ای مردمییزد در
برابر بح���ران بیآبی"  29دی  94توسط مرکز توسعه فناوری
آب ،وابست���ه به پارک علم و فناوری ی���زد در محل این پارک
برگزار شد.
در ای���ن نشست که با حضور  20تن از دبیران تشکلهای
زیس���ت محیط���ی استان ی���زد برگزار ش���د ،هر ی���ک از دبیران
ضمن توضیح حوزه فعالی���ت و اقدامات انجام شده تشکل
خ���ود ،راهکارها و دیدگاههای خود را در مواجه با بحران بی
آبی و سه محور مطرح شده در این نشست بیان کردند.
علیا کب���ر قیومی ،مدیر مرک���ز توسعه فن���اوری آب در این
نشس���ت ضمن بی���ان تاریخچه ای���ن مرکز گف���ت :متاسفانه
مسئله آب این روزها اولویت اصلی کشور است و ا گر به طور
ج���دی مورد پیگیری قرار نگیرد ب���ه طور قطع به یک بحران
امنیتی تبدیل خواهد شد.
وی ب���ا اش���اره ب���ه ظرفیتهای غن���ی تشکله���ای مردم
نه���اد در مقابل���ه با ای���ن بحران اظه���ار داشت :پ���ارک علم و
فن���اوری ی���زد از سال گذشته ب���ا ایجاد مرک���ز توسعه فناوری
آب ،فعالیته���ای خود را در مقابله با بح���ران آب آغاز کرده
و در ای���ن راستا جلس���ات متعددی با اقش���ار مختلف اعم از
رسانهها و مسئوالن برگزار کرده است.
اف���زود:
قیوم���ی
توانمن���د
تشکله���ای
مردم���یاز ظرفیته���ای
باالی���ی ب���رای کم���ک
ب���ه اجتماع���ی س���ازی و
عمومیک���ردن مسأل���ه آب
برخ���وردار هستن���د ،ام���ا به
دالیل گونا گ���ون تا کنون از
این ظرفیته���ا به گونهای
مطل���وب و مؤث���ر استف���اده
نش���ده ک���ه امیدواری���م این

نشس���ت نقطه شروعی برای همک���اری بیشتر با تشکلهای
زیست محیطی استان در زمینه مصرف بهینه آب باشد.
وی در ادام���ه ب���ا اشاره به سه محور م���ورد بررسی در این
نشست تصری���ح کرد :تشکله���ای مردمیچگونه میتوانند
مردم و دولت را در جهت مقابله مؤثر با بحران بیآبی یاری
دهن���د؟ مهمترین نقاط ق���وت و اساسیتری���ن نقاط ضعف
تشکله���ای است���ان در ح���وزه آب و محی���ط زیس���ت را چ���ه
میدانی���د و مهمترین سیاسته���ای حمایتی برای تقویت،
توانمندس���ازی و استف���اده از ظرفیته���ای تشکله���ای
مردمیرا چه میدانید؟ سه محور اصلی این نشست است.
وی ،ب���ا اشاره ب���ه استقب���ال شایسته سمنه���ای زیست
محیط���ی استان اظه���ار داشت :تمام���ی 23تشکل مدعو در
ای���ن هماندیشی حضور یافته ک���ه این امر نش���ان از انگیزه،
عالقمن���دی ،توانمندی و ظرفیت نهادهای مردمیفعال در
این بخش دارد.
توانمن���د س���ازی تشکلهای فع���ال در ح���وزه آب ،همراه
سازی جامعه ،آموزش و آ گ���اه سازی مردم و انتقال صحیح
سیاستهای مدیریتی آب به آنها ،تقویت روحیه قناعت،
ت�ل�اش جه���ت ارتق���ا جایگاه تشکله���ای زیس���ت محیطی و
معرف���ی توانمندیهای آنها به م���ردم و مسئوالن ،آموزش
تشکله���ا در برخ���ورد ب���ا
بحرانه���ا ب���ه وی���ژه بحران
آب ،برگ���زای همای���ش
آب توس���ط تشکله���ا در
شهرستانهای یزد ،احیای
قناته���ا ،به���ره گی���ری از
شیوهه���ای نوی���ن آبیاری و
تغییر الگوی کشت از عمده
مباحث���ی ب���ود ک���ه توس���ط
دبی���ران تشکله���ا در ای���ن
نشست مطرح شد.

داریوش پورسراجیان ،رییس پارک علم و فناوری یزد صبح
روز شنب ��ه  2آذر  94ب ��ا سورنا ستاری ،مع ��اون علمی و فناوری
رییس جمهور دیدار و گفتگو کرد.
در ای ��ن نشس ��ت ک ��ه صاحبک ��ار خراسانی سرپرس ��ت امور
شرکته ��ا و موسسات دانش بنیان و شهرام شکوهی ،معاون
پشتیبانی پارک عل ��م و فناوری یزد و نی ��ز اسماعیل قادری فر
مدیرک ��ل دفتر تجاری سازی فناوری و معاونت علمی ریاست
جمهوری حضور داشتند ،زمینههای همکاری میان پارک یزد
و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور مورد بررسی و تبادل
نظر قرار گرفت.
همکاری و حمایت معاونت در برگزاری جشنواره ایدههای
برت ��ر ،انجام پروژههای مشت ��رک علمی و تحقیقاتی و گسترش
همکاری در راستای حمایت هرچه بیشتر از موسسات فناور،
مهمترین مباحثی بود که در این جلسه مطرح گردید.

نشست مشترک رئیس پارک علم
و فناوری با سرپرست بانک رفاه
کارگران استان یزد

سرپرست بانک رفاه کارگران استان یزد و رئیس پارک علم و
فناوری یزد  16آذر  94در محل این پارک دیدار و گفتگو کردند.
در ای ��ن جلسه حمیدرض ��ا صفائیان ،سرپرس ��ت بانک رفاه
کارگران استان یزد به ارائه توانمندیهای بانک رفاه پرداخت
و ضمن اشاره به اهمیت اقتصاد دانش بنیان در کشور ،آمادگی
مجموعه خود را برای حمایت از شرکتهای فناور اعالم داشت.
داری���وش پورسراجیان ،رییس پارک ی ��زد نیز ضمن اشاره
ب ��ه اهمیت حمای ��ت از شرکتهای فناور ن ��وع حمایت مالی
از ای ��ن شرکته ��ا را بسی ��ار منحصر ب ��ه فرد دانس ��ت و گفت:
موسساتفن ��اور مستقردرپارکیزدمعموالنیازمن���د مبال���غ ب���اال
نیستن ��د ،اما سرع ��ت دریافت ای ��ن حمایته ��ا و تسهیل در
تضمینه ��ای م ��ورد نیاز ب ��رای تسهیالت دریافت ��ی بزرگترین
خواسته ی آنها به شمار میرود.
وی همچنین با معرفی صندوق پژوهش و فناوری پارک یزد
و ساختار تخصصی آن برای حمایت از شرکتهای فناور اظهار
داشت :به نظر میرسد همکاری صندوق پژوهش و فناوری و
بانکبتواندجریانحمایتاز شرکتهاراتسهیلنماید .گفتنی
اس ��ت ،بانک رفاه کارگران به عن ��وان یکی از حامیان هفتمین
دوره مسابق ��ات مل ��ی ابتکارات ن ��وآوری دانشآم���وزی ضمن
همکاری با پارک علم وفناوری یزد ،در پایان این مراسم از قاری
نوجوان و روشن دل اختتامیه این مسابقات نیز تقدیر نمود.
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در نشست روسای پارکهای علم و فناوری یزد و پردیس مطرح شد

همکاری پارک علم و فناوری یزد و پردیس در راستای توسعه فناوری و ارتقای پارکهای منطقه
در نشست���ی که در حاشیه کارگ���اه آموزشی کشورهای عضو
سازم���ان همکاری اقتص���ادی ا کو ب���ه میزبانی پ���ارک فناوری
پردی���س ص���ورت گرف���ت روسای پ���ارک عل���م و فن���اوری یزد و
پردیس با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در ابت���دای ای���ن نشست صف���اری نیا ضمن بی���ان گزارشی
از اقدام���ات و فعالیته���ای پ���ارک پردی���س ،با تاکی���د براین که
همکاری میان پارکها و استفاده از تجربیات مختلف میتواند
ب���ه توسعه پارکها در کشور شتاب داده و از تکرار اشتباهات و
اتالف منابع جلوگیری نماید ،آمادگی مجموعه پردیس را برای
گسترش مناسبات اعالم نمود.
داریوش پورسراجیان نیز با تشکر از میزبانی خوب پردیس

از عالقه مندی پارک یزد به توسعه
مناسب���ات ب���ا این پ���ارک خب���ر داد
و اف���زود :مسئ���والن است���ان نیز به
توسعه روابط ب���ا پردیس و آشنایی
با فعالیتهای این مجموعه اشتیاق
دارند که در زمانی نزدیک هیاتی به
ریاست استان���دار از پردیس بازدید
خواهندنمود.
گفتنی است ،در این نشست که
مدیران حوزه ارتباطات نیز حضور داشتند زمینههای انتقال
تجربی���ات و تعمی���ق مناسب���ات به منظ���ور افزای���ش آ گاهیها

در ح ��وزه پارکه ��ا و ب ��ه ط ��ور کل���ی
مقول ��ه فن ��اوری در کش ��ور م ��ورد
بح ��ث و تب ��ادل نظ ��ر ق ��رار گرفت و
پیشنه ��اد ش ��د برنام ��ه مشترکی به
منظور تب ��ادل تجربیات با توجه به
ظرفیته ��ای طرفین تدوی ��ن گردد.
همچنی ��ن ب ��ر اس ��اس تجربههای
طرفین مقررگردید برای گام نخست
برگ ��زاری کارگاههای آموزشی و ارائه
مشاورههای الزم جهت توسعه فناوری و پارکهای کشورهای
عضو سازمان همکاری اقتصادی ا کو در دستور کار قرار گیرد.

حضور پررنگ مرکز توسعه فناوری آب در نشست تخصصی "شناسایی فرصتها و چالشهای وضعیت
آب ،کشاورزی و محیط زیست استان یزد و ارائه راهکارهای راهبردی"
مرک���ز توسع���ه فن���اوری آب ب���ه دع���وت مرک���ز بررسیه���ای
ریاست جمهوری در نشست تخصصی"شناسایی فرصتها
و چالشهای وضعیت آب ،کشاورزی و محیط زیست استان
ی���زد و ارائه راهکارهای راهبردی"  16دی  94در دانشگاه یزد
حضور یافت.
عل���ی ا کب���ر قیوم���ی ،مدی���ر مرک���ز توسع���ه فن���اوری آب در
گفتگوی���ی گفت :در این نشست ابع���اد موضوع آب و محیط
زیس���ت در استان ی���زد ،چالشهای موج���ود در این بخش و

نی���ز راهکاره���ای کوتاهم���دت و میانمدت رویاروی���ی با این
معض�ل�ات ،در قالب یک هماندیشی چهار ساعته مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.
قیوم���ی ،با اش���اره به سطح علمی و اجرای���ی این نشست،
برگزاری هم اندیشیهای���ی از این دست را به منظور حصول
درک و دریافت مشترک از معضالت و نیز رسیدن به ادبیات و
راهبردهای واحد و در نهایت کمک به همکاری و همافزایی
عناصر دخیل در موضوع بسیار کلیدی و با اهمیت دانست.

وی افزود :بر اساس تجارب قبلی ،پیشنهادات اجرایی مرکز
توسعه فناوری آب در خصوص مسائل حوزه آب در استان یزد
که در ده بخش و به صورت مکتوب تهیه شده بود ،در اختیار
برگزارکنندگان این نشست تخصصی قرار گرفت.
قیومی شبکه سازی و کمک به همگرایی و همکاری بیشتر
در عرصه آب را از جمله راهبردها و دالیل وجودی مرکز توسعه
فن ��اوری آب دانسته و برای هر نوع همکاری در این خصوص
با سازمانهای متقاضی اعالم آمادگی و عالقمندی نمود.

استاندار یزد در نشستی تاکید کرد:

لزوم ترویج فرهنگ کار و تالش بر پایه علم و فناوری بین جوانان و نخبگان
به گ���زارش اداره ک���ل روابط
ی���زد،
عمومیاستان���داری
 19مهرم���اه ،استان���دار ی���زد،
مدیرعام���ل و هیئتمدی���ره
صن���دوق پژوه���ش و فن���اوری
است���ان و سرپرس���ت معاون���ت
هماهنگ���ی ام���ور اقتص���ادی و
توسع���ه منطق���های ، ،دی���دار و
گفتگو کردند.
در ای���ن نشست ،سید محمد میرمحمدی ،استاندار یزد با
تا کید بر لزوم ترویج و گسترش فرهنگ کار و تالش بر پایه علم و
فناوری در جامعه ،گفت :ضروری است این فرهنگ در جامعه
و بهویژه در بین جوانان نخبه و تحصیلکرده ترویج و گسترش
یابد و خوشبختانه امروز با توجه به پیگیریهای انجامشده،

زمین���ه و بستره���ای الزم برای
توسع���ه فن���اوری و پژوهش در
م شده است.
استان فراه 
وی افزود :باید فضای حاکم
ب���ر است���ان را ب���ا اعتق���اد راسخ،
وجدان کاری و تعهد کامل به
فضای کار و تالش تبدیل کنیم
و در اج���رای برنامههایم���ان با
شفافس���ازی م���ردم را بهطور
کامل در جریان فعالیتهای انجامشده قرار دهیم.
در ادام���ه محم���د سپه���ر ،مدیرعام���ل صن���دوق پژوهش و
فناوریاستانبهبیانفعالیتهایاصلیاینصندوقپرداخت
و گفت :اعطای تسهیالت به اشخاص حقیقی و حقوقی برای
اجرای طر حهای پژوهشی ،کاربردی و فناوری ،تأمین سرمایه

ریسکپذیر ،مشارکت و سرمایهگذاری در طر حهای پژوهشی
و فناوری ،تضمین انجام بهموقع تعهدات و اقساط شرکتها
در مقاط ��ع تعیینش ��ده در قرارداد ،ص���دور ضمانتنامههای
موردنی ��از مؤسس ��ات پژوهش ��ی و فن ��اوری بخ ��ش غیردولتی
ازجمله فعالیتهای اصلی صندوق پژوهش و فناوری استان
یزد است.
وی افزود :برنامهری ��زی جهت اجرای خدمات و تسهیالت
حمایتی جدید ازجمله واسپاری محصوالت فناوری و اعطای
تسهی�ل�ات کوتاهمدت ،گست ��رش حوزه حمایت ��ی صندوق به
بخشه ��ای بیوتکنولوژی ،کشاورزی و عل ��وم انسانی ،تقویت
ارتباط با مرا کز علمی پژوهشی و جذب آنها عنوان سهامدار،
اخذ عاملیتهای جدید و افزایش جذب منابع از مرا کز استانی
و ملی ازجمله برنامههای در نظر گرفتهشده این صندوق برای
دو سال آینده خواهد بود.

در نشست مشترک مدیرعامل و نماینده شرکتهای حوزه علوم انسانی پارک علم و فناوری یزد با استاندار؛

قابلیتهای موسسات فناور پژوهش محور ثابت شده است

نشست مشت���رک مدیرعامل و نماین���ده شرکتهای حوزه
عل���وم انسانی پارک علم و فناوری یزد با استاندار 21مهر  94در
محل استانداری یزد برگزار شد.
در ای���ن نشس���ت ک���ه رئی���س پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد،
مدیران عامل موسسات فن���اور حوزه علوم انسانی مستقر در
پ���ارک ،معاون هماهنگی امور اقتص���ادی و توسعه منطقهای
استان���داری یزد و مدیرکل دفتر فناوری اطالعات ،ارتباطات و
امنیت استانداری حضور داشتند ،پس از معرفی فعالیتها و
دستاورده���ای شرکتها ،پیرامون مسائ���ل و دغدغههایشان
بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
استان���دار ی���زد در ای���ن نشس���ت ضمن اب���راز خرسن���دی از
آ گاهی از توانمندیهای موسسات مستقر در پارک یزد گفت:
قابلیتهای موسسات فناور پژوهش محور ثابت شده است

و خوشبختان���ه بسی���اری از ایده
پردازیها در عمل نیز خود را به
نحو مطلوب نشان داده است.
سی���د محم���د میرمحم���دی
ب���ا تا کید بر اینک���ه رویکرد دولت
تدبی���ر و امی���د توسع���ه بخ���ش
خصوص���ی اس���ت گف���ت :نگ���اه
دولت���ی ب���ه ام���ور مسی���ر درستی
را رق���م نمیزند پس موسسات فناور مستق���ر در پارک یزد باید
متکی به خود رشد کنند.
وی افزود :تمام نهادها و دستگاهها به دنبال داشتن تصویر
مشخصی از آین���ده خودشان هستند در این راستا موسسات
فناور پژوهش محور و دانش بنیان میتوانند با ارائه طر حها و

برنامههای خود مسیر روشنی را
در اختیار آنها قرار دهند.
میرمحم ��دی همچنی ��ن ب���ا
تاکی ��د ب���ر اینک ��ه شرکته ��ای
ح ��وزه عل ��وم انسانی بای ��د تمام
ت�ل�اش خ ��ود را جه ��ت معرف���ی
قابلیتهای خود انجام دهند،
تصریح کرد :مسیر برای پیشرفت
شم ��ا باز است که در این زمین ��ه شناخت فعالین اقتصادی و
صنعتی از موسسات فناور بسیار تاثیرگذار است.
استان ��دار یزد در پایان از موسس ��ات درخواست کرد با ارائه
طر حه ��ا و دستاوردهای خود تمام تالش خود را برای داشتن
ایرانی آباد انجام دهند.

10

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال دوم 1394

جلسه

معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس؛

در تالش هستیم شبکه ای از فعاالن حوزه فناوری و صنعت از طریق فن بازار ایجاد شود
نخستی���ن جلس���ه ش���ورای
هماهنگی فن بازار منطقه ای
استان یزد  30آبان  94در محل
سالن اجتماعات پ���ارک علم و
فناوری یزد برگزار شد.
جلسه مذکور با هدف تحقق
سیاسته���ای ک�ل�ان مل���ی در
ح���وزه توسع���ه اقتص���اد دانش
بنی���ان ،ف���ن ب���ازار مل���ی ای���ران
ب���ه عن���وان یک���ی از بستره���ای
زمین���ه ساز ایج���اد و توسعه مب���ادالت و تعام�ل�ات فناورانه در
سط���ح ملی ،منطقه ای و بینالمللی با حضور رییس مرکز فن
ب���ازار ملی ایران ،معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس،

سرپرس���ت معاونت هماهنگی
امور اقتصادی و توسعه منطقه
ای استانداری ،رئیس شورای
هماهنگی فن بازار استان یزد،
رئیس پارک علم و فناوری یزد،
معاون فناوری و نوآوری پارک و
اعضای شورای هماهنگی بازار
برگزارشد.
مع���اون فن���اوری و ن���وآوری
پارک یزد در این جلسه با اشاره
ب���ه گسترش شرکتهای فن���اور در کشور ط���ی سالهای اخیر
گف���ت :متاسفانه کشور ما در بح���ث بازاریابی و فروش ضعیف
است که همین امر سبب شد پارک یزد برای اخذ عاملیت فن

بازار در این استان اقدام نماید.
احمدرضا فقیه خراسانی افزود :خوشبختانه پس از انجام
مذا کرات ،عاملیت فن بازار ملی در استان در اختیار پارک یزد
قرار گرفت.
حسی ��ن صاب ��ری ،مع ��اون توسع ��ه فن ��اوری پ ��ارک فناوری
پردیس نیز در این نشست با بیان اینکه هدف فن بازار تکمیل
زنجیره رسیدن محصوالت فناور به دست مشتری است گفت:
تا این امر صورت نگیرد ،اتفاق بعدی یعنی همان تبدیل علم
به ثروت نیز محقق نخواهد شد.
وی اف ��زود :تالش ما این است که شبکه ای از فعاالن حوزه
فن ��اوری و صنعت از طریق فن ب ��ازار ایجاد شود و این دو گروه
بتوانند بر حسب نیازشان یکدیگر را پیدا کنند و با هم همکاری
نمایند.

انتخاب نماینده پارک علم و فناوری یزد
به عنوان عضو هیئت امنای بنیاد حامیان علم و فناوری کشور
در جلسه روز دوشنب���ه  3آبان  ،94محمد علی وحدت زاد،
نماین���ده پارک علم و فناوری یزد ،به اتفاق آراء به عنوان عضو
هیئت امنای بنیاد حامیان علم و فناوری کشور انتخاب شد.
در این جلسه که در محل وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
برگزار شد ،محمد حسین امید ،معاون اداری مالی وزیر علوم،
تحقیق���ات و فناوری اقدامات ص���ورت گرفته از جانب ّ
خیرین

ب���رای شکل گیری ارکان بنی���اد حامیان علم و فن���اوری ایران
را تشری���ح و اعالم ک���رد :بر اساس برنامه ری���زی هیأت موسس
بنی���اد حامیان علم و فناوری ایران ،به زودی نشست شورای
عمومیاین بنی���اد برای انتخاب اعضای ّ
متغی���ر هیأت امنا از
میان نمایندگان معرفی شده با حضور و نظارت نماینده وزارت
کشور و وزارت علوم برگزار خواهد شد.

برگزاری جلسه هم اندیشی با موضوع "الگوی مفهومیباشگاه آب"

متاسفانه هنوز جامعه ایرانی مسئله آب را به عنوان یک بحران نپذیرفته است
جلسه هم اندیشی با موضوع "الگوی مفهومیباشگاه آب"
 7دی  94در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
در ای���ن جلس���ه که ب���ا حضور عل���ی ا کبر قیوم���ی ،مدیر مرکز
فن���اوری آب ،دبیر شبکه محیط زیست ،روابط عمومیشرکت
آب منطق���ه ای ،کارشن���اس حوزه روابط عموم���ی ،کارشناس
مسائ���ل اجتماع���ی ،کارشن���اس ح���وزه مسائ���ل اجتماع���ی و
سازمانه���ای م���ردم نه���اد ،کارشن���اس مطبوع���ات و رسانه و
کارشن���اس مسائ���ل اقتص���ادی و اجتماع���ی برگزار ش���د حضار
چالشه���ای مربوط ب���ه ح���وزه آب را مطرح و پیشنه���ادات و
راهکارهای خود را بیان کردند.
تعری���ف مفه���وم فرهن���گ س���ازی ،شبک���ه س���ازی و تاثی���ر
شبکهه���ای اجتماعی بر اجتماعی س���ازی و مفاهیم ،تحلیل
وا کن���ش منفی ب���ا تف���اوت مردم���یدر برابر تبعات ی���ک سویه

رسان���های و نق���اط ضع���ف و ق���وت طر حه���ای پیشنه���ادی،
محورهای اصلی این نشست بود.
علی ا کبر قیومی ،مدیر مرکز آب در این نشست ضمن بیان

هدف از طراحی مرکز توسعه فناوری آب(وابسته به پارک علم
و فناوری ی ��زد) گفت :عمیق بودن ابعاد بح ��ران آب میتواند
مخاطرات متعددی را متوجه کشور سازد ،اما متاسفانه هنوز
جامع ��ه ایرانی مسئل ��ه آب را به عنوان یک بح ��ران نپذیرفته
است.
آموزش خبرنگاران تخصصی ح ��وزه آب ،انتقال حرفهای
م ��ردم توسط رسانهه ��ا ،همکاری ب ��ا ارگانه ��ا و ادارات ،حفر
چاهه ��ای غیر مج ��از ،بهره گیری از شیوهه ��ای نوین آبیاری و
تغییر الگوی کشت ،توانمند سازی تشکلهای فعال در حوزه
آب ،همراه سازی جامعه ،وجود تناقض میان گفتار و عمل در
برخی م ��وارد و تاثیر آب بر فرهنگ مردم یزد از جمله مباحثی
بود که در این نشست توسط حضار مطرح شد.

سومین جلسه شورای هماهنگی فن بازار استان یزد برگزار شد
سومی���ن جلس���ه ش���ورای
هماهنگ���ی ف���ن ب���ازار است���ان
یزد 23 ،دی ،با حضور اعضای
آن در مح���ل دفت���ر معاون���ت
هماهنگ���ی ام���ور اقتص���ادی و
توسعه منطقه ای استانداری
یزد برگزارشد.
در ای���ن جلس���ه محمدرضا
حسین���ی ،رئی���س ف���ن ب���ازار
منطق���ه ای ی���زد ضم���ن ارائه
گ���زارش اجمال���ی از فعالیته���ای این نه���اد مل���ی در استان

ی���زد ،اظهار داشت :مهم ترین
اقدام این فن بازار در ماههای
اخیر ،فراخوان ارائه اختراعات
در زمین���ه ل���وازم خانگ���ی بوده
است.
وی افزود :در این فراخوان
 100اخت���راع و ط���رح صنعت���ی
به دبیرخانه ارس���ال شد که از
این تعداد  8اختراع به مرحله
نهای���ی راه یافت���ه و مخترعین
برگزیده در جلسه ای که با صنایع داشتند ،محصوالت خود

را ارائه نمودند.
در ادام ��ه جلس ��ه ،برنام ��ه عملیاتی پیشنه ��ادی سال 94
توسط ف���ن بازار ملی ای���ران به استان یزد ،م ��ورد بررسی قرار
گرفته و بندهای آن مصوب گردید.
گفتن���ی است ،این جلسه به ریاس���ت سید علی عزالدینی،
مع���اون ام���ور اقتص���ادی استان���داری و ب ��ا حض ��ور داریوش
پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه
خراسان���ی ،معاون فناوری و نوآوری پ���ارک و نمایندگان اتاق
بازرگانی استان ،وزارت صنعت و معدن و تجارت ،مدیرعامل
شرکت شهرکهای صنعتی استان ی���زد و دیگر اعضای شورا
برگزار گردید.
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یازدهمین جشنواره ملی ایدههای برتر
پویش رسانهای خانواده

برگزاری جلسه کارگروه زنان و
خانواده با موضوع
"پویش رسانه ای"
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آغاز فرایند ثبت ایده در یازدهمین جشنواره ملی ایدههای برتر
فرایند ثبت ای ��ده در یازدهمین جشنواره ملی ایدههای برتر
از  15مه���ر م���اه  94آغاز شد .عالقه مندان و ای ��ده پردازان جهت
ثب ��ت ایدههای خ ��ود میتوانند به سایت جشن ��واره به نشانی
 www.best-idea.irمراجعه کنند.
گفتنی اس ��ت ،یازدهمین جشنواره مل ��ی ایدههای برتر طی

چه���ار مرحله و در قالب برنامههای هفته پژوهش و فناوری در
سال 94با هدف توانمندسازی ایدههای برتر توسط پارکهای
عل���م و فناوری و همچنین تمرکز بر محوره ��ای دارای اولویت و
ایجاد سامانه پایش و ارزیابی جهت راهبری ایدههای فناورانه
بهسمتتشکیلشرکتهاوموسساتفناور برگزار خواهدشد.

آغاز داوری جشنواره ایدههای برتر؛

 2539ایده به دبیرخانه جشنواره راه یافت

جلس���ه کارگروه زن���ان و خانواده ب���ا حضور مدی���ران ادارات
و سازمانه���ا ب���ه ریاست محمدعلی طالبی مع���اون سیاسی،
امنیت���ی و اجتماع���ی استان���دار با موض���وع پوی���ش رسانه ای
خانواده و با شعار "همه برای خانواده" برگزارشد.
در ای���ن جلسه داری���وش پورسراجیان ،رئیس پ���ارک علم و
فن���اوری ی���زد پیشنهاد میزگردی ب���ا عنوان " نق���ش کارآفرینی
بانوان درمدیریت خانواده " به میزبانی پارک علم و فناوری یزد
را مطرح کرد که مورد استقبال و تایید معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استانداری ی���زد و فخرالسادات خامسی مدیرکل
دفت���ر بانوان و خانواده استانداری قرار گرفت و سبب شد این
میزگرد در هفته خانواده برگزار شود.

در راستای طرح پویش رسانه ای در پارک
علم و فناوری یزد برگزار شد

میزگرد " نقش زنان کارآفرین
در مدیریت خانواده"

همزمان با اتمام مهلت ارسال ایدهها به دبیرخانه جشنواره
ایدههای برتر و شکل گیری تیمهای غربال گری ،فرآیند داوری
جشنواره کلید خورد.
با توج���ه به تصویب شیوه نامه اجرایی جشنواره ایدههای
برت���ر ،داوری ایدهها در سه مرحله صورت میپذیرد .بر اساس
این شیوه داوری مرحل���ه اول انجام میشود که در این راستا
اف���راد واجد شرایط موظف هستند ویدئوهای خود را حدا کثر

ظرف م ��دت یک هفته
ب ��ه دبیرخان ��ه ارج ��اع
دهند.
گفتنی است ،در این
دوره از جشنواره ایدههای برتر تعداد  2539ایده به دبیرخانه
جشنواره ارسال شد که از این میان حدود 50درصد آن متعلق
به شرکت کنندگان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است.

گسترش همکاریهای گروه پیشگامان کویر یزد
با جشنواره ملی ایدههای برتر
در جلسه ای با حضور شهرام شکوهی ،قائم مقام دبیر اجرایی جشنواره ملی ایدههای
برتر و محمدرضا رضایی نژاد ،مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد ،تغییر روندها
و سیاستگذاریهای جدید در یازدهمین جشنواره ایدههای برتر تبیین و مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت.

برگزاری جلسه کمیته علمی یازهمین دوره جشنواره ایدههای برتر
جلسه کمیته علمی اولین مرحله یازهمین دوره جشنواره
مل���ی ایدههای برت���ر 1 ،آذر  94در سالن کنفران���س پارک علم و
فناوری یزد برگزار شد.
در ای���ن نشست تغیی���ر رون���د داوری و سیاستگذاریهای
جدید ای���ن دوره از جشنواره به سرپرست���ان گروههای علمی

ارائه شد.
جلس ��ه مذکور ب ��ا حضور شه ��رام شکوهی ،قائ ��م مقام دبیر
یازدهمین دوره جشنواره ملی ایدههای برتر ،احمدرضا فقیه
خراسانی دبیر کمیته علمی جشنواره و سرپرستان گروههای
علمی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیته علمی یازدهمین جشنوراه ملی ایدههای برتر
جلسه کمیته علمی یازدهمین جشنوراه ملی ایدههای برتر
در راستای ورود به داوری مرحله اول  15آذر  94در محل سالن
کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
در این جلسه شاخصه���ای ارزیابی مرحله دوم داوری در

در راست���ای طرح پوی���ش رسانه ای خان���واده و با همکاری
دفتر امور بان���وان و خانواده استانداری ،میزگ���ردی با عنوان "
نقش زن���ان کارآفرین در مدیریت خان���واده"  19مهر ماه  94در
سالن پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
در این میزگرد که محمدعلی طالبی معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماع���ی استان���داری ،داریوش پورسراجی���ان رئیس پارک
عل���م و فناوری یزد ،فخرالسادات خامس���ی مدیرکل دفتر امور
بان���وان و خانواده استانداری ،خانواده استانداری و جمعی از
کارشناس���ان در آن حضور داشتند ،در زمین���ه زنان کارآفرین و
نقش آنها درمدیریت خانواده بحث و بررسی شد.
در این نشست با بررسی زوایای بحث کارآفرینی و رابطه آن
با مدیریت خان���واده پیرامون نقش تاثیرگذار زنان در خانواده
و اجتم���اع در زمینه اشتغ���ال ،تربیت فرزن���دان و جامعه پذیر
کردن آنها ،برآوردن نقشهای زناشویی و اجتماعی بررسی و بر
اهمیت نقش مردان به عنوان حامیتا کید شد و پیرامون آن
بحث و تبادل نظر ص���ورت گرفت .گفتنی است ،در پایان این
میزگرد از زنان کارآفرین موفق پارک علم و فناوری یزد و جمعی
از فرزندان کارکنان پارک علم و فناوری تجلیل شد.

حضور داوران تبیین و نهایی گردید.
نشست مذک ��ور با حض ��ور احمدرضا فقی ��ه خراسانی ،دبیر
کمیته علم ��ی یازدهمین دوره جشنواره مل ��ی ایدههای برتر و
داوران مرحله دوم برگزار شد.

همکاری با فن بازار ملی ایران مسیر عرضه تجاری ایدههای نوآورانه
در بازار را کوتاه تر میکند

در جلسهای با حضور معاون پشتیبانی
پ���ارک علم و فناوری یزد و مع���اون فن بازار
مل���ی ایران ،راهکاره���ای توسعه مناسبات
و چگونگ���ی هماهنگی و همک���اری جهت
برگزاری هرچه بهتر و باشکوه تر یازدهمین
جشنواره ملی ایدهه���ای برتر مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
در ای���ن نشس���ت ک���ه در پ���ارک عل���م و
فناوری پردیس برگزار شد ،شهرام شکوهی
با تشریح تاریخچه جشنواره ملی ایدههای
برتر و اشاره به جایگاه آن در تولید و توسعه
نوآوری و ایده پ���ردازی در کشور ،همکاری
نهاده���ای موف���ق فن���اوری در کش���ور نظیر
پ���ارک پردیس را در راستای برگ���زاری مطلوب این رویداد ملی
الزم و موثر دانست .وی همچنین آمادگی دبیرخانه جشنواره
ملی ایدههای برتر جهت هر نوع همکاری با فن بازار ملی ایران
را اعالم کرد و گفت :همکاری با فن بازار ملی ایران مسیر عرضه

تج ��اری ایدههای نوآورانه در بازار را کوتاه تر
میکن ��د .در ادامه این جلسه علی ا کبریان،
معاون فن بازار ملی ایران ضمن استقبال از
پیشنهاد همکاری با جشنواره ملی یازدهم،
این اق ��دام را برای ایده پ ��ردازان منشا اثر و
سازنده دانست.
وی پ ��ارک عل ��م و فن ��اوری ی ��زد را از
مجموعههای موفق در امر توسعه فناوری
دانس ��ت و با اشاره به قدمت جشنواره ملی
ایدههای برت ��ر اظهار داشت :دستاوردهای
این جشن ��واره جه ��ت تبلیغ و تروی ��ج ایده
پردازی در کشور بسیار حائز اهمیت است.
در این جلسه که روح اهلل غفارزاده ،مدیر
ام ��ور اداری پارک و علوی ،مجری جشن ��واره یازدهم و جمعی
از مدی ��ران فن بازار ملی ایران حضور داشتند ،نحوه همکاری
مشت ��رک در حوزه اطالع رسانی و حمایت از ایدههای برتر این
جشنواره مورد توافق و تاکید قرار گرفت.

12

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال دوم  1394مهمترینرویدادها

مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی

در جلسهکمیتهروابطعمومیمسابقاتملیابتکاراتو نوآوریدانشآموزیمطرحشد:

لزوم بازتاب درخور مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی
کمیت���ه رواب���ط عمومیهفتمی���ن دوره مسابق���ات مل���ی
ابتکارات و نوآوری دانشآموزی  7مهر سال جاری در محل
پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
در این نشست که مدیران و مسئولین پارک علم و فناوری
پ���ارک علم و فناوری یزد ،آموزش و پ���رورش استان و دانشگاه
ی���زد حض���ور داشتن���د ،درخص���وص اط�ل�اع رسان���ی و پوشش
رسانهای مطلوب این رویداد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
بازت���اب درخ���ور مسابق���ات مل���ی ابتک���ارات و ن���وآوری

دانشآموزی فص ��ل جدیدی را در تکمی���ل زنجیره دانش تا
محصول خواهد گشود.
گفتنی اس ��ت ،تا کنون پارک علم و فناوری یزد شش دوره
از ای ��ن مسابقات را با همکاری سایر دستگاههای استان به
ص ��ورت استان ��ی برگزار نم ��وده است و امس���ال در پی تفاهم
نامه ای ک ��ه با وزارت آموزش و پرورش ب���ه امضا رسید ،این
مسابق ��ات  28و  29آب ��ان م ��اه به صورت ملی برگ���زار خواهد
شد.

نشست خبری دبیر هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی با اصحاب رسانه؛

هدف اصلی این مسابقات رشد خالقیت ،تقویت جسارت علمی و شناسایی استعدادهای برتر است
به مناسبت برگزاری هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات
و ن���وآوری دانشآم���وزی ،نشس���ت خب���ری دبی���ر مسابقات با
اصح���اب رسان���ه  21آب���ان  94در سالن کنفرانس پ���ارک علم و
فناوری یزد برگزار شد.
در این نشست ،محمود زار ع ،معاون آموزش متوسطه اداره
کل آموزش و پرورش استان یزد با بیان اینکه آموزش و پرورش
استان در ا کث���ر عرصهها در کشور پیشگام بوده است ،از تمام
کسانی که به طور مستقیم و غیرمستقیم از این نهاد حمایت
میکنند ،تشکر کرد.
وی در ادامه به اقدامات صورت گرفته درخصوص برگزاری
هرچه بهتر این دوره از مسابق���ات از ابتدا تا کنون اشاره کرد و
اظه���ار داشت :پ���س از توافق اولیه و عق���د تفاهم نامه ای سه
جانبه می���ان وزارت آم���وزش و پرورش استان ی���زد ،پارک علم
و فن���اوری ی���زد و اداره کل آموزش و پ���رورش استان سه محور
امکاناتوتجهیزات،مجموعهفضاهایموجودوتوانمندیها
برای برگزار مورد بررسی قرار گرفت.
زار ع در ادام���ه همچنی���ن ب���ا بیان اینک���ه بر اس���اس آمارها
52درصد دانشآموزان یزدی در دوره ابتدایی و 48درصد نیز
در دوره دوم که همان متوسطه اول و دوم را شامل میشود،
مشغول به تحصیل هستن���د ،اذعان داش���ت :این مسابقات
فرصت بسیار خوبی برای بروز ایدهها به آنها میدهد.
مع���اون فناوری و ن���وآوری پارک عل���م و فناوری ی���زد نیز در

این نشست ب���ه حمایتهای
پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد از
دانشآم���وزان اش���اره ک���رد و
اظه���ار داش���ت :در حال حاضر
مرک���ز ن���وآوری ب���ه ایدهه���ای
دانشآم���وزان ت���ا سق���ف 2
میلیون تومان کمک بالعوض
داده و فض���ای پ���ارک علم���ی
کودک���ان و نوجوان���ان نیز برای
انج���ام فعالیتهایش���ان در
اختیار آنها قرار میگیرد.
احمدرض���ا فقی���ه خراسان���ی از برگ���زاری موفق ش���ش دوره
مسابق���ات ابتکارات و ن���وآوری دانشآموزی در سطح استانی
ب���ه میزبانی پارک علم و فناوری ی���زد خبر داد وگفت :امسال با
همکاری وزارت آموزش و پ���رورش ،اداره کل آموزش و پرورش
استان یزد و امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه با آنها،
این مسابقات به صورت ملی برگزار خواهد شد.
وی ه���دف اصلی برگزاری این مسابق���ات را افزایش روحیه
خودب���اوری و ک���ار تیمیبین دانشآم���وزان ،رش���د خالقیت و
ن���وآوری ،تقویت جسارت علم���ی و شناسای���ی استعدادهای
برتر برشمرد و تصریح کرد :طراحی این مسابقات طبق اسناد
باالدستی کشور انجام شده است.

دبی ��ر هفتمی ��ن دوره
مسابق ��ات ابتک ��ارات و نوآوری
دانشآم ��وزی با بی ��ان این که
تاکن ��ون  754نف ��ر در قال ��ب
 357تی���م در ای ��ن دوره ثب ��ت
ن ��ام کرده ان ��د ،اظه ��ار داشت:
بیشتری���ن آمار ثبت نام متعلق
به استانهای یزد ،اصفهان و
هرمزگان بوده است.
فقیه خراسان ��ی به حمایت
کمیت ��ه مل ��ی یونسک ��و از ای ��ن
دوره از مسابق ��ات اش ��اره و تصریح ک ��رد :امسال دومین سالی
است که کمیته ملی یونسکو با اهدای لوح تقدیر به برگزیدگان
مسابقات دانشآموزی از آنها حمایت میکند.
وی افزود :جوایز نقدی این دوره مبلغ یک میلیون تومان
ب ��رای نفر اول 600 ،هزار تومان برای نف ��ر دوم و  300هزار تومان
برای نفر سوم در نظر گرفته شده است.
دبی ��ر هفتمی ��ن دوره مسابق ��ات ابتک ��ارات و ن ��وآوری
دانشآم ��وزی ضمن تاکی ��د بر اهمیت اط�ل�اع رسانی مناسب
در برگ ��زاری چنی ��ن مسابقاتی ،گف ��ت :از آغ ��از فعالیت ،سایت
مسابق ��ات ب ��ه نشان ��ی www.siccup.irطراح ��ی ش ��ده و
تمامیاخبار و اطالعات به روز در آن درج شده است.

آغاز هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی در یزد
هفتمی���ن دوره مسابق���ات مل���ی ابتک���ارات و ن���وآوری
دانشآم���وزی صب���ح روز ٢٨آب���ان م���اه س���ال ج���اری درمحل
دانشگاه یزد آغاز شد.

در ای���ن دوره از مسابقات ک���ه به همت پارک علم و فناوری
ی���زد ،وزارت آم���وزش و پ���رورش و اداره ک���ل آم���وزش و پرورش
است���ان و حمای���ت دانشگاه یزد برگ���زار ش���ده 860 ،دانشآموز

در قال ��ب  448تی ��م در رشتهه ��ای رباتی ��ک ،شیم ��ی ،زیست
شناسی(جراحی) ،نجوم ،هوافضا و اپلیکیشن نویسی اندروید
به رقابت پرداختند.
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معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پر ورش در مراسم اختتامیه مسابقات؛

ایجاد شور و نشاط علمی و ترغیب دانشآموزان به نوآوری از اهداف این مسابقات است
هفتمی ��ن دوره مسابق ��ات مل ��ی
ابتک ��ارات و ن ��وآوری دانشآم ��وزی
عص ��ر جمع ��ه  29آب ��ان ب ��ا معرف ��ی
برگزیدگان به کار خود پایان داد.
مع ��اون آم ��وزش متوسط ��ه وزیر
آم ��وزش و پ ��رورش در مراس ��م
اختتامی ��ه مسابق ��ات ،ضم ��ن ابراز
خرسن ��دی از استقب ��ال پرش ��ور
دانشآم ��وزان از ای ��ن رقابته ��ا
گفت :ب ��ا توجه به اینکه امسال این
مسابق ��ات ب ��ه ص ��ورت مل ��ی برگزار
ش ��ده اس ��ت حض ��ور  22است ��ان در
این رقابت علمی بسیار قابل توجه
است.
وی توج ��ه ب ��ه دانشآم ��وزان به
عن ��وان آین ��ده س ��ازان کش ��ور را از
وظایف آموزش و پرورش دانست و اظهار داشت :برگزاری
المپیاده ��ای دانشآم ��وزی ،جشنوارهه ��ای خوارزم���یو
جابربن حیان ،تشکیل پژوه ��ش سراهای دانشآموزی و
تجهیز آنها از جمله فعالیتهای آموزش و پرورش در این
راستا است.
زرافش ��ان ب ��ا بی ��ان اینک ��ه خوشبختان���ه توانمن ��دی
دانشآم ��وزان ما ب ��ه یک باور عمومیتبدی���ل شده است،
تصری ��ح ک ��رد :م ��ا معتقدی ��م ک ��ه ب ��رای ب ��روز و ظه ��ور این

خالقیتها باید آموزش را در مدارس
کیفی نماییم.
وی برگ ��زاری چنی ��ن مسابقات ��ی
را مثب ��ت ارزیاب ��ی ک ��رد و گف ��ت:
افزای ��ش ش ��ور و نش ��اط علم ��ی در
بی ��ن دانشآم ��وزان و ترغی ��ب آنه ��ا
ب���ه ن���وآوری از اه���داف برگ���زاری این
رقابتها است.
زرافش���ان ضم���ن قدردان���ی از
تالشه���ای پارک عل���م و فناوری یزد،
اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
و مقامات این استان ،ابراز امیدواری
ک���رد :ب���ا همک���اری ادارات آم���وزش و
پرورش استانه���ا زمینه حضور تمام
دانشآم���وزان در ساله���ای آین���ده
فراهم شود.
احمدرضا فقیه خراسانی ،دبیر هفتمین دوره مسابقات
ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی با بیان اینکه پرورش
خالقیت را باید از دوران دانشآموزی آغاز کرد ،گفت :مرکز
نوآوری پارک علم و فناوری یزد به طر حهای دانشآموزی
تا سقف  2میلیون تومان کمک بالعوض اعطا میکند
وی ه ��دف برگ ��زاری ای ��ن مسابق ��ات را تروی ��ج فرهنگ
خالقیت و نوآوری در بین دانشآموزان عنوان کرد و اظهار
داشت :در این دوره از مسابقات 845دانشآموز در قالب

 448تی���م در رشتههای رباتی���ک ،هوافضا ،نجوم ،شیمی،
زیس���ت شناسی(جراحی) و اپلیکیش���ن نویسی اندروید به
رقابت پرداختند.
مهین گزانی ،رئیس گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو
به عنوان یک���ی از حامیان مسابقات در این مراسم،کشف
استعداده���ای برت���ر علم���ی را ام���ری ض���روری دانس���ت و
گفت :مقاط���ع دانشآموزی ب���ه عن���وان ریشههای اصلی
مهارته���ای علمی و فناوری ،نقش موث ��ری در پایداری و
ارتقای قدرت کشورها دارد.
وی اف���زود :خالقی���ت به عن���وان عام���ل ا کتسابی نقش
مهم���یدر پیشرفت جوامع در حال توسعه داشته و زمانی
شکوفا میشود که به نیاز جامعه تبدیل شود.
ت علم،
گزان���ی دان���ش را اصلیتری���ن عام���ل و زیرساخ��� 
پایداری و امنیت جوامع مختلف دانست و اظهار داشت:
شرکته���ای دانشبنیان باید با استف ��اده از ظرفیتهای
علم���ی و پژوهشی کشور نسبت به هدایت صحیح جامعه
اقدام کنند.
وی با بی���ان اینکه گروه علوم کمیسی ��ون ملی یونسکو
خ���ود را موظف به حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر
دانشآموزی و دانشجویی میداند ،گفت :سرمایهگذاری
برای جوانان به عن���وان شهروندان علمی جامعه جهانی
امری ضروری است.
گفتنی است ،در پایان این مراسم به نفرات اول تا سوم
رشتههای مختلف جوایز نقدی و لوح تقدیر اهدا شد.

داریوش پورسراجیان در جلسه تجلیل از دست اندرکاران برگزاری هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی؛

ترویج فرهنگ نوآوری و خالقیت همواره دغدغه مجموعه پارک علم و فناوری یزد بوده است

در جلس ��ه ای با حضور داری ��وش پورسراجیان ،رئیس
پ ��ارک عل ��م و فن ��اوری ی ��زد ،احمدرض ��ا فقی ��ه خراسانی،
معاون فناوری و ن ��وآوری و محمود زار ع ،معاون آموزش
متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان یزد ،از دست
اندرکاران برگزاری هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات
و نوآوری دانشآموزی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
در ای ��ن نشس ��ت ک ��ه ب ��ه منظ ��ور آسی���ب شناس ��ی و
بررس ��ی نق ��اط ضع ��ف و ق ��وت برگ ��زاری هفتمی ��ن دوره
مسابق ��ات مل ��ی ابتکارات و ن ��وآوری دانشآم ��وزی برگزار
ش ��ده بود ،داری ��وش پورسراجی ��ان ضمن اب ��راز قدردانی
از تمامیاف ��رادی که به نوعی در برگ ��زاری این مسابقات
سهم داشتن ��د ،گفت :ترویج فرهنگ ن ��وآوری و خالقیت
همواره دغدغ ��ه مجموعه پارک علم و فن ��اوری یزد بوده
و از زمان ��ی که ایده برگزاری مسابقات ابتکارات و نوآوری
دانشآم ��وزی شک ��ل گرفت تا کن ��ون تالش ک ��رده ایم در
راستای تحقق این هدف پیش برویم.
وی ب ��ر مستم ��ر بودن ای ��ن رویداد علم���ی تا کید کرد و
اظهار داشت :باید پس از اتمام مسابقات دو حوزه جلب
مشارکت حدا کثری مدارس تمام کشور و کار با برگزیدگان
ای ��ن دوره و دورهه ��ای قبل به منظور رش���د و شکوفایی
استعدادهای برتر را همواره مد نظر داشته باشیم.
در ادام ��ه جلس ��ه احمدرض ��ا فقی ��ه خراسان ��ی ،دبی ��ر
مسابق ��ات با بی ��ان اینکه برگ ��زاری مسابقات ب ��رای قشر
دانشآم ��وز بسی ��ار سخ ��ت و پرمسئولی ��ت اس ��ت ،گفت:
خوشبختانه با همکاری آموزش و پرورش و دانشگاه یزد
و شخ ��ص ریاست پارک علم و فن ��اوری یزد ،مسابقات به

نحو احسنت برگزار شد.
وی ضم ��ن قدردان ��ی از
برگ ��زاری مناس ��ب مراس ��م
اختتامیه توسط مجموعه
رواب ��ط عمومیپ ��ارک علم
وفن ��اوری ی ��زد ،اظه ��ار
داش ��ت :حض ��ور پ ��ر رن ��گ
حراس ��ت دانشگ ��اه ی ��زد و
پارک نیز کمک شایانی به
برگزاری ب ��ی حاشیه و آرام
مسابقات نمود.
دبی ��ر هفتمی ��ن دوره
مسابق ��ات ملی ابتک ��ارات و ن ��وآوری دانشآموزی افزود:
در صورت همکاری وزارت آموزش و پرورش و ارگانهای
دیگر ،ظرفیت برگزاری مسابقات تا سقف  3000دانشآموز
را در دوره بعدی داریم
در ادام ��ه جلس ��ه نی ��ز امی ��ن درخش ��ان ،دبی ��ر اجرایی
هفتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی
ضم ��ن ارائ ��ه گزارش ��ی از مسابق ��ات ،گفت :امس ��ال برای
اولین بار مسابقات به صورت ملی برگزار شد که با مذا کره
با چند دانشگاه خارجی نیم نگاهی به بینالمللی شدن
مسابقات نیز داشته ایم.
وی با بی ��ان اینکه در دو روز برگزاری مسابقات امسال
 200نف ��ر ب ��ه ص ��ورت مستقی ��م کم ��ک ک ��رده ان ��د ،گفت:
هفتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی
در  17رشته و بین  870دانشآموز برگزار شد.

همچنی���ن محمود زار ع،
مع���اون آم���وزش متوسط���ه
آم���وزش وپ���رورش است���ان
ی���زد مص���رف کنندگ���ی
علم���ی ،ع���دم گرای���ش ب���ه
کارهای گروه���ی و عالقه به
فعالیته���ای زودب���ازده را
از آفته���ای موج���ود بر سر
راه دانشآم���وزان ایران���ی
دانس���ت و گف���ت :ب���رای
خ���روج از ای���ن آفته���ا ب���ه
برنامههای���ی مانن���د ای���ن
مسابق���ات نیاز داری���م که در آن دانشآم���وزان انجام کار
گروهی و تولید علم را تمرین میکنند.
وی ضمن قدردانی از پارک علم و فناوری یزد به خاطر
برگ���زاری مناس���ب این مسابق���ات ،گفت :بای���د دبیرخانه
مسابقات به صورت دائمیفعال باشد و اطالع رسانی به
دانشآموزان از االن آغاز شود.
زار ع اف���زود :آم���وزش و پ���رورش آمادگ���ی دارد ب���ه
تمامیم���دارس فراخوان داده و ثبت نام دانشآموزان را
با ظرفیت باال آغاز کند.
گفتن���ی اس���ت ،در این مراس���م مسئولی���ن کمیتههای
مختل���ف مسابقات ضم���ن ارائه گزارش���ی از فعالیتهای
انج���ام شده ،ب���ه بیان مشک�ل�ات و نقاط ضع���ف موجود
پرداختن���د و در پایان نیز از مسئولی���ن و دست اندرکاران
برگزاری مسابقات با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
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کارگاه آموزشی ارزش گذاری و ارزیابی فناوری

معاون پژوهشی وزارت علوم در حاشیه بازدید از کارگاه آموزشی "ارزشگذاری و ار زیابی فناوری" :

پارکها باید بتوانند حلقه اتصال دانشگاهها با دنیای کارباشند

معاون پژوهشی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در حاشیه
بازدید از پارک علم و فناوری یزد در کارگاه آموزشی "ارزشگذاری
و ارزیاب���ی فناوری" در جم���ع روسا و معاونین پارکهای علم و
فناوری حضور یافت و با آنها گفت و گو کرد.
وحید احمدی در این نشست با بیان اینکه یکی از معضالت
ح���وزه فناوری کمبود اف���رادی است که با ای���ن حوزه آشنایی
نزدی���ک داشته باشن���د ،گفت :متاسفان���ه در انتخاب روسای
پارکهای علم و فناوری و مرا کز رشد با این مشکل مواجه بوده
و برگزاری کارگاههایی از این دست میتواند گام موثری در این
زمینه باشد .وی با اش���اره به اینکه اساتید دانشگاهها و فار غ
التحصیالن تحصیالت تکمیلی تخصص تجاری سازی نداشته
و دانشگاهه���ا نمیتوانن���د ای���ن خ�ل�ا را جبران نماین���د ،اظهار
داش���ت :باید پارکه���ا و مرا کز رشد با پ���رورش دادن تیمهای
تخصصی کمک کنن���د تا پروژههایی که زمین���ه تجاریسازی
شدن را دارند بتوانند به این مرحله برسند.

احمدی با اشاره به رویکرد مثبت مسئولین کشور به حوزه
فن���اوری و مسائل پارکها و تجاری س���ازی محصوالت آنها،
گف���ت :باید آم���وزش را در سطوح مختلف انج���ام دهیم .برای
مثال در سط���ح اول باید آموزش تجاری س���ازی و تفکر تقاضا
مح���وری و عرضه محصول به ف���ار غ التحصیالن جوان مقطع
کارشناسی و ارتباط دادن آنها با بخش صنعت در دستور کار
قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کشورهای بزرگ و توسعه یافته در دنیا در
ای���ن زمینه سرمایهگذاری ک���رده اند ،گفت :ما نیز در مجموعه
وزارت خان���ه معتقدی���م وقت���ی چه���ار و هشت ده���م میلیون
دانشجو داریم و فقط 700هزار نفر از آنها در مقطع تحصیالت
تکمیل���ی و دکت���را درس میخوانن���د ،بای���د ب���ر روی  4میلیون
دانشج���وی دوره کارشناسی که ضریب حضورشان در جامعه
باالتر است سرمایهگذاری کنیم.
احم���دی تصری���ح ک���رد :پارکه���ا میتوانند هم ب���ه صورت

تئ ��وری و هم عملیاتی حلقه
اتص ��ال دانشگاهها با دنیای
کار باشند.
وی با بیان اینکه خروجی
دانشگاهها به بخش صنعت
و بخشه ��ای دیگ ��ر م�ل�ا ک
ارزیابی دانشگاهها است ،گفت :ا گر دانشگاهها افرادی را برای
ایجاد زمینه تجاری سازی محصوالت و ایدههای دانشجویان
ق ��رار دهند ،اتفاقهای بهتر و موثرتری خواهد افتاد .داریوش
پورسراجی ��ان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز با بیان اینکه
سه سطح آموزش شرکتها ،مرا کز رشد و مدیران ارشد پارکها
برنامه ریزی شده است ،گفت :این کارگاه دومین اقدام پارک
یزد در راستای برنام ��ه طراحی شده و در سطح مدیران ارشد
پارکها است .گفتنی اس ��ت ،در این نشست روسا و معاونین
پارکها دغدغههای خود را با معاون وزیر مطرح کردند.

مصطفی کریمیان اقبال در حاشیه کارگاه آموزشی« ارزشگذاری و ارزیابی فناوری»

پارک علم و فناوری یزد؛ پیشرو در بحث پارکها در کشور

مصطف���ی کریمی���ان
اقبال مدیرکل سابق دفتر
برنامهری���زی ام���ور فناوری
وزارت عل���وم ،تحقیق ��ات و
فن���اوری ط���ی گفتگویی با
رواب���ط عمومیپ���ارک علم
و فن���اوری ی���زد در حاشیه کارگ���اه آموزش���ی « ارزشگذاری و
ارزیاب���ی فن���اوری» ،با بیان اینک���ه یکی از وظای ��ف پارکها و
مرا ک���ز رش���د پذیرش ایدهه���ای جدید است ،گف���ت :باید به
کارآفرینان کمک کنیم تا بتوانند این ایدهها را اجرایی کنند
و یکی از ابزارهای مهم ب���رای پذیرش صحیح ایدهها و افراد

دانست ��ن روش ارزشگذاری فناوری ،اف ��راد و صاحبان ایده
است.
وی اف ��زود :ا گر ما بتوانی ��م در ای ��ن دو روز کارگاه آموزشی
این روش را به مدیران پارکهای علم و فناوری و مرا کز رشد
آم ��وزش دهیم ،گام موث ��ری در راستای رسی ��دن به اهداف
آنها برداشته ایم.
کریمی ��ان اقب ��ال با اشاره به اینکه با پ ��ارک علم و فناوری
یزد از ابت ��دای تاسیس تا کنون آشنا هست ��م ،اظهار داشت:
ب ��ه جرات میتوان ��م بگویم پارک یزد یک ��ی از پیشروان بحث
پارکها در کشور است .
وی افزود :پارک یزد نیز همانند بسیاری از پارکهای دیگر

در کش ��ور در ط ��ول این  15س ��ال ف ��راز و نشیبهایی داشته
است ام ��ا ارزیابی کنونی نشان از ای ��ن دارد که این پارک در
ا کثر زمینههای کاری خود بسیار موفق عمل کرده است.
کریمی ��ان اقب ��ال اقتص ��اد مقاومت ��ی را به معن ��ای داشتن
جایگ ��اه مناسب در فض ��ای رقابتی دنیا دانس���ت وگفت :در
صورت ��ی که اقتصاد مقاومت ��ی را اینگونه تعریف کنیم ،تجربه
دنیا نشان داده است ک ��ه تحقق این اقتصاد بدون تکیه بر
توسعه فناری و اقتصاد دانش بنیان امکان پذیر نیست.
وی تصری ��ح کرد :عنصر مهم در اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد
دانش بنیان است و این اقتصاد بدون توسعه فناوری معنا
ندارد.

کامران باقری در حاشیه کارگاه آموزشی « ارزشگذاری و ار زیابی فناوری » :

پارک علم و فناوری یزد در زمینه فعالیت در حوزه تکنولوژی جزو بهترین پارکهای ایران است
سید کام���ران باق���ری ،یک���ی از مدرسین کارگ���اه آموزشی
«ارزشگ���ذاری و ارزیاب���ی فن���اوری» در گفت و گو ب���ا روابط
عمومیپ���ارک عل���م و فن���اوری یزد ،ب���ا بیان اینک���ه در ایران
ی���ک بازار سنت���ی محصوالت وجود دارد ک���ه مکانیزم عرضه
و تقاض���ا و قیمتگذاری در آن تقریبا مشخص است ،گفت:
در حوزه تکنولوژی و نوآوری اصطالحا یک بازار ثانویه وجود
دارد و محصول���ی که در این ب���ازار خرید و فروش میشود از
جنس دانش بوده و معموال نمود فیزیکی ندارد.
وی با اش���اره به اینکه بازیگران این ب���ازار افراد مختر ع و
خالق ،شرکتهای دانش بنیان  ،پارکهای علم و فناوری،
مرا کز رشد و دانشگاهها هستن���د ،تصریح کرد :وقتی دانش

و تکنول���وژی خ���ود را در اختی���ار دیگ���ران ق���رار میدهی���د
ارزشگ���ذاری آن متف���اوت و مشک���ل تر اس���ت و باید دانش
ارزشگذاری فناوری را به صورت تخصصی بیاموزید.
باق���ری با بیان اینک���ه سابقه بازار تکنول���وژی در کشور ما
طوالن���ی نیس���ت و شای���د به طور کام���ل هم شک���ل نگرفته،
گف���ت :برای اینک���ه این ب���ازار را درکشور داشت���ه باشیم باید
ارزشگ���ذاری آن را بدانی���م و خوشبختان���ه پارکها و مرا کز
رش���د که با ای���ن فضا درگی���ر هستند ،برای آم���وزش مدیران
خ���ود در این زمینه اقدامات���ی انجام دادند ک���ه این اتفاق
خوبی است.
وی ب���ا اشاره به اینکه پ���ارک یزد یکی از  4پارک برتر کشور

اس ��ت ،گف ��ت :ای ��ن پ ��ارک از نظ ��ر
ظاه ��ر ،کیفی ��ت ک ��ار و مدیری ��ت و
برخ ��ورد مدی ��ران در سط ��ح بسیار
باالی ��ی ق ��رار دارد و ب ��دون اغ ��راق
میتوان گفت در زمینه فعالیت در
حوزه تکنولوژی جزو بهترین پارکهای ایران است.
باق ��ری با بیان اینک ��ه تعریف اقتصاد مقاومت ��ی از نظر هر
شخ ��ص متف ��اوت اس ��ت ،گف ��ت :کشورهای ��ی در جهان در
ح ��وزه تجارت ،امنی ��ت ،اقتص ��اد و حتی فرهن ��گ سرآمد و
تعیی ��ن کننده هستند که در حوزه دانش و تکنولوژی حرف
اول را میزنند.

کارگاه آموزشی « ارزشگذاری و ارزیابی فناوری» در پارک علم و فناوری یزد آغاز به کار کرد
کارگاه آموزشی «ارزشگذاری و ارزیابی فناوری» برای روسا و
معاونین پارکهای علم و فناوری با حضور مصطفی کریمیان
اقبال و سید کامران باقری ،به میزبانی پارک علم و فناوری یزد
آغاز به کار کرد.
شه���رام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد
در آیین افتتاح این کارگاه با اشاره به اینکه این دوره آموزشی
ب���ه میزبانی پارک عل���م و فناوری ی���زد و زیر نظ���ر وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری برگزار میشود ،گف���ت :در راستای ارتقای
سطح علمی مدیران ارشد پارکها و مرا کز رشد  6دوره آموزشی
طراحی شده که یکی از این دورهها دوره الکترونیکی است.

مصطفی کریمیان اقبال ،یکی از مدرسین این دوره آموزشی
ضم ��ن ابراز خرسن ��دی از حضور در پارک یزد،گف ��ت :این دوره
آموزشی نسبت به دوره قبل تغییرات و پیشرفت قابل توجهی
داشته است .وی افزود :محتوای مطالب ارائه شده ارتقا یافته
همچنین ذهنیت و تجربه روسای پارکها  ،فرهنگ کارآفرینی
و حمایت از شرکتها تغییر کرده است.
سید کامران باقری ،م ��درس دیگر این دوره نیز ضمن ارائه
برنامهه ��ای کارگ ��اه آموزش ��ی ،ابراز امی���دواری کرد :ای ��ن دوره
بتواند برای روسا و معاونین پارکها موثر بوده و تاثیر بسزایی
در رشد مدیریت و سیاستگذاری آنها داشته باشد.
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به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

فن بازار یزد آغاز به کار کرد

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری نمایشگاه فن بازار یزد
ب���ا حضور حمیدرضا نصی���ری زاده رئیس سازم���ان مدیریت و
برنام���ه ریزی استان یزد و جمعی از مسئولین و مدیران حوزه
پژوهش و فناوری استان افتتاح شد.
در ای���ن نمایشگ���اه دانشگاهه���ا ،پارک علم و فن���اوری یزد و
مرا ک���ز آموزشی و پژوهشی استان ب���ه ارائه دستاوردهای خود
میپردازند.
گفتنی اس���ت ،پارک علم و فناوری ی���زد در قالب چهار غرفه
ستادی پ���ارک ،مرکز رشد زیس���ت فناوری ،مرک���ز رشد فناوری
اطالع���ات و ارتباط���ات و مرک���ز رش���د فناوریهای ن���رم در این
نمایشگاه شرکت نموده و دستاوردهای خود را ارائه میدهند.

حضور هیات رئیسه پارک
علم و فناورى یزد در غرفه پارک

اعضاى هیات رئیسه پارک علم و فناورى یزد روز سه شنبه
 24آذر در غرفه این پارک حضور یافتند.
گفتن���ى اس���ت ،شانزدهمی���ن نمایشگ���اه دستاورده���اى
پژوهش،فن���اورى و ف���ن ب���ازار از 23ت���ا  26آذر در محل دائمى
نمایشگاهه���اى بی���ن الملل���ى تهران برگ���زار شد و پ���ارک علم و
فن���اورى ی���زد در ای���ن نمایشگ���اه دستاورده���اى تع���دادى از
شرکتهاى خود را به معرض نمایش گذاشت.

بازدید کنندگان ویژه غرفه پارک
علم و فناوری یزد در شانزدهمین
نمایشگاهدستاوردهاى
پژوهش،فناورى و فن بازار

ج�ل�ال بختی���ارى ،مدی���ر ک���ل دفت���ر حمای���ت و پشتیبانی
امورپژوهشی وفناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناورى و دبیر
ست���اد ملى هفته پژوهش و فناورى ،عصر روز سه شنبه 24آذر
ماه از غرفه پارک علم و فناورى یزد در شانزدهمین نمایشگاه
دستاوردهاى پژوهش،فناورى و فن بازار ،بازدید کرد.
خسرو پی���رى ،مدیرکل دفتر سیاستگ���ذارى و برنامه ریزى
فناورى وزارت علوم،تحقیقات و فناورى نیز امروز از غرفه پارک
علم و فناورى یزد بازدید کرد.
وى در ای���ن بازدید از نزدیک ب���ا دستاوردهاى شرکتهاى
مستقر در پارک آشنا شد.
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هدف از برگزاری این نمایشگاه ،ایجاد ارتباط بین مراکز تحقیقاتی،
دانشگاهها ،صنعت و جامعه است

شانزدهمین نمایشگ���اه دستاوردهای پژوهشی ،فناوری و
فن بازار ،روز دوشنبه 23آذر ماه در محل دائمینمایشگاههای
بینالمللی تهران آغاز به کار کرد.
در مراسمافتتاحیهایننمایشگاه کهپارکعلموفناورىىزد
نىز در آن حض���ور دارد ،محمد فرهادی ،وزیر علوم ،تحقیقات
و فن���اوری ضمن تبریک فرا رسی���دن هفته پژوهش و فناوری،
اظهار داشت :خوشبختانه دولت تدبیر و امید عزم خود را جزم
کرده است ت���ا از پژوهش و فناوری حمایت ویژه و همه جانبه
ای انجام دهد.
وی ه���دف از برگ���زاری ای���ن نمایشگاه را ایج���اد ارتباط بین
مرا کز تحقیقاتی و دانشگاهها و صنعت و جامعه عنوان نمود
و گفت :در کنار این نمایشگاه ،جشنواره ایدههای برتر در حال
برگ���زاری اس���ت که در آن صده���ا ایده علمی م���ورد بررسی قرار
میگیرد.
فره���ادی با بیان اینکه امسال تمام استانها برنامههایی
جه���ت گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری خواهند داشت،
تصریح کرد :خوشبختانه امسال حداقل یک درصد اعتبارات
ناخالص ملی به مسائ���ل پژوهشی اختصاص یافته است که
این رقم در گذشته  0/47درصد بوده است.
محمدرضا نعمت زاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز در
ای���ن مراسم ضمن ابراز خرسن���دی از رشد  50درصدی شرکت
کنندگ���ان نسبت ب���ه سال قب���ل ،اظه���ار داش���ت :در راستای
منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به علم و فناوری و
اقتصاد دانش بنیان در کشور ،تمامیوزارتخانهها در جلسات
ستاد راهب���ردی ،آمادگی خود را جهت همکاری در این زمینه
اعالم نموده و وظیفه هماهنگی و برنامه ریزی بر عهده وزارت
صنعت ،معدن و تجارت گذاشته شد.
وی ب���ا تاکید بر لزوم مشارک���ت صنعت و دانشگاهها ،گفت:

وظیفه بخش صنعت است که از مرا کز پژوهشی و دانشگاهها
کمک بگیرد زیرا نیاز این بخش به مرا کز علمی بیشتر است.
وزی ��ر صنعت ،معدن و تجارت با اش ��اره به جایگاه مناسب
مقاالت علمی ایران در جهان ،گفت :متاسفانه مشکل اصلی
ما در زمین ��ه تجاری سازی دانش است که بای ��د در این مورد
اقدامات ویژه ای صورت گیرد.
سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان
اینکه رویکرد جدید دولت حمایت از شرکتهای دانش بنیان
است ،اظهار داشت :خوشبختانه روز گذشته بودجه صندوق
نوآوری و شکوفایی در سال آینده تصویب شد که این خبر از
اتفاقات خوبی میدهد که در حال وقوع است.
وی افزود  :همدلی و همراهی تمامیارگانها و وزارتخانهها
در ای ��ن زمینه الزم است تا بتوانیم ایدههای جدید در توسعه
اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم.
گفتنی است ،همزمان با ای ��ن رویداد،یازدهمین جشنواره
مل ��ى ایدهه ��اى برترتوسط پارک عل ��م وفناورى ی ��زد در محل
دائمى نمایشگاههاى بین المللى تهران برگزار شد و برگزیدگان
معرفىشدند.

حضور مرکز توسعه فناوری آب در نمایشگاه پژوهش فناوری و فن بازار
مرک���ز توسع���ه فن���اوری آب (وابسته
ب���ه پارک عل���م و فن���اوری) ب���رای اولین
ب���ار در نمایشگ���اه پژوهش ،فن���اوری و
ف���ن ب���ازار که ب���رای شانزدهمی���ن دوره
از  23لغای���ت  26آذر  94در مح���ل
دائمینمایشگاههای تهران برگزار شد،
حضور یافت.
در ای���ن نمایشگ���اه خدم���ات و
محص���والت شرکته���ای فن���اور ح���وزه
آب در مع���رض بازدی���د عالقمن���دان ق���رار گرف���ت .همچنی���ن
بازدیدکنندگان با نحوه کار ای���ن مرکز و خدمات باشگاه آب از
نزدیک آشنا شدند.

بسی ��اری از فع ��االن و متخصص ��ان
ضمن استقبال از ای ��ن غرفه ،خواهان
ایجاد بست ��ر مناسب جه ��ت همکاری
مستمر با این مرکز شدند.
در حاشیه ای ��ن نمایشگاه یک پانل
تخصص ��ی ب ��ا موض ��وع "فناوریه ��ای
نوین ،دانش بومیو نظام حکمرانی آب
در ایران" با حضور جمعی از متخصصان
و فع ��االن ح ��وزه آب از جمله عباسقلی
جهانی ،مهدی فاتحراد و جهانگیر پرهمت برگزار گردید که در
آن ابع ��اد مساله حکمرانی آب در ای ��ران و نقاط قوت و ضعف
موجود در این بخش مورد بحث و برررسی قرار گرفت.

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه و چگونگی ثبت اختراع
در فن بازار منطقه ای استان یزد برگزار شد
در مراسم هفته پژوهش و فناوری در فن بازار منطقه ای ،کارگاه
آموزش���ی آشنایی با نحوه و چگونگی ثب���ت اختراع به سرپرستی و
تدریس کاظم کمالی عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه یزد در محل سالن غدیر این دانشگاه برگزار شد.
ثبت اختراع ،ثبت عالئم تجاری ،ثبت طر حهای صنعتی ،ثبت
نشان جغرافیای���ی ،آشنایی با مفاهی���م و قوانین مالکیت فکری،
نحوه جستجوی اختراعات ،نحوه ثبت اظهارنامه اختراع و طرح
صنعت���ی و آشنای���ی با مالکیت ادب���ی و هنری از جمل���ه مباحث و
عناوین مطرح شده در این کارگاه بود.
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بازدید اعضای شبکه پارکهای
کشورهای اسالمی از غرفه پارک
علم و فناوری یزد

حضور پررنگ پارک علم و
فناوری یزد در پنجمین کنفرانس
بینالمللی و نهمین کنفرانس ملی
مدیریتفناوری
پنجمی���ن کنفران���س بینالملل���ی و نهمی���ن کنفرانس ملی
مدیری���ت فن���اوری  25آذر  94در سال���ن همایشه���ای صدا و
سیمای جمهوری اسالمی ایران آغاز به کار کرد.
در نخستی���ن روز ای���ن کنفران���س منوچه���ر منطقی رییس
کنفران���س ،محمدرض���ا آراست���ی ریی���س کمیت���ه علم���ی ای���ن
کنفرانس ،پروفس���ور او گرن استرند است���اد اقتصاد و مدیریت
و بنیانگ���ذار مرک���ز مطالع���ات مالکی���ت فک���ری در chalmers
 university of technologyسوئد ،حمید نوری استاد مدیریت
فن���اوری و ادغ���ام سازمان���ی در wilfrid laurier university
کان���ادا ،شهرام مصباح موسس و مدیرعامل شرک���ت strategic
 manufacturing solutions ILEDGE/INCآمریک���ا ،داری���وش

محجوبی استاد مدیریت کس���ب و کار و کارآفرینی university
 of texasآمریکا ،کیوان وکیل���ی استادیار استراتژی و کارآفرینی
در  londen business schoolانگلست���ان ،ان���دره پیکالوگا استاد
مدیری���ت ن���وآوری در  scuola superior sant'Annaو ریی���س
Italian network of university technology transfer offices
 )(NETVALایتالیا سخنرانی کردند.
در پایان این کنفرانس نیز یک پانل تخصصی ویژه با عنوان
گفتگوی سیاسی برگزار شد.
گفتن���ی است ،پارک علم و فناوری ی���زد نیز به عنوان یکی از
حامیان داخلی حضور پررنگی در این کنفرانس داشت.

در دومین روز کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری توسط پارک یزد برگزار شد

پانل پارکهای علم و فناوری در ایران؛ نقشها ،مزایا و چالشها
پان���ل پارکه���ای عل���م و
فن���اوری در ای���ران؛ نقشه���ا،
مزای���ا و چالشه���ا  26آذر
 94در دومی���ن روز کنفران���س
بینالمللی و نهمین کنفرانس
مل���ی مدیریت فن���اوری توسط
پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد
در سال���ن شی���خ مفی���د مرک���ز
همایشه���ا یبینالمللی صدا
و سیم���ای جمه���وری اسالمی
ایران برگزار شد.
در ای���ن پانل احمدرضا فقیه خراسان���ی ،محمدصالح اولیا
و علی حاجی غالم سری���زدی به ترتیب به عنوان رییس پانل،
مشاور علمی پان���ل (دانشگاهی) و دبیر پانل و بهزاد سلطانی،
ریی���س صن���دوق ن���وآوری و شکوفای���ی و مهدی صف���اری نیا
ریی���س پارک علم و فناوری پردی���س به عنوان اعضای هیئت
رییسه حضور داشتند.
توسعه ظرفیتها و قابلیتهای پارکهای علم و فناوری در
توسعه کسبو کارهایفناورانهوارتقاسطحفناوریمنطقهای
و ملی با تحلیل چالش شناخت دقیق از اثرات پارکهای علم
و فن���اوری و موانع پی���ش رو ،شناسایی نقش و اثرات فناوری،
اقتصادی ،اجتماع���ی و  ...پارکهای علم و فناوری در توسعه
کسب و کارهای فناوران���ه و توسعه فناوری ،بررسی مزیتها و
چالشهای پارکهای علم و فناوری ،بررسی نقش نهادهای

موث���ر در توسعه پارکهای علم
و فناوری و تحقق اهداف آن و
ارائه راهکارهایی برای کمک به
ارتقا پارکهای عل���م و فناوری
اهداف برگزاری این پانل بود.
ع���دم ارزیاب���ی صحی���ح
از اث���رات بالفع���ل و بالق���وه
پارکه���ای عل���م و فن���اوری
و ع���دم شناخ���ت دقی���ق از
چرایی ایجاد و گسترش برخی
چالشهای پیش روی این نهاد مهم ،سیاستگذاران را دچار
خطاهایی در تصمیم گیریها میکند که به صورتی فزاینده
پارکه���ا را از مسی���ر اصل���ی خ���ود و فلسف���ه وجودیش���ان دور
میس���ازد .لذا با برگزاری این پانل ضمن شناخت این موارد،
راهکاره���ای سیاستی و اجرایی ب���ه عنوان خروجی مهم این
پانل برنامه ریزی شد.
گفتن���ی است ،جعفر توفیق���ی وزیر اسبق عل���وم ،تحقیقات
و فن���اوری ،منوچه���ر منطقی ریی���س سازم���ان صنایع هوایی
و دبیر ست���اد توسعه فناوری و صنایع دان���ش بنیان هوایی و
هوانوردی ،آندره پیکالوگا استاد مدیریت نوآوری در دانشگاه
سانتان���ا ایتالیا ،ا کرم فدا کار مدیرکل دفتر فن���اوری اطالعات و
ارتباطات استان���داری یزد ،شاه نظ���ری رئیس بنیاد نخبگان
است���ان ی���زد و آراستی دبیر علم���ی کنفرانس نی���ز در این پانل
شرکتداشتند.

در اختتامی���ه پنجمی���ن کنفران���س بینالملل���ی و نهمی���ن
کنفران���س ملی مدیریت فن���اوری از پ���ارک علم و فن���اوری یزد
تجلیلشد.
پ���ارک ی���زد در دومی���ن روز ای���ن
کنفرانس ،پانل تخصصی "پارکهای
عل���م و فن���اوری در ای���ران؛ نقشه���ا،
مزای���ا و چالشه���ا" را در راست���ای
اهدافی از جمله توسعه ظرفیتها و
قابلیتهای پارکهای علم و فناوری
در توسعه کسب و کاره���ای فناورانه
و ارتق���ا سطح فن���اوری منطق���ه ای و

ملی با تحلیل چالش شناخت دقیق از اثرات پارکهای علم و
فناوری و موانع پیش رو و ارائه راهکارهایی برای کمک به ارتقا
پارکهای علم و فناوری برگزار کرد.
منوچه���ر منطق���ی در مت���ن تقدیر
نام���ه از پارک ی���زد که با برگ���زاری این
پانل تخصصی در پنجمین کنفرانس
بینالملل���ی مدیری���ت فن���اوری ،با به
اشترا کگذاری تالشها ،دستاوردها
و تجربی���ات ،در غن���ی ت���ر نم���ودن
محتوای علمی ،این کنفرانس را یاری
دادند تشکر کرد.

در اختتامیه پنجمین کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری از پارک علم
و فناوری یزد تجلیل شد

دوازده نف ��ر از اعض ��ای شبک ��ه پارکهای عل���م و فناوری
کشورهای اسالمی روزچهارشنبه  25آذر از غرفه پارک علم و
فناوری یزد بازدید کردند.
این گروه که از کشورهایی مانند پاکستان ،مصر ،اندونزی
و ...در شانزدهمی���ن نمایشگ���اه دستاورده���ای پژوه���ش،
فناوری و فن بازار حضوریافتند ،پس از بازدید از غرفه پارک
عل ��م و فناوری یزد ،از نزدیک ب ��ا دستاوردهای شرکتهای
مستقر در این پارک آشنا شدند.

کار آفرینی ونوآوری
اولویت جامعه ما است

ب ��ه مناسبت هفت ��ه پژوهش و فن ��اوری ،چهارمین پنل
تخصص ��ی فن بازار منطق ��ه ای با عنوان نق ��ش پژوهش و
فناوری در توسعه کارآفرینی و فناوریهای نرم برگزار شد.
ای ��ن پنل با حض ��ور عباس باقی مدی ��ر مرکز رشد زیست
فن ��اوری پ ��ارک عل ��م و فن ��اوری ی ��زد ،غضنف ��ر میرجلیل ��ی
دانشی ��ار دانشگ ��اه یزد و نائ ��ب رىیس اول ات ��اق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی استان یزد ،محمد شهبازیان
مدیرکل مرکز کارآفرین ��ی استان یزد ،مجتبی ناهید مشاور
حوزه کارآفرینی و حبیب زار ع عضو هیئت علمی دانشگاه
ی ��زد ب ��ا محور ی ��ت نق ��ش پژوه ��ش و فن ��اوری در توسع���ه
کارآفرین ��ی و فناوریهای نرم در مح ��ل دانشگاه یزد برگزار
ش ��د .عباس باقی به عنوان یکی از اعضای این پنل ضمن
اش ��اره به ضرورت ایج ��اد سیستم کارآفرین ��ی و نوآوری در
کش ��ور این موضوع را اولویت جامعه و صنعت دانسته و از
نبود حمایتهای معنوی در این زمینه گفت.
وی همچنی ��ن نب ��ود سامان ��ه و سیست ��م پای ��ش آماری
را یک ��ی از معض�ل�ات بر س ��ر راه تعام ��ل دانشگ ��اه و صنعت
دانست.
کمبود نی ��روی انسانی کارگر ،تصور اشتب ��اه از کارآفرینی
در جامعه و  ...سایر مباحث مطرح شده در این پنل بود.
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گفتگو با بیستون کویر یزد؛ فناور برتر سال 94؛

اجرای سیستم معدن کاری هوشمند برای معدن چادرملو عمده دلیل انتخاب ما بود
ط ��ی مراسمیک ��ه س ��ال
ج ��اری ب ��ه مناسب ��ت هفته
پژوه ��ش ب ��ا ه ��دف تجلی ��ل
از پژوهشگ ��ران و فن ��اوران
است ��ان برگ ��زار ش ��د ،شرک ��ت
بیست ��ون کوی ��ر ی ��زد مستقر
در پ ��ارک علم و فن ��اوری یزد
به عن ��وان فن ��اور برتر معرفی
گردی ��د .شرک ��ت بیست ��ون
کویر ی ��زد یکی از شرکتهای
موف ��ق در زمین ��ه طراح ��ی
و اج ��رای سیستمه ��ای نوی ��ن مع ��دن ک ��اری اس ��ت که
از س ��ال  91فعالی ��ت خ ��ود را با ه ��دف ،طراح ��ی و اجرای
سیستمهای نوی ��ن معدن ک ��اری و دیسپچینگ(گسیل
هوشمن ��د) ،مدیری ��ت و پایش ناوگان مع ��ادن و مدیریت
تعمی ��ر و نگه ��داری تجهیزات معدنی آغاز ک ��رد و در حال
حاضر توانسته زمینه اشتغال  30نفر را فراهم سازد.
مدیرعام ��ل شرک ��ت بیست ��ون کوی ��ر ی ��زد در گفتگ ��و با

رواب ��ط عمومیپارک ب ��ا ابراز
خرسن ��دی از ای ��ن انتخ ��اب
گف ��ت :به عقیده م ��ن عمده
دلیل انتخاب این مجموعه
ب ��ه عن ��وان فن ��اور برت ��ر سال
 ،94اج ��رای سیستم معدن
ک ��اری هوشمند برای معدن
چادرمل ��و ب ��وده اس ��ت.
ابوالفض ��ل میرحسین ��ی
اف ��زود :این سیست ��م توسط
متخصص ��ان داخل ��ی و ب ��ا
هزین ��ه اجرایی بسیار کمتر نسبت به شرکتهای خارجی
اج ��را نمای ��د .وی با بی ��ان اینک ��ه باعث افتخ ��ار است که
این شرکت توانسته عن ��وان نخستین شرکت ایرانی ارائه
دهن ��ده خدم ��ات مع ��دن ک ��اری هوشمن ��د را از آن خود
کند ،اظهار داش ��ت :بیستون کویر یزد در سال گذشته با
تکمیل کارهای مطالعاتی خود اقدام به معرفی محصول
به اولین مشتری یعنی مع ��دن چادرملو نمود و توانست

با موفقیت سیستم پایل���وت محصول را برای این معدن
اج���را نماید .میرحسینی افزود :ای���ن مجموعه در ابتدای
س���ال  94پروژه نصب و راه ان���دازی کامل سیستم معدن
ک���اری هوشمن���د را در معدن چادرملو آغ���از نمود که این
پ���روژه در پای���ان آذر  94ب���ه اتمام رسی���د و در حال حاضر
سیستم مذکور در دوره ی فعالیت آزمایشی قرار دارد.
وی ب���ا اش���اره ب���ه برنامهه���ای ای���ن شرکت گف���ت :در
حال حاض���ر انجام کاره���ای مطالعات���ی در زمینه اجرای
سیست���م معدن کاری هوشمند در معادن مس و توسعه
خدمات فعلی شرکت برای معادن سنگ آهن در دستور
کار شرکت ق���رار دارد .میرحسینی در پای���ان با بیان اینکه
شرک���ت بیست���ون کویر ی���زد در نظ���ر دارد سیستم معدن
کاری هوشمند را برای تمام معادن بزرگ کشور اجرایی و
اجرای آن را برای معادن متوسط و کوچک نیز اقتصادی
نمای���د اظهار داش���ت :در چشم ان���داز  20ساله ی شرکت
بیست���ون کویر یزد ورود به بازارهای منطقه ای و جهانی
و تبدیل شدن ب���ه بزرگترین هلدینگ معدنی خاورمیانه
پیش بینی شده است.

گفتگو با نیر وپارس؛ یکی از فناوران برتر سال 94

فعالیت در زمینه انرژی خورشیدی این روزها به عنوان یکی از نیازهای اصلی کشور مطرح است
یک ��ه س ��ال ج ��اری ب ��ه مناسب ��ت هفت ��ه
ط ��ی مراسم 
پژوهش با هدف تجلیل از پژوهشگران و فناوران استان
برگزار شد ،نیرو پارس توانست رتبه دوم را از آن خود کند
و در زم ��ره سه فن ��اور برتر قرار گیرد .شرک ��ت نیرو پارس در
زمین ��ه فناوریهای نوین برق و الکترونیک فعالیت دارد
که استقرار در مرکز ف ��ن آوری اقبال ،تاسیس پژوهشکده
کار ب ��رد ان ��رژی خورشیدی در پارک عل ��م و فناوری یزد به
منظ ��ور یافت ��ن راهکاره ��ای کاربردی در استف ��اده بیشتر
و بهین ��ه ت ��ر از ان ��رژی ب ��ی پای ��ان خورشی ��د ،ای ��ن شرکت
را ب ��ه مجموع ��ه ای ب ��ا ماهی ��ت دان ��ش بنی ��ان در زمینه
سامانهه ��ای خورشی ��دی تبدی ��ل کرده اس ��ت .سهراب
بهم ��ردی ،مدی ��ر عامل نیرو پ ��ارس در گفتگویی با روابط

عمومیپارک علم و فناوری یزد ،با بیان اینکه فعالیت در
زمینه انرژی خورشیدی بحثی روز و کاربردی در کشور ما
اس ��ت و این روزها به عنوان یکی از نیازهای اصلی کشور
مطرح است گف ��ت :این شرکت تنه ��ا مجموعه ای است
ک ��ه توانسته پژوهشک ��ده کاربرد ان ��رژی خورشیدی را در
پ ��ارک علم و فن ��اوری یزد تاسیس کند ک ��ه به عقیده من
عم ��ده دلیل انتخاب ما فعالیته ��ای مان در این زمینه
بوده است.
وی ب ��ا اشاره به پروژهها و طر حهای این شرکت اظهار
داش ��ت :ب ��ه طور قط ��ع این انتخ ��اب انگی ��زه ای است تا
درص ��دد رفع ای ��رادات برآیی ��م و با ق ��درت بیشتری برای
آینده برنامه ریزی کنیم.

گفتگو با پیشتازان ستارۀ ایساتیس؛ یکی از فناوران برتر سال 94

استان یزد میتواند به قطب  ITکشور تبدیل شود

یک ��ه س ��ال ج ��اری ب ��ه مناسب ��ت هفت ��ه
ط ��ی مراسم 
پژوهش با هدف تجلیل از پژوهشگران و فناوران استان
برگزار شد ،ستاره پیشتازان ایساتیس با کسب رتبه سوم،
موفق شد در زمره سه فناور برتر استان قرار گیرد.
شرک ��ت پیشت ��ازان ست ��اره ایساتیس در س ��ال  1390با

هدف فعالیت در زمینۀ طراحی و تولید ،پیاده سازی نرم
اف ��زار و سخ ��ت افزار مرتبط با  RFIDکار خ ��ود را آغاز کرد
و نخستین پروژۀ ای ��ن مجموعه نیز ساخت یک سیستم
پارکینگ اداری بود.
محس ��ن کرم ��ی ،مدیرعام ��ل ای ��ن شرک ��ت در گفتگو با
روابط عمومیپ ��ارک علم و فناوری ی ��زد بزرگترین افتخار
این مجموعه را اجرا ،نصب و راه اندازی نرم افزار خود در
سطح کشور دانست و گف ��ت :مسجد مقدس جمکران و
پاالیشگاه پارسیان(سومین پاالیشگاه بزرگ گاز ایران) از
جمله مشتریان ما تا کنون بوده اند.
وی ب ��ا اب ��راز خرسن ��دی از انتخ ��اب ب ��ه عن ��وان یکی از
فن ��اوران برت ��ر س ��ال  94اظه ��ار داش ��ت :البته ب ��ه عقیده
م ��ن انتخاب شدن یا نش ��دن در جشنوارهها خیلی مهم
نیست ،هدف اصلی ایجاد اشتغال و تولید است.
کرمیافزود :فکر میکنم دلیل اصلی انتخاب ما بررسی
ف ��روش یک ساله و تعداد اف ��راد مشغول به کار به صورت

پاره وقت یا تمام وقت بوده است.
وی همچنی���ن با اش���اره به عم���ده تری���ن فعالیت این
شرک���ت در ح���ال حاضر گفت :ارتقا سط���ح کیفی سیستم
هوشمند کنترل ت���ردد خودرویی از جمل���ه فعالیتهای
ای���ن روزهای ما است که با توجه به نیازهای مشتریان و
نیاز بازار در حال تکمیل و توسعه است.
کرم���یدر م���ورد برنامهه���ای آت���ی ست���اره پیشت���ازان
ایساتی���س اظهار داش���ت :برنامههای آین���ده این شرکت
را میت���وان ب���ه دو دست���ه اصل���ی چیدم���ان درس���ت و
سامانده���ی محص���والت و ارتق���ا سطح���ی کیف���ی آنها و
افزای���ش سرمایه و آمادگی برای ج���ذب سرمایه گذاران و
توسعه شرکت تقسیم کرد.
وی در پای���ان اظه���ار امی���دواری ک���رد :است���ان ی���زد با
حمای���ت مسئولین و مدیران است���ان از شرکتهای نوپا،
به قطب  ITکشور تبدیل شود.
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در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان انجام شد:

تجلیل از سه شرکت مستقر در پارک علم و فناوری یزد به عنوان فناوران نمونه استان
ب���ه مناسبت هفت���ه پژوه���ش مراسمیب���ا هدف تجلی���ل از
پژوهشگران و فناوران است���ان در سالن آمفی تاتر دانشگاه یزد
ب���ا حضور حمیدرض���ا نصی���ری زاده رئیس سازم ��ان مدیریت و
برنامه ریزی استان یزد ،محمدصالح اولیا رئیس دانشگاه یزد،

ا کرم فدا کار مدیرکل دفتر فناوری اطالعات ،ارتباطات و امنیت
استانداری یزد ،مصطفی شاه نظری رئیس بنیاد نخبگان یزد،
احمدرضا فقیه خراسانی معاون فن ��اوری و نوآوری پارک علم و
فن ��اوری یزد و جمعی دیگر از مدی ��ران و مسئولین استان برگزار

گردید .در این مراسم از پژوهشگران و فناوران برتر استان با اهدا
ل ��وح تقدیر ،تجلیل به عمل آمد .در گ ��روه فناور برتر سه شرکت
بیستون کویر،نیروپارسوپیشتازانستارهایساتیسمستقر در
پارک علم و فناوری یزد حائز رتبه اول تا سوم شدند.

جشنواره تجاری سازی فناوریهای پیشرفته

حضور فعال پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه تجاری سازی فناوریهای پیشرفته
مراس���م افتتاحی���ه نخستین جشن���واره تجاری
سازی فناوریهای پیشرفت���ه( با رویکرد دانشگاه
کارآفری���ن)  22مه���ر  94در مح���ل پردیس دانشگاه
ماهان برگزار شد.
در ای���ن مراس���م خسرو پی���ری ،مدیر ک���ل دفتر
سیاستگذاری و برنامه ریزی فناوری وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ضم���ن تشریح سیاستهای
وزارت عل���وم در خصوص اشاعه فرهن���گ نوآوری
گف���ت :خوشبختان���ه از زمان���ی ک���ه احس���اس شد
بای���د علم و فناوری به عنوان یک���ی از اولویتهای
اصلی کش���ور در نظر گرفته شود ،تم���ام نهادها در
این راستا توجیه شدند،که باید با ارائه برنامهها و
سیاستهای کالن بهترین بهره را از این شرایط ببریم.
وی ب���ا بیان اینکه ارزش اف���زوده ای که در دنیای اقتصاد
ایجاد میشود مربوط ب���ه حوزه فناوری است اظهار داشت:
مهمترین شاخصه ایجاد و اشاعه فناوری ،نیروهای انسانی
متفکر و خالق است و وظیفه ما ،فراهم آوردن بستر مناسب
برای رشد آنها است.
پیری ب���ا اشاره به اثرگ���ذاری پارکهای عل���م و فناوری در
دو محور فرهنگی -اجتماعی و اقتصادی گفت :این مرا کز با
برانگیختن امید در دل جوانان ،باعث شدند ایدهها امکان
ارائه پیدا کنند هر چند به نتیجه نرسند.
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تجلیل از برگزیدگان مرکز نوآوری
گردهمای���ی پایان س���ال اعضای مرک���ز نوآوری پ���ارک علم و
فن���اوری ی���زد 25 ،اسفن���د  94برگزار ش���د .در ای���ن مراسم که با
حض���ور پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فن���اوری یزد ،شیرزاد،
مدیرک���ل آم���وزش و پ���رورش استان ی���زد ،شاه نظ���ری ،رئیس
بنی���اد نخبگ���ان است���ان ،فقی���ه خراسان���ی ،معاون فن���اوری و
ن���وآوری پارک ،شکوهی معاون پشتیبانی پ���ارک و زار ع معاون
آم���وزش متوسطه آم���وزش و پرورش استان و جمع���ی دیگر از
مسئولین پارک و مشاورین و مسئولین مرکز نوآوری برگزار شد
از طر حهای برگزیده این مرکز در سال  94تجلیل شد.

وی با بیان اینکه تعامالت بینالمللی باید در قالب برد برد
گسترش یاب���د ،خاطر نشان کرد :ا گر موسس���ات فناور ایجاد
شده در کشور نتوانند به استانداردهای جهانی دست یابند،
رفته رفته بازارمان را در دنیا از دست خواهیم داد.
در این مراسم همچنین عباس ق���وام ،رئیس پارک علم و
فن���اوری کرمان هدف از برگزاری ای���ن جشنواره را شناسایی
ظرفیته���ای فن���اوری ب���ه خص���وص در پارکه���ای عل���م و
فن���اوری ،معرف���ی دستاوردهای موسسات فن���اور به جامعه
سرمای���ه گ���ذاران داخلی و خارج���ی و برق���راری ارتباط میان
سرمایه گذاران و عرضه کنندگان فناوری عنوان کرد.
محمدمیرزایی،رئیسدانشگاهتحصیالتتکمیلی کرمان

نیز ب ��ا اشاره ب ��ه چالشهای پی ��ش روی فناوری،
کم رن ��گ بودن نق ��ش بخش خصوص ��ی در نظام
توسع ��ه فن ��اوری و ن ��وآوری در کش ��ور و ضع ��ف در
همکاریه ��ای بینالملل ��ی را عم ��ده ضعفهای
موجود در عرضه نوآوری و توسعه فناوری دانست.
در حاشیه این جشنواره نمایشگاهی با حضور
پ ��ارک علم و فناوری ی ��زد ،خراسان ،گی�ل�ان ،البرز،
ق ��م ،جهاد دانشگاهی ،بنیاد نخبگان و هوا و فضا
برگزار شد که در این میان پارک علم و فناوری یزد
با  4شرکت حضور فعالی در این نمایشگاه داشت،
روژه تکنولوژی ،پترو ا کتان ایساتیس ،روژان و پویا
شیمین ��وآوران موسساتی بودند که از پارک علم و
فناوری یزد در این نمایشگاه حضور یافته و محصوالت خود
را ارائه دادند.
گفتن ��ی است ،در جری ��ان این جشن ��واره همچنین کارگاه
آموزش ��ی آشنایی ب ��ا روشهای نوین تبدیل ای ��ده به ثروت
با حضور علی ناظ ��م ،دکترای مدیریت کسب و کار با گرایش
رهبری سازمانها ،کارگاه آموزشی دانشگاه کارآفرین با حضور
محمدرضا امینی ،م ��درس دورههای مدیریت و کارآفرینی و
نماینده تجار ایرانی مقیم امارات ،کارگاه آموزشی آشنایی با
روشهای نوین کارآفرینی و تجاری سازی فناوری و آشنایی
با روشهای نوین مدیریت در کارآفرینی برگزار شد.

اعطای گواهینامه طرح برتر
به یکی از موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد

گواهینام���ه طرح برت���ر نخستین جشن���واره تج���اری سازی
فناوریهای پیشرفته به طرح "تولید زرین" شرکت پترو ا کتان
ایساتیس ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد تعلق گرفت.
طبق این گواهینامه ،بر اساس ارزیابیهای انجام شده بر
مبنای مدل ارزیابی طرح برتر در " نخستین جشنواره تجاری
س���ازی فناوریهای پیشرفته" توسط گ���روه ارزیابان و هیئت

داوران و تایید دبیرخانه دائمیجشنواره این طرح شایستگی
دریافت "گواهینامه طرح برتر" را یافت.
گفتنیاست ،نخستینجشنوارهتجاریسازیفناوریهای
پیشرفته( با رویک ��رد دانشگاه کارآفری ��ن)  22مهر  94در محل
پردیس دانشگاه ماهان برگزار شد و پارک علم و فناوری یزد نیز
در این جشنواره حضور فعال و چشمگیری داشت.

معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد؛

گزارش عملکرد مرکز توسعه
وضعیت استخدامیکارکنان پارکهای علم و فناوری کشور به شرایط
فناوری آب ( وابسته به پارک علم
بحرانی نزدیک شده است
و فناوری یزد) انتشار یافت
شکوهی با بیان اینکه اصالح آئین نامه استخدامیاعضای
رئیس هیات اجرایی تشکیالت و نیروی انسانی پارکهای
گزارش مشروح عملکرد شش ماهه
مرکز توسع���ه فن���اوری آب(وابسته به
پارک علم و فناوری یزد) انتشار یافت.
عل���ی ا کبر قیومی ،مدیر این مرکز با
اعالماینخبر گفت :اهمفعالیتهای
مرکز توسعه فناوری آب ،تولید و ترویج
محت���وا ،برگ���زاری هماندیشیه���ای
تخصصی ،حمایت از مؤسسات فعال در حوزه آب ،برنامههای
تبلیغات���ی و اطالعرسانی از جمله اقدام���ات این مرکز به شمار
میآید که در این گزارش تفصیلی منعکس شده است.

مناط���ق  2و  4فن���اوری در جلس���ه ای���ن هیات در پ���ارک علم و
فن���اوری ی���زد ،با اشاره ب���ه اهمیت توجه ب���ه وضعیت موجود
استخدامیمناب���ع انسان���ی پارکه���ای عل���م و فن���اوری در
وزارت عل���وم ،تحقیق���ات و فناوری گف���ت :متاسفانه وضعیت
استخدامیکارکن���ان پارکها به خص���وص در پارکهای سطح
یک به شرایط بحرانی نزدیک شده است.
وی ب���ا اشاره به این که متاسفانه ب���ا گذشت حدود پانزده
س���ال از زمان آغاز فعالیت پارکهای عل���م و فناوری در کشور،
هنوز سهمیه استخدامیبه آنها اختصاص داده نشده است،
توجه به حفظ و نگهداشت مدیران و کارشناسان حرفهای و
با تجربه در پارکها را ضروری دانست.

غیر هیات علمی بر اساس شرایط موجود حیاتی است ،تصریح
ک���رد :بازنگری این آئی���ن نامه به منظور حف���ظ انگیزه پرسنل
پارکها که مهم ترین سرمایه آنها محسوب میشود ،ضروری
است.
وی بازنگ���ری و اصالحات مرتبط با ارتقا اعضا در آئین نامه
استخدامیاعضای غی���ر هیات علمی تا زم���ان دریافت مجوز
استخ���دام در پارکهای علم و فن���اوری را یکی از دغدغههای
ج���دی هیات اجرای���ی مناط���ق  2و  4فناوری کش���ور دانست
و از کلی���ه روسای پارکها و مدی���ران وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری درخواست کرد :ه���ر چه سریع تر در راستای حل این
مشکل اقدامات الزم را انجام دهند.
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در مصاحبه با پاتریک ابیشر ،رئیس دانشگاه  EPFLسوئیس مطرح شد:

تجربه فناوریهای نرم در پارک یزد ثابت کرد
میتوان در این حوزه سرمایهگذاری نمود

پاتری���ک ابیش���ر ،رئیس دانشگ���اه EPFL
سوئیس،در مصاحبهباروابطعمومیپارک
عل���م و فناوری یزد ضمن استقبال از ایجاد
مراکزرشدفناوریهاینرم گفت:منمعتقد
بوده ام ک���ه در حوزه مدیریت ،اقتصاد و به
طور کلی علوم انسانی میتوان فعالیتهای
بسیار خوبی را انج���ام داد .من مدتهاست
روی این مسئله اندیشیده ام و امروز تجربه
پارک علم و فن���اوری یزد در ایجاد مرکز رشد فناوریهای نرم به
م���ن ثابت کرد که این حوزه قابلیت باالیی برای فعالیت دارد و
شرکتهای زیادی میتوانند حول این موضوع شکل بگیرند و
کارهایبزرگیرابهانجامبرسانند.
ابیش���ر در پاسخ به این سوال که ارتب���اط دانشگاه  ،EPFLبا
پارکهای علم و فناوری چگونه است؟ گفت :دانشگاه ،EPFL
پارک علم و فناوری بزرگی درون خود دارد به صورت متوسط هر
دو هفت���ه یکبار یک شرکت در آن پذیرش میشوند  .وی بیشتر
ورودیه���ای این پارک را شرکتهای شک���ل گرفته از دانشگاه
عنوان کرد و گفت :در این پارک و بیشتر پارکهای علم و فناوری
اروپ���ا شرکتهای بسیار بزرگ حض���ور دارند که این وضعیت در
پارکهای ایران چندان چشمگیر نیست و بیشتر از شرکتهای
کوچکومتوسطحمایتمیشوند

ابیشر ،پارک علمی کودک ��ان و نوجوانان
را بسیار ایده جالبی دانست و گفت :اینکه
پ ��ارک عل ��م و فن ��اوری ی ��زد روی کودکان و
نوجوان���ان سرمایهگ���ذاری میکن���د بسی���ار
ارزشمند اس ��ت و در اروپا کمت ��ر پارکی وارد
فعالیت در این حوزه شده است.
وی تعداد دانشجوی ��ان ایرانی مشغول
به تحصیل در دانشگاه EPFLرا قابل توجه
دانس ��ت و گف ��ت :موفقیتهای آنها نش ��ان از استع ��داد باالی
جوانان ایران دارد.
رئیس دانشگاه  EPFLسوئی ��س در پاسخ به این سئوال که
جالب ترین بخش این بازدید را در چه دیده اید ،گفت:
فضایدلپذیر وسنتیپارکعلموفناورییزدبسیار زیباست
و انس ��ان را ب ��ه وجد م� �یآورد .وی بازدید از شرکت شک�ل�ات را از
بخشهای زیبای بازدید خود دانست و گفت؛ من امید و عالقه
را در چشمهای این جوان دیدم.
ابیش���ر همچنی���ن ک���ار عملیات���ی در ح���وزه عل���وم انسان���ی و
بیوتکنول ��وژی را بسیار ارزشمند تعبیر کرد و گفت :فعالیت مرکز
رشد زیست فناوری پارک یزد و نحوه ارتباط این مرکز با دانشگاه
عل ��وم پزشکی یزد میتوان ��د مدلی برای پ ��ارک  EPFLسوئیس
باشد.

دیدگاه داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در خصوص
انجمن جهانی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری ()IASP
دیدگ���اه داریوش پورسراجیان ،رئیس پ���ارک علم و فناوری
ی���زد در خصوص انجمن جهان���ی پارکهای عل���م و فناوری و
مناطق نوآوری ()IASP
در آخری���ن نسخ���ه بروشور اط�ل�اع رسانی انجم���ن به چاپ
رسید:
در جهان رقابت���ی اقتصاد دانشی منبعی پایان ناپذیر برای
توسعه پایدار به شمار میرود.
انجمن جهانی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری با

ایجاد فضائی ایده آل جهت تبادل اطالعات و تجربیات میان
اعض���ا ،نقش اساسی در توسع���ه پارکهای علم و فنا وری و به
تبع آن توسعه کشورهای سراسر جهان ایفا میکند.
فرصته���ای شبک���ه س���ازی و آموزش���ی ک���ه انجم���ن ارائه
میده���د یک مزی���ت رقابتی عالی به شم���ار م���یرود .از اینکه
عضو این انجمن هستیم افتخار میکنیم  .ظرفیتهای بالقوه
زیادی در کار با انجمن وجود دارد.

با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت در رم انجام شد

امضای بزرگترین قرارداد انتقال تکنولوژی
شرکتهای پارک علم و فناوری یزد

شرک���ت توسعه پرواز مستقر
در پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد
موف���ق ب���ه امض���ای ق���رارداد
انتق���ال دانش فن���ی ساخت و
تولی���د هواپیماه���ای آموزشی
سب���ک و آموزش���ی ش���د .ب���ه
گ���زارش رواب���ط عمومیپ���ارک
عل���م و فناوری ی���زد ،بر اساس
ق���راردادی س���ی میلی���ون
یوروی���ی ب���ا شرک���ت tecnam
ایتالی���ا دان���ش فن���ی ساخ���ت
هواپیماهای آموزشی دو تا هشت نفره به شرکت توسعه پرواز
یزد منتقل شد.
سید عبدالرضا حسینی ،مدیر عام���ل شرکت توسعه پرواز
ی���زد که از س���ال  91در پارک عل���م و فناوری ی���زد مستقر شد،
با بی���ان اینکه این دانش فنی طی دوس���ال به کشور منتقل
میش���ود ،اظهار داش���ت 10:نفر ب���رای آموزشه���ای اولیه به

اروپ���ا اع���زام میشون���د و ب���ر
طبق ق���رارداد ،دانش ساخت
قطع���ات هواپیمای���ی نی���ز
آم���وزش داده میش���ود .وی
تصری���ح ک���رد :بع���د از دوسال
تولیدکنن���ده ای���ن هواپیماه���ا
خواهیم شد و توانستیم اجازه
ص���ادرات ب���ه  15کش���ور پ���س
از تولی���د را نیزدریاف���ت کنی���م.
حسینی نسب افزود  :با توجه
ب���ه اینک���ه شرک���ت  tecnamدر
خاورمیانه فروش خوبی داشته است بند جدیدی به قرارداد
اضاف���ه کردی���م مبنی ب���ر اینکه تم���ام ف���روش خاورمیانه این
شرک���ت به شرکت دانش بنی���ان توسعه پرواز ی���زد داده شود
و بنابرای���ن ما اولین و تنه���ا تولید کننده هواپیماهای سبک
در خاورمیان���ه خواهی���م بود .گفتنی است؛ ای���ن قرارداد طی
مراسمیدر سفررئیس جمهور به رم به امضا رسید.
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داریوش پورسراجیان در مراسم اختتامیه
فستیوال "بازاریابی و فروش"؛

شاخصهاصلیدانشگاههای
نسل سوم ،تمرکز بر تربیت
دانشجویانکارآفریناست

مراسم اختتامیه دومین
فستی ��وال "بازاریاب ��ی و
فروش" برگزار شد.
داری ��وش پورسراجی ��ان،
رییس پارک عل ��م و فناوری
ی ��زد در ای ��ن مراس ��م در
دانشگ ��اه امام جواد ،ضمن
تاکی���د ب ��ر اهمی ��ت آموزش
مهارته ��ای کسب و کار به
دانشجوی ��ان اظهار داشت:
شاخصه اصلی دانشگاههای نسل سوم ،تمرکز آنها بر تربیت
دانشجویان کارآفرین است.
وی از دانشگ ��اه امام جواد به عن ��وان دانشگاهی پیشرو در
حوزه مهارت آموزی و کارآفرینی قدردانی کرد و اظهار داشت:
پ ��ارک علم و فن ��اوری همچون گذشت ��ه آمادگی خ ��ود را برای
همکاری گسترده با مرکز نوآوری دانشگاه و باشگاه کارآفرینی
ام ��ام جواد ب ��ه عن ��وان متول ��ی تقوی ��ت روحی ��ه کارآفرینی در
دانشجویان این دانشگاه اعالم میکند.

برای نخستین بار در کشور انجام شد

ساختفلودیوایدرتوربینگاز
 GEF9توسط شرکت صافات انرژی
برای اولین بار در کشور فلودیوایدر
توربی ��ن گ ��از  GEF9توس ��ط یک ��ی از
موسسات فناور مستقر در پارک علم و
فناوری یزد طراحی و ساخته شد.
رض ��ا جوادپ���ور ،مج ��ری ای ��ن طرح
و مدیرعام ��ل شرک ��ت صاف ��ات انرژی
قیم ��ت ب ��االی قطع ��ه فلودیوای ��در در
ب ��ازار جهان ��ی ،تحریمه ��ا و نب ��ود پشتیبانی مناس ��ب را عمده
دلیل ساخت ای ��ن محصول توسط محققان ی ��زدی دانست
و گف ��ت :برای بهینه کردن عملک ��رد این قطعه و تطبیق آن با
شرایط دمایی و سوخت مورد استفاده در ایران عالوه بر تغییر
آلیاژه ��ای ب ��ه کار رفت ��ه ،از مهندسی معکوس استف ��اده شد و
توسط صندوق نوآوری و شکوفایی مورد حمایت قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ضمن رعای ��ت استانداردهای جهانی در
ای ��ن قطعه ،تمام سخت افزار به ک ��ار گرفته شده ایرانی است،
اظهار داشت :نظر به اینکه این قطعه با توجه به شرایط ایران
بهینه شده ،قیمت آن نصف مشابه خارجی است.
جوادپ ��ور اف ��زود :خوشبختان ��ه هرگون ��ه تغیی ��ر ،گارانت ��ی و
پشتیبانی برای مصرف کنندگان در کشور فراهم شده است.
ب ��ه گفته مجری این طرح ،تاکنون این قطعه به پاالیشگاه
بندرعباس و آب و برق کیش فروخته شده و دو قطعه نیز برای
نیروگاه یزد در دست ساخت است و البته پیش بینی میشود
تا س ��ال آینده  10قطعه از این محص ��ول به کشورهای منطقه
فروخته شود.
گفتنی است ،فلودیوایدر قطعه ای است که در توربینهای
گ ��ازی ساخ ��ت شرک جن ��رال الکتری ��ک وج ��ود دارد و تقسیم
سوخ ��ت مای ��ع در ای ��ن توربینه ��ا به عه ��ده آن اس ��ت ،تنها
کشوره ��ای سازنده این قطعه در جه ��ان آمریکا ،ژاپن و آلمان
هستند.
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مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد؛

استارت آپ ویکندها به تولید یک محصول با کمترین هزینه شکست
کمکمیکنند
نخستی���ن استارت آپ ویکند گردشگری ی���زد  27لغایت 29
آب���ان ماه  94به میزبانی دانشگ���اه آزاد اسالمی یزد برگزار شد به
ای���ن بهانه سراغ مرکز رشد فناوری اطالع���ات و ارتباطات پارک
علم و فناوری یزد رفتیم و متن زیر حاصل گفتگو با تقی فرهنگ
نیا ،مدیر این مرکز است که با هم میخوانیم:
لطفا مختصری در مورد رویداد استارت آپ ویکند توضیح دهید
است���ارت آپ به شرکته���ای نوپایی گفته میش ��ود که کار
خ���ود را با یک ایده ی ساده و اولیه آغاز کرده و به سرعت رشد
مییابند و به درآمد میرسند .استارت آپ ویکند یک همایش
و رویداد آموزشی -تجربی در سراسر دنیا است که همانطور که
از نامش پیدا است معموال در انتهای هفته برگزار میشود .در
این برنامه شرکت کنندگان پرانگیزه ای شامل برنامه نویسان،
مدیران تجاری ،عاشقان استارت آپ ،بازاریابهای حرفه ای
و طراح���ان گرافی���ک گرد هم میآیند تا انته���ای هفته طی 54
ساعت ایده یا پروژههایی را مطرح و آماده نمایند.
هدف از برگزاری استارت آپ ویکندها چیست؟
ه���دف است���ارت آپ ویکند ،آم���وزش و تروی ��ج کارآفرینی در
کشورهای جهان است .اما جدا از این اهداف ،شما در این گونه
گروهها یاد میگیرید چگونه درست فکر کنید و ایدههای خود
را در جهتی درست و عمل���ی رشد دهید .با افراد و شریکهای

جدیدی آشنا میشوید که میتوانن ��د در پیشبرد ایده شما یا
سرمایهگذاری در خصوص آن به شما کمک کنند.
نحوه برگزاری برنامه استارت آپ ویکند به چه صورت میباشد؟
در گردهمای ��ی روز نخست ،اف ��راد ایدههای خ ��ود را مطرح
میکنن���د و از بی���ن ایدههای مطرح شده بهتری���ن آنها با رای
حاضران انتخاب میشوند .صاحبان ایدههای انتخاب شده
ش���روع به تشکیل تی���م و جذب تخصصهای م���ورد نیاز برای
پیشبرد ایده میکنند .بعد از تشکی ��ل گروهها روز اول به پایان
میرسد.
در روز دوم گروهها از اول صبح در مکانی که برایشان تدارک
دی ��ده شده حاضر شده و با امکاناتی که در اختیار دارند شروع
ب ��ه اجرای ��ی کردن ایده خ ��ود مینمایند  .در این بی ��ن افرادی
به عن���وان مربی ک���ه در زمینهه���ای مختل���ف دارای تخصص
میباشن ��د و یا سابقه ایج ��اد استارت آپ را دارن ��د گروهها را در
جهت اجرایی کردن ایدههایشان راهنمایی و کمک میکنند
روز س ��وم گروهها دور هم جم ��ع میشوند و آخرین تالشها
را در جهت تولید نمونه اولیه محصول شان انجام میدهند و
آماده ارائه آن در حضور داوران میشوند و عصر روز سوم زمان
بررسی ایدهها و محصول اولیه حاصل از آن ایده است.
تاکنون چند استارت آپ ویکند در یزد و به میزبانی چهارگانهایی

برگزارشدهاست؟
در یزد تا به حال دو دوره استارت آپ ویکند برگزار شده است
یک دوره 6الی 8اسفند سال گذشته به میزبانی دانشگاه یزد و
دومین دوره در تاریخ  14تا  16مرداد ماه سال جاری با حمایت
و میزبان ��ی شرکت تعاونی پیشگامان یزد و دانشگاه امام جواد
(ع) با حضور  102نفر و در قالب  10تیم برگزار شد.
الطف ��ا مختص ��ری در مورد است ��ارت آپ ویکند آبان م ��اه توضیح
دهید.
استارت آپ ویکند گردشگ ��ری در یزد به عنوان اولین دوره
تخصصی در این زمینه در تاریخ 27لغایت 29آبان ماه همزمان
با هفته جهانی کارآفرینی به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی یزد
برگزار شد .یکی از انتقاداتی که به عملکرد حوزه گردشگری وارد
است این است که صنعت گردشگری در ایران با امکانات کم
و ب ��ه شکل سنتی پیش م� �یرود و همین مساله باعث شده تا
ای ��ران ب ��رای گردشگران دنی ��ا ،آن طور که بای���د جای شناخته
شده ای نباشد .به همین دلیل این صنعت نیاز به ایده برای
پیشرفت دارد و به همین منظور استارت آپ ویکند تخصصی
گردشگریبرگزار شد.

با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

بیس���ت و دومی���ن کنفران���س
اپتی���ک و فوتونی���ک و هشتمی���ن
کنفران���س مهندس���ی و فن���اوری
فوتونی���ک ای���ران  ۶بهمنم���اه
ج���اری با حضور مع���اون پژوهش
و فن���اوری وزارت علوم و جمعی از
متخصصان ،پژوهشگران صنعت
و دانشگ���اه و حمای���ت پ���ارک علم
و فن���اوری ی���زد در دانشگ���اه ی���زد
برگزار شد .وحید احمدی ،معاون
پژوهش و فن���اوری وزارت عل���وم ،تحقیقات و فن ��اوری در این
مراس���م با اش���اره به فعالیته���ای انجمن اپتی���ک و فوتونیک

ایران گفت :خوشبختانه این علم
توانستهجایگاهمطلوبیرادر میان
صنایع مختلف به دس ��ت آورد به
طوری که بسیاری از صنایع بزرگ
وابسته به آن هستند.
محمدصال���ح اولی���ا ،رئی���س
دانشگاه یزد نی ��ز در این مراسم با
بیان اینکه با توجه به ماموریتگرا
شدن آم ��وزش عالی ،دانشگاه یزد
نیز باید نقش حقیقی خود را بیابد
گفت :اخیرا محورهای توسعه دانشگ ��اه یزد مورد مطالعه قرار
گرفت ��ه است که نقشه جامعه علمی کشور و محورهای توسعه

استان نیز در آن مدنظر قرار گرفته است.
دبیر کمیته علمی این کنفرانس نیز با بیان اینکه در بسیاری
از کشورها کنفرانسها درآم ��دزا هستند گفت :کنفرانسها در
کشور ماخودکفانیستند.
فرج ��ی دان ��ا در ادام ��ه با بی ��ان اینک ��ه خوشبختانه کیفیت
مق ��االت در ای ��ن دوره ارتق ��ا یافته است گفت :تع���داد مقاالت
ارسال شده به این کنفرانس  ۳۷۷مقاله بود که پس از داوری،
 ۲۷۲مقاله پذیرفته و در پایان  ۷۲مقاله نیز به صورت شفاهی و
 ۲۰۰مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.
گفتنیاست،پارکعلموفناورییزدباحضور در نمایشگاهی
ک ��ه در حاشیه این کنفرانس برگزار شد ،ب���ه ارائه دستاوردهای
خودپرداخت.

منوچهر منطقی ،رئیس سازمان صنایع هوایی و دبیر ستاد
توسعه فناوری و صنایع دانش بنی���ان هوایی و هوانوردی در
گفتگوی���ی منتشر ش���ده در ماهنامه آموزش���ی ،علمی ،خبری،
تحلیلی اقتصاد دانش بنی���ان با بیان اینکه در بخش ساخت
تجهیزات فرودگاهی ،ستاد توسعه صنایع هوایی و هوانوردی،
شرکته���ای دانش بنیان���ی را که در پارکه���ای علم و فناوری
مستق���ر هستن���د و در زمین���ه تجهی���زات فرودگاه���ی فعالی���ت
میکنن���د ،در ی���ک ابرپارک(مگاپارک) جمع ک���رده است گفت:
مسئولیت ای���ن مگاپارک به پ���ارک علم و فن���اوری یزد سپرده
ش���ده که به عقیده من با این حرک���ت برای کار خود در بخش

استانی هم هویت ایجاد کرده است.
منطق���ی ب���ا اشاره ب���ه جایگ���اه صنع���ت هوایی ای���ران بین
کشوره���ای منطق���ه اظه���ار داشت :طب���ق بررسیه���ای سال
 2014ای���ران از جنبه علمی در منطق���ه اول است و کشوری که
در رتبه بع���دی قرار گرفته  ،حدود 50درص���د با ما فاصله دارد.
منطقی همچنین بزرگی پروژهها و حجم باالی سرمایه گذاری
روی آنه���ا را یک���ی از چالشه���ای حوزه هوای���ی و هوانوردی
دانس���ت و تصریح کرد :با توجه به اینک���ه دولت در این زمینه
محدودیته���ای مال���ی دارد ،ب���رای برون رف���ت از این بحران،
مجموعهه���ای کوچ���ک را به ص���ورت یک شبک���ه درآوردیم تا

قسمت ��ی از بودج ��ه الزم توسط خود شبکه تامی ��ن شود .این
شرکتها دانش بنیان هستند و میتوانند از صندوق نوآوری
و شکوفایی وام دریافت کنند.
منطق ��ی همچنین ب ��ا بی ��ان اینکه چن ��دان نگ ��ران دوران
پسابرجام نیس ��ت ،تصریح کرد :نتیجه اولی ��ه نشان میدهد،
میتوانیم از این دوران برای ارتقا شرکتهای داخلی استفاده
کنیم .البته عبور از این دوران به راه رفتن روی لبه تیغ میماند
و چنانچ ��ه از شرایط موجود مراقبت نش ��ود ،میتواند به پیکر
نحیف این صنعت نوپا ضربه بزند.

منوچهر منطقی؛ ستاد توسعه صنایع هوایی و هوانوردی ،برای کار خود در بخش استانی هم هویت ایجاد کرد

برگزاری دورههای آموزشی صنعت سرامیک با حمایت پارک علم و فناوری یزد
مرک���ز توسعه فناوری سرامیک ایران با حمایت پارک علم و فناری
ی���زد و با همکاری مرکز تحقیقات صنعت سرامی���ک اسپانیا ()AICE
اقدام به برگزاری دورههای آموزشی صنعت سرامیک خواهد کرد.
ای���ن دورهها با هدف کمک به رشد و ت���وان افزایی کارشناسان و
مناب���ع انسانی خط���وط تولید کاشی و سرامی���ک ،آشنایی مدیران و
صنعتگ���ران با حوزههای جدید صنعت سرامی���ک و ترغیب و جذب

متخصصین ،تولیدکنندگان و فار غ التحصیالن این رشته برگزار شده
و شامل دورههای سرامیکهای پیشرفته ،مواد اولیه و بدنه کاشی و
سرامیک ،لعاب و طراحی و چاپ دیجیتال است.
محتوای غنی و ارائه آن توسط اساتید مجرب در سطح بینالمللی
و اعطای گواهی معتبر از مرکز تحقیقات صنعت سرامیک اسپانیا ،از
ویژگیهای این دوره آموزشی است.
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معاون فناوری و نوآوری پارک در حاشیه همایش نوآوری و کارآفرینی؛

رسالت مرکز نوآوری حمایت از افرادی است که ایدههای خالقانه دارند
همایش نوآوری و کارآفرین���ی با هدف معرفی مرکز نوآوری
پارک علم و فناوری یزد 10 ،اسفند  94در سالن دانشکده فنی
شهید صدوقی یزد برگزار شد.
احمدرض���ا فقیه خراسانی  ،معاون فناوری و نوآوری پارک
علم و فناوری یزد در این همایش ضمن معرفی مرکز نوآوری
این پارک ،اظهار داشت :مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
به عن���وان نخستین مرکز در کشور فعالیت خ���ود را آغاز کرده
است.
وی ب���ا اش���اره ب���ه اینکه رسال���ت مرک���ز ن���وآوری حمایت از
افرادی است که ایدههای نوآورانه دارند ،اظهار داشت :مرکز
ن���وآوری از طر حهای ارائ���ه شده در چهار سطح یک میلیون
تومان���ی 4 ،میلیون تومان���ی و  8تا  10میلیون تومانی حمایت
تسهیال تی میکند.
فقی���ه خراسان���ی افزود :ع�ل�اوه ب���ر کمکهای مال���ی برای
ساخ���ت قطعات ،کارشناسان مرکز ن���وآوری مشاورههایی در
زمینه بازاریابی ،تولید و ...به افراد خالق ارائه میکنند.

وی تصری���ح ک���رد :در انته���ای هر س���ال نیز ب���ه طر حهای
خاتم���ه یافت���ه برتر در مرا ک���ز ن���وآوری سراسر است���ان ،جوایز
ارزنده ای اهدا خواهد شد.
مع���اون فناوری و ن���وآوری پارک علم و فن���اوری یزد ضمن
اب���راز خرسندی از حضور در بی���ن دانشجویان دانشکده فنی
شهی���د صدوقی ،اظه���ار داشت :ن���وآوری از بطن دانشگاهها

بیرون میآید و دانشجویان خالق میتوانند طر حهای خود
را برای دفاع به شورای مرکز نوآوری آورده و پس از تایید این
ش���ورا  ،از حمایتهای تسهیالتی و مش ��اوره ای آن استفاده
نمایند.
ابوالقاسم میرطالبی ،رئیس دانشکده فنی شهید صدوقی
نیز در این همایش ب���ا بیان اینکه  3000دانشجو در  25رشته
در دانشکده فن ��ی شهید صدوقی مشغول تحصیل هستند،
گف���ت :دانشجویان خالقی در ای���ن دانشکده وجود دارند که
ایدههای نو وخالقانه آنها نیازمند حمایت است.
وی با اشاره به تعامل پارک علم و فناوری یزد و دانشکده
فن���ی شهید صدوقی ،اب���راز امیدواری کرد :ای ��ن همکاری به
روند پیشب���رد اهداف دانشکده فنی شهی ��د صدوقی کمک
کند.
گفتنی است ،در پایان همایش دانشجویان سواالت خود
را با احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک
در میان گذاشتند.

اجرای چند طرح نوآورانه در پارک علم و فناوری یزد
ط���رح پرینتر سه بعدی رومی���زی ،سامانه پزشکیار همراه
ناظ ��ر بر سالمت قلب ،طرح دستگاه کاور کامیون ،طراحی و
ساخ ��ت کارتهای کنترلی موتور والو ،طرح ایجاد خاصیت
آبگری ��زی و رسانایی الکتریکی ب ��ر روی پارچه پنبهای ،طرح
استخ���راج نانو ذرات صم���غ عربی جه���ت استحکام بخشی

اسناد کاغذی و ساخت پیلوت سیستم گرمایش و سرمایش
طبیعی اتاق با استفاده از دیوار ترومبی از جمله طر حهایی
است که در نیمه دوم سال  94با حمایت مرکز نوآوری پارک
علم و فناوری یزد به مرحله اجرا رسید.

سمینار فرصتهای همکاری و فعالیت در بازار تجهیزات فرودگاهی برگزار شد
سمینار فرصتهای همکاری و فعالی���ت در بازار تجهیزات
فرودگاه���ی  2دی  94در مح���ل پارک علم و فن���اوری یزد برگزار
شد.
شه���رام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد
در این سمینار با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در حوزه هوا
فضا در استان یزد گفت :بررسیها نشان میدهد ،حدود 400
دانشجوی یزدی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته
هوا فض���ا و در دانشگاههای مطرح کشور مشغول به تحصیل
هستند و به زودی فار غ التحصیل خواهند شد.
وی اف���زود :ای���ن ام���ر نشان میده���د مناب���ع انسانی بسیار
خوبی در این زمینه داریم که زمینه را برای تاسیس مرکز رشد
صنایع هوایی و فضایی فراهم میکند.
شکوه���ی ب���ا بیان اینک���ه صنعت ه���وا فضا بسی���ار گسترده
اس���ت اظهار داش���ت :به توصیه مسئ���والن و متخصصان این
امر تصمیم گرفته ش���د در افق نزدیک به تجهیزات فرودگاهی
بپردازی���م بنابراین عزم خود را ج���زم کردیم و به این حوزه وارد

شدیم .وی ادام���ه داد :پارک علم و فناوری یزد درصدد است
بست���ر مناسبی فراه���م آورد تا با کمک شرکته���ای کوچک و
متوسط به تکنولوژیهای مورد نیاز این صنعت دست یابیم.
علی حاجی غالم سریزدی ،مسئول مگاپارک هوایی ایران و
مسئول کارگروه تجهیزات فرودگاهی نیز در این سمینار ضمن
معرف���ی ستاد هوای���ی و کارگروه تجهی���زات فرودگاهی گفت :از

آغاز فعالی ��ت کارگروه تجهیزات فرودگاهی یکسال میگذرد که
خوشبختانه ای ��ن ستاد ما را در رسیدن ب ��ه هدفهایمان در
شبکه مگاپارک هوایی بسیار یاری داده است.
ب ��ه گفته حاجی غ�ل�ام سری ��زدی ،شبکه سازی ب ��ا ذیفعان
ب ��ازار تجهی ��زات داخل ��ی ،تشکیل جلس ��ات مستم ��ر کارگروه،
شناسایی نیازها و ظرفیتهای بازار تجهیزات فرودگاهی اعم
فعالیتهای این کارگروه تاکنون بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه شرکتها باید نگاه دانش بنیان
داشت ��ه باشن ��د ،تصریح ک ��رد :ب ��ازار تجهیزات داخل ��ی سیر رو
به رش ��دی دارد اما برای تحقق اهدافش نی ��از به شبکه ای از
بازیگران و حمایت آنها دارد.
در ای ��ن سمینار همچنی ��ن فرصتهای سرمایهگ ��ذاری در
حوزه تجهی ��زات زمینی ،فرصتهای سرمایهگ ��ذاری در حوزه
تجهیزات بان ��د و روشنایی و  ...و فرصته ��ای سرمایهگذاری
در حوزه تجهیزات ارتباطاتی ،ایمنی ،رادار و  ...توسط اعضای
کارگروه تجهیزات فرودگاهی ارائه شد.

برگزاری گردهمایی موسسات فناور فعال در حوزه آب در مرکز اقبال
نخستین گردهمای���ی موسسات فناور فعال در حوزه آب
 12آب���ان  94با حضور مدیران عام���ل این شرکتها و معاون
فن���اوری پارک علم و فن���اوری یزد در سال���ن کنفرانس پارک
یزد برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،احمدرضا فقیه خراسانی معاون
فن���اوری و ن���وآوری ب���ا اشاره ب���ه سیاستهای پ���ارک علم و
فن���اوری یزد در ح���وزه آب ،حمایت ج���دی در راستای رفع
موانع و توسعه فعالیتهای این گروه از موسسات را باتوجه
ب���ه نیازهای ج���دی است���ان و ای���ران از جمل���ه راهبردهای
جدی پارک در این زمینه عنوان نمود.
عل���ی ا کب���ر قیوم���ی ،مدی���ر مرک���ز توسع���ه فن���اوری آب نیز

هدف از برگزاری این نشست را
آشنایی با موسس���ات فعال در
این زمینه و کمک به همگرایی
و ه���م افزای���ی آن���ان در جه���ت
توسعه ب���ازار و حضور پررنگ تر
آنها در بازار دانست.
در ادام���ه ای���ن گردهمای���ی،
کلی���ه موسس���ات حاض���ر
دیدگاهه���ای خ���ود را پیرامون
فعالیته���ای پ���ارک علم و فن���اوری در بخ���ش آب تشریح و
پیشنهادات خود را در خصوص راهکارهای تقویت و توسعه

این بخش عنوان نمودند.
گفتنی اس ��ت ،مرک ��ز توسعه
فناوری آب ،استقبال مطلوب
موسس ��ات از ای ��ن نشس ��ت
صمیمان���ه و ع ��زم ج ��دی آنان
ب ��رای فعالیت در ای ��ن حوزه را
ارج نهاده و اظه ��ار امیدواری
ش ��د ،با همراهی فعاالن بخش
خصوص ��ی در جه ��ت توسع ��ه
فناوری در حوزه آب گامهای موثری برداشته شود.
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کمیتهعلمیپژوهشی

پورسراجیان در کمیته علمی پژوهشی
عنوان کرد؛

تنها یک نظام جامع آماری
میتواندبیانگرتاثیرگذاری
پارکها در کشور باشد

خبر

داریوش پورسراجیان از پروژههای حوزه عمرانی
پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد
ریی���س پارک عل���م و فن���اوری ی���زد  29آذر  94ط���ی بازدید 1
ساعت���ه از ساختمان مرکز رشد مرکز فن���اوری اقبال ،در جریان
پیشرف���ت فیزیکی پ���روژه و همچنین و مسائ���ل و برنامههای
واحد عمرانی پارک قرار گرفت.
پورسراجیان ط���ی این بازدید گفت :ساختم���ان مرکز رشد
مرکز فناوری اقبال با پیشرفت فیزیکی  45درصد در سه طبقه،
زیر زمین ،همکف و طبقه اول در حال ساخت است.
ب���ه گفت���ه وی ،سال���ن جلس���ات ،کنفرانس و چه���ار فضای
آزمایشگاهی از جمله فضاهای تعبیه شده در این ساختمان
است.

داریوش پورسراجیان در جلسه شورای سیاست گذاری مرکز رشد فناوریهای نرم؛

نباید در برابر ایدههای خالقانه منفعالنه عمل کرد

پورسراجی���ان رئیس پارک علم و فن���اوری یزد که در کمیته
علم���ی پژوهش���ی با اش���اره به اهمیت وج���ود آم���ار و اطالعات
صحیح برای تصمیم گیریهای حوزه علم و فناوری گفت :تا
کن���ون بسته به شرایط و سالی���ق از وجوه مختلف در خصوص
تاثیرگذاری پارکها در توسعه منطقه ای سخن به میان آمده
ام���ا واقعیت آن است که تنها یک نظام جامع آماری میتواند
حقیقت تاثیر پارکها را در توسعه منطقه ای به نمایش بگذارد.
وی اف���زود :استخ���راج شاخصهای واقع���ی و اینکه بدانیم
پاس���خ ب���ه چ���ه سواالت���ی در این ح���وزه حائ���ز اهمی���ت است
مهمترین بخش در تدوین چنین نظامیبه شمار میرود.
وی تدوی���ن چنی���ن نظ���ام جامع���ی را ی���ک ض���رورت برای
ح���ال حاضر پارکه���ا دانست و گفت وقتی بر س���ر اقالم آماری
و سواالت���ی ک���ه باید ب���ه آن پاس���خ داد به ی���ک توافق منطقی
رسیدی���م اطالعات آم���اری ای تولید خواهد ش���د که میتواند
مبن���ای تصمیم سازی و تصمی���م گیری موثر در ح���وزه علم و
فناوری باشد.
وی نم���ود تاثیر پارکها را در مناسبات اقتصادی منطقه از
مهمتربن مسائل ام���روز پارکها دانست و ابراز امیدواری کرد:
در قال���ب یک ک���ار پژوهشی این شاخصها استخ���راج و نظام
جامع آماری پارکها طراحی و تدوین شود.

چهارمینجلسهکمیتهعلمی
پژوهشی پارک علم و فناوری
برگزار شد

چهارمی���ن جلس���ه کمیت���ه علم���ی پژوهش���ی پ���ارک جهت
راهب���ری پروژه احصاء و بهبود فرآینده���ای پارک ،در روز شنبه
م���ورخ  14/09/94برگ���زار ش���د و فاز یک طرح احص���اء و بهبود
فرآیندهای پارک ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت.
گفتنی است ،نظر به اهمیت بهبود فرآیندهای جاری پارک
از چن���دی قبل موض���وع احصاء و بهبود فرآینده���ای پارک در
دست���ور کار قرار گرف���ت و در حال حاضر فاز نخس���ت آن اتمام
یافتهاست.

جلسه ش���ورای سیاست گذاری مرکز رشد فناوریهای نرم
 21بهم���ن  94در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار
شد.
در ای���ن جلسه که با حضور اعض���ای شورای سیاستگذاری

ای ��ن مرکز برگ ��زار ش ��د ،فعالیتهای ص ��ورت گرفت ��ه در بخش
مطالعات مرکز رشد فناوریهای نرم ارائه و مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت
داری ��وش پورسراجیان ،رئی ��س پارک علم و فن ��اوری یزد با
بیاناینکهتقویتحوزهعلومانسانیماموریتمتمایزیاست
که برای نخستین بار توسط پارک علم و فناوری یزد انجام شد،
گفت :الزم است آموزههای دانشگاه به کار گرفته شود و از این
طریق کاربرد علوم انسانی در جامعه افزایش یابد.
وی اف ��زود :نبای ��د در براب ��ر ایدههای خالقان ��ه در این حوزه
منفعال ن ��ه عمل کرد و به طور قطع داشتن طرح و برنامه برای
رویارویی با ایدههایی که به مرکز ارائه میشود الزمه این مهم
است.
در ای ��ن نشست همچنین مدیر مرکز رشد فناوریهای نرم
و عل ��وم انسانی ،ش ��رح مختصری از فعالیته ��ای مدیریتی و
اجرایی مرکز رشد را به حاضرین در جلسه گزارش داد.

علی حاجی غالم سریزدی ،مدیر پروژه ارزیابی مؤسسات:

هدف از ارزیابی ،شناخت دقیق وضعیت مؤسسات و سیاست گذاری
پارک و مؤسسات برای ارتقا آن است

ارزیابی حضوری مؤسسات فن���اور مستقر در پارک با هدف
شناخت و سیاست گ���ذاری در راستای ارتقا عملکرد فناورانه
آنها از  16دی آغاز شد.
عل���ی حاجی غالم سری���زدی ،مدیر پ���روژه ارزیاب���ی ،با بیان
اینک���ه در سال جاری آیین نام���ه ارزیابی به طور کلی بازنگری
شده اس���ت ،گفت :طب���ق آیین نام���ه جدی���د ،ارزیابی شامل
بررسی شاخصهای "کمیت و کیفیت محصوالت یا خدمات"،
"مدیری���ت کسب و کار"" ،مدیریت فن���اوری" و "مدیریت منابع
انسانی"میشود.
وی افزود :فرآیند ارزیابی دارای دو مرحله است مرحله اول،
صحت سنجی اطالع���ات وارد شده در سامانه وندا که توسط
نفیسه جلیلی���ان و حمید پورشایان انج���ام میشود و مرحله
دوم ،بازدی���د حضوری تی���م ارزیاب که توس���ط بنده و شیرین
خسروی و مهدیه رضایی انجام میشود.
سریزدی ضمن اب���راز خرسندی از ایجاد درک مشترک بین
مؤسس���ات و پ���ارک در زمین���ه اه���داف ارزیابی ،گف���ت :هدف
از ارزیاب���ی ،شناخ���ت دقی���ق وضعی���ت مؤسس���ات و سیاست
گ���ذاری پارک برای ارتقای آن میباش���د .وی افزود :مؤسسات
نی���ز میتوانن���د ضم���ن شناسایی نق���اط قوت و ضع���ف خود،
سیاستهای الزم را برای ارتقای عملکرد خود اتخاذ نمایند.
سریزدی همچنین از مؤسسات مستقر در پارک خواست تا
جهت اجرای صحیح و سریع ارزیابی ،همکاری الزم را در ارائه
مستندات مورد نیاز تیم ارزیاب به عمل آورند.

مهدی ��ه رضایی ،عضو تی ��م ارزیاب نیز با بی ��ان اینکه هر روز
بازدی ��د حضوری از دو مؤسسه صورت میگیرد ،گفت :تاکنون
 18مؤسسه ارزیابی شدند که از این تعداد  10مؤسسه در حوزه
فن ��اوری سخ ��ت و  8مؤسس ��ه در ح ��وزه فناوری ن ��رم فعالیت
داشتند.
وی تصریح کرد :در جلسات بازدید ،عالوه بر بررسی اطالعات
ارائه شده در سامانه وندا ،مستندات مربوط به شاخص کسب
و کار نیز بررسی میگردند و نتایج ارزیابی به صورت گزارشی از
ریز امتیازات شاخصهای مختلف اعالم خواهد شد.
رضایی افزود :مؤسسات تا  14آذر فرصت داشتند اطالعات
خ ��ود را در اختی ��ار ما قرار دهند و امیدواری ��م در ادامه نیز با در
اختی ��ار گذاشت ��ن اطالع ��ات صحیح و کام ��ل ،م ��ا را در اجرای
مناسب این فرآیند یاری کنند.
شیرین خسروی ،عضو دیگر تیم ارزیاب با تأ کید بر اهمیت
ارزیابی مؤسس ��ات ،گفت :در جلسات بازدی ��د ،ضمن انتقال
تج ��ارب ،سع ��ی بر شناسای ��ی عوامل موفقی ��ت و چالشهای
موج ��ود در مؤسس ��ات و همچنی ��ن ارائ ��ه مشاورهه ��ای الزم
یگ ��ردد که میتوان ��د سبب تبیی ��ن دقیق ت ��ر شاخصهای
م 
ارزیابی گردد.
گفتنی است؛ ارزیابی موسسات فناور مستقر در مرکز فناوری
اقبال پس از اصالح آیین نامه از اول آبان سال جاری آغاز شد و
نتایج آن تا دوسال مال ک عمل برای پارک در سیاستگذاریها
و تصمیم گیریها خواهد بود.

خبر
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حضور پررنگ پارک یزد در نشست روسای پارکهای علم و فناوری و مدیران مراکز رشد کشور
چهاردهمی���ن نشست مشت���رک روسای پارکه���ای علم و
فن���اوری و مدیران مرا ک���ز رشد کشور در پ���ارک زیست فناوری
قشم برگزار شد.
هدف از این نشست که با حضور معاون پژوهش و فناوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،مدیرکل دفتر سیاستگذاری
و برنامه ری���زی فناوری وزارت علوم ،مع���اون نوآوری و تجاری
سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  ،رئیس امور
پژوهش و فن���اوری سازمان مدیریت و برنام���ه ریزی ،روسای
پارکه���ای علم و فن���اوری و مرا کز رش���د و جمعی از مسئولین
مربوط برگزار شد ،هم افزایی بیشتر میان تصمیم گیران حوزه
فناوری و مدیران ستادی و همچنین تبادل نظر پیرامون اهم
مسائل پارکها و مرا کز رشد بود.
ارائه گزارش عملکرد حوزه فناوری ،سیاستها و برنامههای
معاون���ت پژوه���ش و فن���اوری در س���ال  ،95نح���وه تعام���ل ب���ا
پارکه���ای عل���م و فن���اوری و مرا کز رش���د ،تامی���ن منابع مالی
پارکه���ای علم و فناوری و مرا کز رش���د کشور ،تشریح ساختار
و فعالیتهای انجمن علمی پارکهای علم و فناوری و مرا کز
رش���د ای���ران و برنامهه���ای آت���ی آن در سال  ،95نح���وه تعامل

صندوق حمایت از تحقیق���ات و توسعه صنایع الکترونیک با
پارکه���ا و مرا کز رشد کشور و خدم���ات قابل ارائه به شرکتها
و تشری���ح ظرفیتهای موج���ود و آماده بهره ب���رداری منطقه
آزاد قشم برای کمک به پارکهای علم و فناوری و مرا کز رشد
کشور ،عمده مسائلی بود که در این نشست مطرح شد و مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در حاشی���ه ای���ن نشست دو روزه به منظ���ور بررسی مسائل
جاری پارکها پانلهای تخصصی برگزار شد.
بررسی قوانین بیمه ،مالیات ،گمرک و سایر مسائل حقوقی

شرکتهای مستقر ،بررسی قابلیته ��ا و امکانات مناطق آزاد
جهت صادرات محصوالت دانش بنیان ،تحلیل چالشهای
پیش روی رؤسای پارکها و مرا کز رشد و بررسی ظرفیتهای
صن ��دوق ن ��وآوری و شکوفای ��ی و پژوهش و فن ��اوری از جمله
مباحث مطرح شده در پانلهای تخصصی روز نخست بود.
در پان ��ل روز دوم نیز ظرفیتهای پارکهای علم و فناوری
در ح ��وزه بی ��ن الملل و استق ��رار شرکتهای خارج ��ی در دوره
پسابرجام مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
معرف ��ی سامانه شعف ،پرسش و پاسخ در خصوص مسائل
مرب ��وط به سازم ��ان مدیریت و برنامه ری ��زی کشور همچنین
برنام ��ه راهب ��ردی پارکه ��ای عل ��م و فن ��اوری کش ��ور از دیگ���ر
برنامههای ارائه شده بود.
گفتن ��ی اس ��ت ،در ای ��ن نشس ��ت همچنین رئی ��س انجمن
علمی پارکهای علم و فناوری و مرا کز رشد ایران ،مدیرعامل
صن ��دوق حمای ��ت از تحقیقات و توسعه صنای ��ع الکترونیک،
رئی ��س پارک زیست فن ��اوری خلیج فارس نیز ب ��ه ایراد سخن
پرداختن ��د و پ ��ارک علم و فن ��اوری یزد نیز با عضوی ��ت در ا کثر
پانلها حضور پررنگی در این نشست داشت.

مدیر مرکز توسعه فناوری آب خبر داد؛

فعالیت  18شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد در حوزه آب
در ح���ال حاضر  18شرکت از مجموع���ه مؤسسات مستقر در
پ���ارک علم و فن���اوری ی���زد در حوزههای مرتبط ب ��ا آب فعالیت
میکنند .علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه فناوری آب با اعالم
این خبر گف���ت :این شرکته���ا در حوزهه���ای گونا گونی چون
تصفیه ،انتق���ال و توزیع ،کنت���رل و هوشمندس ��ازی ،ساخت و
تولید،استخراجوتحقیقاتمشغولبهارائهخدماتهستند.
وی ب���ه مقوله "اقتص���اد آب" اشاره ک���رد و اظه ��ار داشت :در
صورتی که به ظرفیتهای کارآفرینی و اشتغال زایی حوزه بزرگ
آب توجه نم���ود و به منظور توسعه فناوری ،تالشه ��ای الزم را

در ای ��ن زمینه انجام داد ،شاهد خلق فرصتهای زیادی برای
سرمایهگذاریوایجادمشاغلجدیدخواهیمبود.
قیومی افزود :تاکن ��ون به ظرفیتهای اقتصادی حوزه آب
توجه جدی نشده است به همین دلیل برنامه ریزی در جهت
توسعه شرکته���ای خصوصی فع���ال در این بخ���ش ،از جمله
راهبردهایمؤثر در جهتتأمیناینمهمبهحسابمیآید.
مدیر مرکز توسعه فن ��اوری آب ،با اشاره به فعالیتهای مرکز
توسعه فناوری آب در پارک علم و فناوری یزد ،کمک به تشکیل
و توسعه موسسات فناوری در حوزه آب را از جمله راهبردهای

اینمرکز معرفینمود.
قیوم ��ی ب ��ا بی ��ان اینک ��ه مرا ک ��ز
رشد متعدد وابسته ب���ه پارک علم
و فن ��اوری ی ��زد در مرک ��ز است ��ان و
شهرستانها ،از ایدهها و ابتکارات
در ح���وزه آب استقبال میکنند ،تصریح ک ��رد :بر همین اساس
توسعه کمیو کیفی شرکتهای هیجده گانه مستقر در پارک و
نیز جذب و حمایت از موسسات جدید به طور جدی در دستور
کار مرکز توسعه فناوری آب قرار دارد.

عباس باقی ،نماینده وزارت علوم و پارک یزد در پیگیری ماده 9؛

طبق مصوبه جدید ،اشخاص حقیقی مستقر در پارک نیز از مالیات معاف هستند
اخیرا هی���ات دولت مصوبه ای با عن���وان اصالح مقررات
اجرای���ی م���اده  9قان���ون حمای���ت از شرکته���ا ،موسسات
دانش بنیان و تجاری سازی نوآوی و اختراعات ابالغ کرده
است .برطب���ق این مصوبه واحدهای پژوهشی و فناوری و
مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرکهای
فناوری نسبت به فعالیتهای مذکور از تاریخ صدور مجوز
توس���ط مدیریت پ���ارک از معافیت موضوع م���اده  13قانون
چگونگیادارهمناطقآزادتجاریصنعتیجمهوریاسالمی
ایران مصوب سال  1372برخوردار خواهند بود .نکته مهم
که در این مصوبه آمده این است که تشخیص فعالیت مرتبط
با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای
مزبور برای اجرای ماده  9قانون با مدیریت پارک علم و فناوری
است .البته این موضوع در آیین نامه اجرایی ماده  47قانون
برنامه چهارم توسعه نیز تصریح شده بود.
ب���ه هر شک���ل تصویب و ی���ا اصالح این مصوب���ه خبر خوشی
ب���رای شرکته���ای مستق���ر در پارکهای علم و فن���اوری بوده
اس���ت .عباس باقی نماینده پ���ارک و وزارت عل���وم در پیگیری
ماده  9قانون جمایت از شرکتهای دانش بنیان ،با بیان اینکه
مصوبه قبلی دولت مبنی بر معافیت شرکتهای پارک تا سال
 90اج���را میشد ،گفت :از سال  90شورای عالی مالیاتی طرحی
ارائه کرد مبنی بر اینکه تنها اشخاص حقوقی مستقر در پارکها
از معافی���ت مالیات���ی برخ���وردار هستن���د و اشخ���اص حقیقی
نمیتوانند از این معافیت استفاده کنند.
وی اف���زود :در خرداد ماه امسال شکایتی از سوی معاونت
حقوقی ریاست جمه���وری در این زمینه مطرح شده و پس از

پیگیریهای فراوان باالخره این مصوبه اصالح و ابالغ شد.
باق���ی تفاوت قانون گذشته با مصوب���ه اصالحی جدید را در
تجمیع معافیت اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در پارکها
دانس���ت و تصریح ک���رد :همچنین در مصوب���ه جدید بر مرجع
تشخیص ب���ودن فعالیتها توسط ریاست پ���ارک تاکید شده
است.
وی با اشاره به اهمیت این مصوبه برای شرکتهای مستقر
در پ���ارک ،اظهار داشت :تا پی���ش از ابالغ این مصوبه شاغلین
شرکتهای مستقر در پارک هم باید مالیات پرداخت میکردند
اما از این به بعد آنها نیز معاف از مالیات حقوق هستند.
باقیبابیاناینکهتاکنوندوجلسهدر کمیسیوناقتصادی
مجل���س و دو جلسه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در
این زمینه تشکیل شده ،گفت :در جلسات معاونت حقوقی،
بن���ده به عن���وان نماین���ده وزارت علوم شرک���ت داشته و سعی
ک���ردهام در زمینه پیگی���ری بررسی مجدد آیین نام���ه ماده 13
قانون مناطق آزاد در حد امکان اقداماتی را انجام دهم.

محمدحسینپورشمسیکیاز نمایندگانشرکتهای
مستق ��ر در پارک و عض ��و کمیته ماده  9نیز ب ��ا بیان اینکه
مصوبه اصالحی در راستای رفع ابهامات موجود در قانون
قبلی بوده اس ��ت ،اظهار داشت :با توج ��ه به اینکه طبق
قانون شرکتهای دان ��ش بنیان توسط معاونت فناوری
ریاس ��ت جمه ��وری ارزیابی ش ��ده و ارزیاب ��ی شرکتهای
مستق ��ر در پ ��ارک توس ��ط خ ��ود پ ��ارک انج ��ام میگرف ��ت،
شرکته ��ا دچ ��ار سردرگمیشده و گاه ��ی تفسیر مختلف
قانون توسط نهاده ��ای مرتبط انجام میگرفت.بنابراین
الزم بود این قانون مج ��ددا توسط دولت شفاف سازی شده
و ابالغ گردد.
پورشمس با اشاره ب ��ه اقدامات انجام گرفته توسط هیات
رئیسه پارک علم و فناوری و نمایندگان شرکتها در این زمینه،
گف ��ت :ابتدا کمیت ��ه ماده  9در پ ��ارک تشکیل شد ک ��ه به طور
تخصصی مسائ ��ل مربوط به آن را پیگیری میکرد اما به دلیل
حساسی ��ت و اهمیت موضوع هی ��ات رئیسه به طور مستقیم
درگیر شده و پیگیریهای الزم را انجام داد.
وی ضم ��ن قدردان ��ی از اقدام ��ات هیات رئیس ��ه پارک علم
و فن ��اوری ی ��زد در این زمینه ،گفت :باتوج ��ه به نگرش جدید
ریاس ��ت پارک و جهت گیریه ��ای مثبت شان هماهنگی کم
نظیری بین نمایندگان شرکتها و پارک ایجاد شده و در نتیجه
پس از تشکیل کمیتههای مختلف و مکاتبات مستقیم بخش
عمده ای از مشکالت شرکتها در زمینه مالیات مرتفع گردید.
امیدواریم تصویب نامه اخیر سایر مشکالت باقی مانده را نیز
مرتفع سازد.
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بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد
از مرکز رشد فناوریهای نرم پارک

داریوش پورسراجیان ،رییس پارک علم و فناوری یزد  4آذر
 94از مرکز رشد فناوریهای نرم پارک علم و فناوری یزد بازدید
ک���رد .پورسراجیان طی این بازدید با مدیران عامل موسسات
مستق���ر در ای���ن مجموع���ه دی���دار ک���رد و از نزدی���ک درجریان
فعالیتها ،دغدغهها و ایدههای آنها قرار گرفت.
در ادام���ه ای���ن بازدی���د جلس���ه ش���ورای پذی���رش مرکز رشد
فناوریه���ای نرم ب���ا حضور مدیر مرکز رش���د  ،ITمشاور طرح و
برنام���ه پارک ی���زد و مدیران عام���ل موسسات فع���ال در حوزه
فناوریهای نرم برگزار شد که طی آن یک شرکت در مرکز پیش
رشد انسانی پذیرفته شدند.

تسهیلاستقرار
در محدوده علم و فناوری

شه���رام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد
در گفتگ���و با روابط عمومیاین پارک با اشاره به مصوبه جدید
هیئت رئیسه گفت :از این پس عالوه بر موسسات فناور مستقر
در پ���ارک علم و فناوری دارای گری���د  Aو  ،Bشرکتهای دارای
گرید  C،Dو Eنیز میتوانند در محدوده علم و فناوری مشخص
شده توسط پارک مستقر شوند.
وی اف���زود :متقاضی���ان میتوانند با کس���ب مجوز از هیئت
رییسه پارک یزد نسبت به فضایابی و استقرار در این محدوده
با هماهنگی واحد عمرانی پارک اقدام نمایند.

خبر

دبیر هیئت رئیسه پارک علم و فناوری یزد در گفتگو با روابط عمومیپارک؛

هدف از آیین نامه جدید ،ارزیابی و شناسایی خالهای موجود و
طراحی خدمات مناسب متناظر با نوع فعالیت موسسات فناور است
ب���ا توج���ه ب���ه فرارسی���دن زم���ان
تکمی���ل فراین���د ارزیاب���ی ،توس���ط
موسس���ات فن���اور مستق���ر در پارک
علم و فناوری یزد شهرام شکوهی،
دبی���ر هیئت رئیسه پ���ارک در گفتگو
با رواب���ط عمومیای���ن مجموعه به
ش���رح اقدامات جدی���د در راستای
حمای���ت از توسع���ه فن���اوری در
موسسات مستقر پرداخت و گفت:
از آنج���ا که نظام ارزیابی سالیان���ه موسسات فناور مستقر در
پارک یزد ،وسیله ای برای شفاف شدن عملکرد موسسات و
کمک به شناسایی نقاط ضعف توسعه فناوری در آنها است
و یافت���ن راهکارهای بهبود و اعمال تغییرات اصالحی هدف
نهای���ی آن است ،لذا بنا به پیشنهاد نمایندگان موسسات و
مدی���ران این مجموع���ه تدوین آیین نام���ه ارزیابی جدید در
دستور کمیته سیستم پارک علم و فناوری یزد قرار گرفت.
وی اف���زود :در ای���ن آیی���ن نام���ه ،استف���اده از مستندات
قانونی از قبی���ل دفاتر مالی و اظهارنامهها ب���ه عنوان یکی از
مناب���ع به دست آوردن اطالع���ات و عملکرد موسسات فناور
به کار گرفته میشود.
شکوهی هدف از آیین نامه جدید را ارزیابی سطح فناوری
موسس���ات و کم���ک ب���ه ارتقا سط���ح فن���اوری در شرکتها با
شناسای���ی خالهای موج���ود و طراحی خدم���ات جدید و به
موق ��ع و مناس ��ب متناظر با نوع فعالی ��ت موسسات دانست
و اظه���ار داشت :هدف دیگر این آیی���ن نامه شناخت سطح
فناوریه���ای تولیدی در این پارک ب���ه شمار میآید .بدیهی
است ،دستیابی به چارچوب کلی از وضعیت پارک در ماهها
و سالی���ان گذشت���ه وسیله ای ب���رای برنامه ری���زی ساختار و
فرایندهای این مجموعه در آینده نیز خواهد بود.

وی همچنین با بیان اینکه نظام
ارزیاب ��ی در حقیق ��ت ی ��ک خدم ��ت
بسی ��ار ارزشمند پ ��ارک به موسسات
اس ��ت ک ��ه َ میتوان ��د نق ��ش بسی���ار
موث ��ری در رش ��د و شکوفای ��ی آن ��ان
در جهت فن ��اوری و جلوگی ��ری از به
بیراهه رفتن موسسات در حوزههای
غیرفن ��اوری داشت ��ه باش ��د ،تصری ��ح
ک ��رد :پارک یزد حمای ��ت هدفمند در
راست ��ای توسعه موسسات را وظیف ��ه خود دانسته و همواره
ب ��ا رویک ��ردی جمع گرایان ��ه از ظرفی ��ت موسس ��ات باالترین
استفاده را نموده است.
مع ��اون پشتیبان ��ی پارک عل ��م و فن ��اوری یزد ادام ��ه داد:
خوشبختانه دریافت نظرات و پیشنهادات موسسات در دو
س ��ال گذشته با روی باز و گشاده م ��ورد استقبال قرار گرفته
و ب ��ا طراح ��ی مکانیزمهای مناسب سیستم ��ی ،اصالح رویه،
راهکارهای نو برای توسعه و تعالی پارک و موسسات مستقر
در آن در دستور کار هیئت رئیسه قرار گرفته است.
شکوهی در پایان با بیان اینکه سیاست پارک بهره گیری از
نظرات و دیدگاههای شرکتها به صورت مشارکتی و استفاده
هرچه بهتر و بیشتر از نظرات ذی نفعان در چارچوب قوانین
و مق ��ررات ماده  9قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان
اس ��ت گفت :ب ��ه همین منظور ،کمیته ای با ن ��ام ماده  9را با
حضور نمایندگ ��ان موسسات فناور و مدیران صاحب تجربه
در حوزهه ��ای قوانین کار ،مالیات و گمرک راه اندازی نموده
که وظیفه آن جلوگیری از تفسیرهای نادرست و غیر منطقی
مجریان قان ��ون ،ارائه مشاورههای الزم ب ��ه موسسات فناور
متقاض ��ی بهره مندی از معافیته ��ای قانونی و جلوگیری از
سوء استفاده برخی متخلفین است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در پارک علم و فناوری یزد خبر داد

کاهش نرخ سود تسهیالت پرداختی به شرکتهای دانش بنیان
بهزاد سلطان���ی ،رئیس صندوق ن���وآوری و شکوفایی کشور
 16اسفن���د  94در پارک علم و فن���اوری یزد حضور یافت .وی در
نشست���ی مشترک با مدیران شرکته���ای دانش بنیان استان
و شرکته���ای فن���اور مستقر در پ���ارک با اشاره ب���ه قابلیتها و
ظرفیتهای علم���ی و دانشگاهی استان یزد ،گف ��ت :در حال
حاضر  67شرکت دانش بنیان در استان یزد فعالیت دارند که
این تع���داد  3درصد شرکتهای دانش بنی���ان کل کشور را به
خود اختصاص داده است.
سلطانی با بیان اینکه این آمار نسبت به نرخ جمعیتی 4/1
درصدی این استان مطلوب است ،اظهار داشت :استانهای
کم���یدر ک���ل کشور وج���ود دارند ک���ه از این وضعی���ت مناسب
برخوردارهستند.
سلطانی افزود :تاکنون  48طرح از سوی شرکتهای دانش
بنی���ان استان یزد به صن���دوق ارائه شده که از ای ��ن تعداد 29
طرح مصوب شده و مبلغ 7میلیارد تومان به آنها تعلق گرفته
است.
وی تصری���ح ک���رد :استان ی���زد پتانسیل باالیی ب ��رای ایجاد
اشتغ���ال دارد ک���ه میت���وان ب���ا استف���اده از ای���ن پتانسیلها و
حمایت مسئولی���ن استانی شرایط فعالیت شرکتهای دانش
بنیان را ایجاد کرد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با بیان اینکه یکی
از خدم���ات صندوق ن���وآوری ،ارائ���ه تسهیالت با ن ��رخ سود 14
درصد ب���ه شرکتهای دانش بنیان اس���ت ،گفت :خبر خوش

اینکه ب���ا توجه به پایی���ن آمدن
نرخ سود بانکها ،این رقم به12
درصد کاه ��ش یافته و این روند
کاه���ش باتوجه ب���ه کمتر شدن
س���ود بانکها و متناس���ب با آن
ادامه خواهد داشت.
وی اف���زود :البت���ه صن���دوق
خدم���ات دیگ���ری از جمل���ه وام
قرض الحسنه  4درصد و تامین
دفاتر کاری را نیز به شرکتهای
دانش بنیان ارائه میکند.
سلطانی ب ��ا بیان اینکه در حال حاض ��ر  2163شرکت دانش
بنی ��ان در کشور وج ��ود دارد که  61درص ��د آن شرکتهای نوپا
هستند،اظهار داشت:تاکنون 1363طرحتوسطاینشرکتها
به صندوق معرفی شده اند و از این تعداد  838طرح مصوب
شده است.
وی افزود :مبل ��غ  500میلیارد تومان ب ��رای این تعداد طرح
اختص ��اص داده شده که نشان دهن ��ده آسان گیری صندوق
نسبت به طر حهای ارائه شده است.
سلطانی تصریح کرد :صندوق در سال  93مبلغ  103میلیارد
مصوب داشته که این رق ��م در سال  94به 400میلیارد افزایش
یافتهاست.
ویبااشارهبهاینکه معیارهایدانشبنیانشدنشرکتها

در سایت معاونت علمی عنوان
ش ��ده است ،گف ��ت :ثبت شدن
در اداره ثبت شرکتها ،تعاونی یا
خصوصی بودن ،ارائه طر حهای
اقتص ��ادی و دان ��ش بنیان ��ی و
نداشتن سابقه منفی حرفه ای
از ش ��روط استف ��اده شرکتهای
دانش بنیان از صندوق نوآوری
و شکوفایی است.
سلطان ��ی ب ��ا اشاره ب ��ه تاکید
مقام معظم رهبری و رئیس جمهور به اهمیت دانش بنیانی،
اظهار داشت :باید لشکر دانش بنیان در کشور فعال شود و بعد
از چند سال به بزرگترین قدرات اقتصادی کشور تبدیل شوند.
داری ��وش پورسراجی ��ان ،رئیس پارک علم و فن���اوری یزد نیز
ضم ��ن عرض خیرمقدم ب ��ه مدیران ارش ��د شرکتهای دانش
بنیاناستانوشرکتهایفناور پارک ،گفت:امیدواریمبتوانیم
از این ظرفیت برای توسعه مرکز فناوری اقبال استفاده کنیم.
وی ب ��ا بیان اینک ��ه در زمینه دریافت تسهی�ل�ات یزد در رتبه
هفتم قرار دارد ،گف ��ت :امیدواریم با تعامل صندوق و فعالیت
بیشتر شرکتهای دانش بنیان استان این رتبه ارتقا یابد.
گفتن ��ی اس ��ت ،در پایان شرکته ��ای دانش بنی���ان استان
مسائل و مشکالت خود را با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی
و هیات همراه مطرح کردند.

خبر
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با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

بیو استارتاپ؛ تجربه هیجان انگیز  54ساعته
مراسم افتت���اح بیواستارتاپ
 12اسفن���د  94در سال���ن آمف���ی
تئات���ر دانشگ���اه عل���وم پزشک���ی
برگزار شد.
در ای���ن مراسم ک���ه با حضور
معاون فناوری و ن���وآوری پارک
عل���م و فن���اوری ی���زد ،رئی���س
دانشک���ده پزشک���ی دانشگ���اه
عل���وم پزشکی شهی���د صدوقی
یزد ،رئیس سابق مرکز کارآفرینی
پ���ارک عل���م و فن���اوری دانشگاه
ته���ران ،نماینده جهان���ی برگزار و پس از معرف���ی ایدهها توسط
ای���ده پردازان ،رای گیری ایده ،آغاز تشکیل تیمها و شروع کار
تیمها انجام شد.
احمدرضا فقی���ه خراسانی ،معاون فناوری و ن���وآوری پارک

علم و فناوری یزد در این مراسم
با بی���ان تاریخچ���ه مختصری از
این پارک گف���ت :دانشگاههای
نس ��ل اول تنه ��ا آم ��وزش محور
بودند در نسل دوم نیز پژوهش
مح���وری را اصل قرار دادند و اما
در ح���ال حاض���ر دانشگاهه���ای
فناور و تکنولوژی محور روی کار
آمده اند.
وی ب���ا تا کی���د ب���ر اینک���ه نیاز
است پژوهشهای انجام شده
در دانشگاهه���ا ب���ه سم���ت تولید ث���روت هدایت ش���ود ،اظهار
داش���ت :امروز دانشگاهها باید جوابگوی نیاز صنعت باشند و
تحقیقات را به ثروت تبدیل کنند که خوشبختانه این اتفاق
در ایران سرعت بسیار خوبی داشته و دانشگاهها توانسته اند

به سمت دانشگاه کارآفرین گام بردارند.
فقیه خراسانی با بیان اینکه نقش پارکهای علم و فناوری
گ ��ذر از دره مرگ است گفت :سم ��ت راست این دره پژوهش و
تحقیقات و سمت چپ آن تکنولوژی است.
وی در ادامه به نحوه پذیرش در مرا کز رشد پارکهای علم و
فناوری یزد و حمایت از پذیرش شدگان پرداخت.
استارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی -تجربی (Experiential
 )Educationدر سراسر دنیا است که در  ۳روز متوالی (در انتهای
هفته) برگزار میگردد .در این برنامه شرکت کنندگان پر انگیزه
ای شامل برنامه نویسان ،مدیران تجاری ،عاشقان استارتاپ،
صاحب نظران و متخصص ��ان ،بازاریابها و طراحان گرافیک
گرد هم میآیند تا طی  ۵۴ساعت ایدههایشان را مطرح کنند،
گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده ای را اجرا کند.
گفتنی است ،این دوره استارتاپ تا روز  14اسفندماه ادامه
دارد.

نشست مشترک نمایندگان موسسات با رئیس پارک
نشست مشترک نمایندگان موسسات با رئیس پارک سال
جاری به منظور ارائه گ���زارش نمایندگان از اقدامات صورت
گرفته و برنامه ریزی آتی در دفتر رئیس پارک برگزار شد.
در ای���ن نشستها ،داری���وش پورسراجی���ان ،رئیس پارک
عل���م و فناوری یزد بر لزوم برگزاری مستمر جلسات به منظور
پای���ش مصوب���ات تا کی���د و تصریح ک���رد :در ت�ل�اش هستیم با
س���ازو کارهای مختل���ف از جمله انتخاب و ارتب���اط مداوم با
نمایندگان ،هرچه بیشتر و بهت���ر در جریان مسائل آنها قرار
گیریم تا حمایتها هدفمند و موثرصورت گیرد.

برگ���زاری جلس���ات ثاب���ت هفتگ���ی ،شفافی���ت و عملک���رد
هماهنگ شرکتها ،پی���روی شرکتها از یک رویه هماهنگ
در مسئل���ه مالیات ،ارتباط و هماهنگی بیشتر با حوزه روابط
عموم���یو مبنا قرار گرفتن برنامهه���ای کالن و عملیاتی پارک
در ارائه پیشنهادات کمیتههای تخصصی مواردی بود که در
این نشستها پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
گفتنی است ،از ابتدای نیمه دوم سال جاری تا  29اسفند
 5نشست مشترک نمایندگان موسسات با رئیس پارک برگزار
شد.

داریوش پورسراجیان در نشست صمیمانه با مدیران عامل شرکتها:

هدف اصلی ارزیابی شرکتها ،پایدار سازی آنها و تقویت برند پارک است
نشست صمیمانه هیات رئیسه پ���ارک با جمعی از مدیران
عام���ل موسسات فن���اور مستقر در پ���ارک علم و فن���اوری یزد،
یکشنبه  9اسفند  94در سالن کنفرانس این پارک برگزار گردید.
ب���ه گزارش رواب���ط عمومیپارک علم و فناوری ی���زد ،در این
نشست ابت���دا احمدرض���ا فقیه خراسان���ی ،معاون فن���اوری و
ن���وآوری پ���ارک ،گزارش���ی از عملکرد پ���ارک علم و فن���اوری یزد
در ط���ول دو س���ال اخیر ارائه نم���ود و سپس مدی���ران عامل و
نمایندگان شرکتها مسائل و مشکالت خود را به طور مستقیم
با هیات رئیسه پارک مطرح کردند.
در ادامه نشس���ت ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم
و فناوری یزد ،ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مدیران
عاملشرکتهایچندمستاجرههدفاصلیارزیابیشرکتها
را پای���دار سازی آنها و در نتیجه تقوی���ت برند پارک دانست و
اظهار داشت :دغدغه اصلی ما در بحث ارزیابی و تدوین آیین
نام���ه مربوطه این بوده است که ا گ���ر شرکتی عملکرد خوب و
قابل قبولی دارد این روند پایدار و مستمر باشد

پورسراجی���ان با بی���ان اینکه نبای���د نتیجه ارزیابیه���ا را به
گریدبندی و تعیین میزان هزینه استقرار تقلیل دهیم ،گفت:
ماموریت ما در این فرآیند بیشتر توانمندسازی شرکتها بوده
اس���ت ب���ه طوری که تا کن���ون ده برابر آنچ���ه در آیین نامه گرد
آمده ،راهکارهایی به شرکتها برای رفع معایبشان ارائه شده
و این روند آموزش و مشاوره ادامه خواهد داشت .
پورسراجی���ان با تاکید بر لزوم ارزیاب���ی عملکرد ستاد پارک،
اظهار داشت :همانند سال گذشته امسال نیز با نظرسنجی از
شرکتها عملکرد ستاد نیز ارزیابی خواهد شد.
وی با تاکید بر تعامل بیشتر با روابط عمومی ،گفت :انتظار
داریم شرکتها تعامل خوبی ب���ا روابط عمومیداشته باشند
زیرا دغدغه همه ما برند ارائه شده از مجموعه پارک است.
پورسراجی���ان ب���ا بی���ان اینکه بخ���ش عم���ده ای از دغدغه
شرکتها سرمایه در گردش آنها است ،اظهار داشت :در این
زمینه مذا کراتی با بانکهای مختلف صورت گرفته است اما از
نمایندگان شرکتها تقاضا داریم در انتخاب یک بانک همکار

ما را یاری کنند.
پورسراجیان با اشاره به اینکه پارک یزد جزو معدود پارکهای
کش ��ور است که از بدو تاسیس با برنامه عمل نموده و امروز در
حال تدوین برنامه سوم خ ��ود است ،گفت :ذیل این برنامه،
برنامهه ��ای عملیات ��ی سالیانه تدوی ��ن میش ��ود و طبیعتا بر
اساس این برنامه اقدام خواهیم نمود.
وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با رئیس اداره مالیات
است ��ان در سه شنب ��ه هفته قبل ب ��رای حل مشک ��ل مالیاتی
شرکتها ،گف ��ت :خوشبختانه نظرات به ه ��م نزدیک است و
هدف اجرای مر قانون است.
پ���ور سراجیان با تا کی���د بر لزوم وحدت روی ��ه شرکتها در
زمینه مالیات ،گفت :باید در برابر مسئله مالیات یک رویکرد
واح���د انتخاب شود و ا گر شرکتها پ���ارک را مرجع تشخیص
و عم���ل در این زمینه میدانند باید الزامات ��ی را رعایت کنند
ک���ه یکی از این الزامات ارزیابیه���ا و شناخت ما از شرکتها
است.
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مصاحبه

گزارش مختصری از مصاحبه با موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد در نیم سال دوم
کویر تیوای ارشد
کویر تیوای ارش���د در سال  86با تکیه بر دانش و توانایی مجموعه
فعالی���ت خ���ود را در مرک���ز رش���د پ���ارک عل���م و فناوری ی���زد آغ���از کرد و
م���دت زمان���ی است که با طرح ایده و پی���اده سازی مباحث توسعه و
مدیریت استراتژیک ،محور جدیدی را برای فعالیت شرکتهای مرکز
فناوریهای نرم ایجاد نموده است .این مجموعه از ابتدای تاسیس
تا کن���ون در زمینهه���ای تخصصی برنام���ه ریزی استراتژی���ک ،توسعه
یافتگ���ی و رتبه بن���دی فعالیت داشت���ه است .ه���دف از تاسیس این
شرکت نیز همانند شرکتهای دیگر اشتغال زایی ،درآمدزایی و توسعه فردی و اجتماعی بوده
که از طریق ایده محوری و مصاحبه ،پذیرش انجام شده است.

بهسان

شرک���ت بهسان یکی از مجموعهه���ای موفق و فع���ال در حوزه نرم
افزار است که با بیش از  13سال فعالیت در این زمینه توانسته جایگاه
خ���ود را در ب���ازار تثبیت نماید .این شرکت از س���ال  84فعالیت خود را
در ح���وزه نرمافزار و فناوری اطالع���ات آغاز کرد .بهسان در زمین ه تهیه
محصوالت و سامانههای مکانیزه ب���رای مرا کز تحقیقاتی و پژوهشی
فعالی���ت مینماید؛ در همی���ن راستا این مجموعه با بی���ش از سیزده
سال فعالیت فش���رده ،منسجم و گسترده ،محصوالت و سامانههای
مستقل مختلفی برای سازمانها و بافتهای پژوهشی تهیه نموده است؛ هر سازمان پژوهشی
و تحقیقاتی میتواند برحسب وظایف و نیاز ،تمام و یا تعدادی از این محصوالت یا سامانهها را
بکار گیرد .هدف اصلی این شرکت ارائه محصوالت و خدمات دانش بنیان است .در حال حاضر
دو محص���ول این شرکت به عنوان محص���ول دانش بنیان مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری است.

طیفزمین
شرک���ت طیف زمین در س���ال  1384با هدف طراحی سیستمهای
ناوب���ری ،ن���رم افزارها و سخ���ت افزارهای وابسته ب���ه آن فعالیت خود
را آغ���از ک���رد و در ح���ال حاضر در زم���ره شرکتهای برت���ر در این زمینه
ق���رار دارد .ای���ن شرک���ت ابتدا با ه���دف تولید و طراح���ی سیستمهای
 navigationو پایش خودرویی تاسیس و پس از مدتی به سه قسمت
 ،GISالکترونیک وکامپیوتر تقسیم شد .هدف از ایجاد این شرکت نیز
پاسخگویی به نیازهایی بود که پیش از این از خارج از کشور و از طریق
واردات تامی���ن میش���د .در حال حاضر نیز این مجموعه خط تولید بردهای الکترونیکی را آغاز
کرده .طیف زمین تا کنون در زمینه ثبت ایده اقدامیانجام نداده است.

پارسانالکترونیک
شرکتپارسانالکترونیکدر سال 84باهدفارائهخدماتفناوری
و تروی���ج و گست���رش خالقیت و ن���وآوری در سطح مل���ی و بینالمللی
تاسیس شد .این مجموع���ه در حال حاضر یکی از شرکتهای موفق
در زمین���ه طراح���ی و تولید مجموعهه���ای کمک آموزش���ی مبتنی بر
فناوریهای نوین ،علوم پایه و مهارتی و ارائه آموزشهای اختصاصی
در این زمینه به شمار میآید .این شرکت با توجه به نیازهای موجود
در چرخه خالقیت تا نوآوری و نهایتا کارآفرینی ،ماموریت اصلی خود
را گسترش و ارتقای آموزشهای تخصصی و تولید و انتشار کتب مجموعه کمک آموزشی مبتنی
ب���ر فناوری نوین ویژه کودکان و نوجوانان تعریف نموده و سعی کرده بر اساس ماموریت کاری
خ���ود بستر مناسبی برای بسط و گسترش خالقیت و نوآوری در سطح جامعه مهیا نماید .این
موسس���ه با ارائه محصوالت مبتنی بر آموزشهای تخصصی ویژه دانشآموزان تالش دارد این
مهم را محقق نماید .پارسان الکترونیک در زمینه طراحی و تولید مجموعههای کمک آموزشی
مبتنی بر فناوریهای نوین ،عل���وم پایه و مهارتی و ارائه آموزشهای اختصاصی در این زمینه
فعالیت میکند و از افتخارات آن میتوان به اخذ تاییدیه از کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش
بنی���ان معاونت علمی ریاست جمهوری ،طراح���ی و برگزاری شش دوره مسابق���ات ابتکارات و
نوآوری دانشآموزی ،حضور در نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی ،صادرات محصوالت به
کش���ور عراق و اخذ عنوان شرکت فناور برتر س���ال  93در استان یزد ،اشاره کرد .از شرکت پارسان
الکترونیک سه محصول با عناوین تجاری مجموعههای کمک آموزشی مکا پارس ،روبوپارس
و الکتروپارس به عنوان محصوالت دانش بنیان در حوزه آموزش و پرورش شناختی مورد تایید
قرار گرفته است.

نوآوران نانو کیمیا پژوه
ن ��وآوران نانو کیمیا پ ��ژوه یکی از شرکتهای مستق ��ر در مرکز رشد
زیست فن ��اوری پارک علم و فن ��اوری یزد است ک ��ه خوشبختانه بعد
از گذش ��ت  5س ��ال توانسته جایگاه مطلوب ��ی را از آن خ ��ود کند .این
مجموع ��ه در س ��ال  1389در زمین ��ه تولی ��د نانوا کسیده ��ای فل ��زی و
خدمات مشاوره-ای فعالیت خود را ش ��روع کرده است .نوآوران نانو
کیمی ��ا با رویکرد فن ��اوری نانو به مرکز رشد راه یاف ��ت .در سال گذشته
عم���ده فعالیت شرک ��ت در جهت تولید نانو آلومینا ب ��وده که توانست
تاییدی���ه نان���و مقیاس را بگیرد .همچنین ای ��ن شرکت در  6آب ��ان  94توانست کد دانش بنیانی
خ���ود را دریاف���ت کند .اخذ تاییدیه نانو مقیاس گاما آلومین ��ا و اخذ مجوز دانش بنیانی عمده
دستاوردی بود که این شرکت تاکنون به آن دست یافته است .به گفته مدیرعامل این شرکت،
صنعتی نمودن نانو گاما آلومینا و طراحی استفاده در بیوسرامیکها ایدههای است که در حال
حاضر بر روی آنها کار میشود.

فالت قاره
شرک ��ت مهندسی فالت قاره فعالی ��ت خود را از س ��ال  82در زمینه
طراح ��ی و ساخ ��ت ان ��واع سیستمهای تصفی ��ه آب و فاض�ل�اب و آب
شیرین کنهایصنعتیو کشاورزیوانواعدیونایزرهایآزمایشگاهی
و صنعت ��ی جهت تولید آب مقطر ف ��وق خالص ،طراحی ،اج ��را و بهره
ب���رداری از خطوط انتقال آب و فاضالب و طراحی و ساخت آغاز کرد و
در اردیبهشت سال  83نیز در پارک استقرار یافت .این شرکت به دلیل
طراحی و ساخت آب شیرین کن و انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضالب در زمره شرکتهای
دانش بنیان قرار گرفت .در سال گذشته این شرکت ساخت یکی از بزرگترین آب شیرین کنهای
کشاورزی ایران با گرید دریایی به ظرفیت  50متر مکعب درساعت را آغاز نمود که این پروژه در
اواخر مرداد ماه  94به بهره برداری رسید .طراحی و ساخت سیستم تصفیه آب و تولید آب مقطر
فوق خالص برای شرکت سنگ آهن بافق با پنج برابر ظرفیت آبدهی و یک چهارم قیمت مشابه
آلمانی نیز از جمله دستاوردهای این شرکت بوده است.

روشنگران راه فردای کویر
شرک ��ت روشنگ ��ران راه ف ��ردای کوی ��ر در س���ال  85فعالی ��ت خود را
آغ���از نم ��ود و و در سال  1387در مرکز اقب ��ال پذیرفته شد .ا کنون این
مجموعه یکی از شرکتهای موفق در زمینه تولید بستههای فناوری
ویژه کودکان و نوجوانان است ،هدف از تاسیس روشنگران راه فردای
کویر ،توانمند سازی کودکان و نوجوانان جهت ورود به دنیای فناوری
اطالع ��ات و ارتباطات بوده است .از فعالیته ��ای شرکت میتوان به
معماری دوره ،مشاوره ،تربیت مدرس ،نظارت بر اجرا و تولید محصول
اش���اره ک���رد .این مجموعه همچنی ��ن به واسطه پیشرو ب ��ودن در زمین ��ه تکنولوژیهای نوین
آموزشی و کامپیوتر مدارس ابتدایی روشنگران راه فردا توانسته در زمره شرکتهای دانش بنیان
قرار گیرد .روشنگران راه فردا از سال گذشته تاکنون با بیش از دویست مدرسه در سطح کشور
همکاری داشته که خوشبختانه به رشد بسیار مطلوبی در جهت تولید محصول جدید و بازار
جدید دست یافته .در حال حاضر نیز ایده تولید وسایل  itبرای کودکان مقطع پیش دبستان
و دبستان تاکنون مورد قبول قرار گرفته است.

ساعیانصنعت
شرک ��ت فنی مهندسی ساعی ��ان صنعت سال  87فعالی ��ت خود را
در ح ��وزه اتوماسیون و هوشمندسازی آغاز کرد و پس از مدتی سرآمد
توسعهسیستم گلخانههای کشور گردید.تولید کاالیایرانیبابهترین
کیفیت و صادرات در زمینه الکترونیک و کنترل به کشورهای پیشرفته
دنیا ،هدف اصلی گروه ساعیان صنعت است .ایده محوری در زمینه
هوشمند س ��ازی گلخانههای کشاورزی سبب ش ��ده که این شرکت
ب���ه مرکز رشد پارک علم و فن ��اوری راه یابد .سال گذشته مراحل تولید
محصول این شرکت به پایان رسید و سال جاری را با هدف تولید انبوه و فروش آغاز نمود .گروه
ساعیان صنعت توانسته گواهینامه دانش بنیان در زمینه اتوماسیون گلخانههای کشاورزی
را از معاون���ت ریاس���ت جمه���وری دریافت کند .همچنین از سوی نظ ��ام مهندسی کشاورزی و
جه���اد کشاورزی مجوز فعالیت در زمینه کشاورزی ب ��ه این مجموعه اهدا شده است .تکمیل
و بروزرسانی اتوماسیون گلخانههای کشاورزی و ارتقا سیستم برای استفاده در دامپروریها و
مرغداریها عمده فعالیتی است که این روزها به آن مشغول است.

مصاحبه

فهیمایساتیس
تبدی���ل شدن به یک���ی از برتری���ن موسسات فناور کش���ور در زمینه
طراحی و ساخت ماشین آالت عمده هدفی بود که شرکت مهندسی
فهیم ایساتیس با توجه به آن فعالیت خود را آغاز کرد .این شرکت در
س���ال  1384با هدف ارائه خدمات فن���ی و مهندسی با هم اندیشی و
همکاری جمع���ی از یزدیهای متعهد و متخص���ص تاسیس گردید.
طراح���ی قطع���ات و تجهی���زات و تهی���ه نقشههای ساخ���ت مطابق با
استاندارده���ای اروپایی ،ساخت ماشی���ن آالت (بومیسازی ماشین
آالت رای���ج خطوط تولید ،بهینه سازی ماشین آالت قدیمی ،ساخت ماشین آالت جدید برای
کاربریهای در خواست شده و ،)...انجام هرگونه مساعدت فنی درخصوص شناسایی قطعات
یدک���ی به کار رفته در ماشین آالت نصب شده درکارخانجات کاشی و سرامیک ،مشاوره جهت
انتخ���اب و خرید ماشین آالت ،نصب ماشین آالت خطوط تولید ،برگ���زاری دورههای آموزشی،
طراح���ی سیستمه���ای تاسیساتی ،انج���ام امور تعمی���ر و نگهداری و مش���اوره در ای���ن زمینه از
فعالیته���ای این شرکت به شمار میآید .درس���ال  ١٣٩٣یکی از کارها طراحی و ساخت شبکه
خا کری���ز ب���رای پرس کارخانجات کاش���ی و سرامیک بود .فهیم ایساتیس ب���ه واسطه طراحی و
ساخت یک دستگاه مرتبط با کارخانجات کاشی و سرامیک و به ثبت اختراع رساندن آن به مرکز
رشد راه یافت .طراحی و ساخت دستگاه انحراف لعاب و به ثبت رساندن این اختراع ،طراحی
و ساخ���ت شبکه خا کریز برای پ���رس کارخانجات کاشی و سرامی���ک ،طراحی و ساخت همزن
دوکاره برای خطوط لعاب کارخانجات کاشی ،طراحی و ساخت پال کومتر برای کنترل کیفیت
کارخانج���ات کاشی و سرامیک ،طراح���ی و ساخت کاشی گردان رول���ری از جمله دستاوردها و
افتخارات این مجموعه از ابتدا تا کنون است .نهایی کردن ساخت ساکشن ماشین صفحه ای
و نهای���ی کردن طراحی و ساخ���ت دستگاه کنترل کاشی معیوب در خطوط لعاب برنامههایی
است که در سال جاری مشغول انجام آن است.

کیمیاگرانسالمتایساتیس
شرک���ت مهندسی کیمیا گران سالمت ایساتیس از سال  90فعالیت
خود را با هدف افزایش سالمت جامعه ،حفظ محیط زیست وکاهش
مخاط���رات زیست محیطی در حوزه مش���اوره و طراحی سیستمهای
تصفیه آغاز نموده است .زمینه فعالیت آن انجام پروژههای تحقیقاتی
و اجرای���ی در زمین���ه طراح���ی سیستمه���ای تصفی���ه آب و فاض�ل�اب
وخدمات آزمایشگاهی است .این شرکت به واسطه طراحی دستگاه
تصفی���ه و انجام خدمات آزمایشگاهی ،ای���ن شرکت توانسته است در
زم���ره موسسات مرا کز رشد قرار بگیرد .به گفته مدیرعامل سالم���ت ایساتیس قراردادهایی که
س���ال گذشت���ه در زمینه خدمات آزمایشگاه���ی آب و فاضالب ب���ا ادارات دولتی داشته ،امسال
نی���ز تمدید شده است با این تفاوت ک���ه امسال با ساخت پکیج تصفیه فاضالب توانسته یک
گ���ام جلوتر بردارد .ساخت دستگاه تصفی���ه آب به روش اسمز معکوس و ساخت پکیج تصفیه
فاض�ل�اب ب���ه روش هوادهی گست���رده از دستاوردها و افتخارات شرک���ت مهندسی کیمیا گران
سالمت ایساتیس به شمار میآید .در حال حاضر این مجموعه مشغول فعالیت در زمینه انجام
خدمات آزمایشگاهی آب و فاضالب و همچین ساخت پکیج تصفیه فاضالب است.

فناوران صنعت رباتیک یزد
شرک���ت فنی و مهندسی فناوران صنعت رباتیک یکی از شرکتهای
حاض���ر در مرک���ز رش���د پ���ارک عل���م و فناوری ی���زد اس���ت که از س���ال 90
فعالی���ت خود را در زمینه علم مکاترونی���ک و رباتیک آغاز نموده است.
این مجموعه با ه���دف اصلی برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنعت و
بهکارگیری عل���وم روز دانشگاهی جهت حل مشکالت صنایع ،فعالیت
خود را شروع و از بدو تأسیس ،با تکیه بر دانش ،سرمایههای انسانی و
انتقال و به کارگیری فنآوریهای نوین توانسته رشد قابلمالحظهای
در حوزهمهندسیواجرایپروژههایصنعتیمختلفداشتهباشد.اولویتپذیرشاینشرکت،
فعالیت در زمینه اتوماسیون صنعتی و رباتیک بوده است.کسب یک مقام اول و یک مقام سوم
درمسابقات رباتیک مین یاب بینالمللی ، IRANOPENشرکت در پنج دوره مسابقات رباتیک
جهانی و کسب یک مقام اول و یک مقام سوم (امدادگر) و سه مقام پنجم (امدادگر و فوتبالیست
انساننم���ا) ،شرکت در شش دوره مسابقات رباتیک بینالمللی IRANOPENو کسب چهارده
مقام برتر(پنج مقام اول ،هفت مقام دوم ،یک مقام سوم) ،شرکت در دو دوره مسابقات رباتیک
جشنواره جوان خوارزمیو کسب سه مقام برتر،کسب بیش از ده مقام برتر در مسابقات رباتیک
کشوری ،ثبت  10اختراع در زمینه رباتیک و الکترونیک و ارائه بیش از  30مقاله علمی در مجالت،
کنفرانسه���ا و همایشهای داخلی و خارجی از جمله افتخارات پرسنل شرکت فناوران صنعت
رباتیک یزد بوده است .در حال حاضر نیز مشغول فعالیت بر روی سیستم مدیریت هوشمند
آبیاری فضای سبز و هدف از اجرای این سیستم ،ایجاد یک سازوکار علمی و هوشمند در جهت
شناسایی نیازهای آبی گیاهان بهطور هوشمند و آبیاری آنها بهصورت خودکار است.
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نگینگسترانمحاسب
شرکت نگین گستران محاسب یکی از شرکتهای موفق است که
در سال  77به صورت غیررسمیبا هدف طراحی و تولید نرم افزارهای
حرفه ای و کارآمد کار خود را آغاز کرد ،سرانجام اما در سال  87توسط
ایده ای در مرکز رشد پارک علم و فناوری یزد پذیرش و شرکت تبدیل
به یک شرکت سهامیخاص شد .این شرکت به طور خاص در زمینه
طراحی و تولید نرم افزار فعالیت دارد و بیشتر بر روی نرمافزارهای مالی
و حساب���داری و انب���ار تمرکز کرده و نرم افزارهای سفارشی مشتریان در این حوزه خاص را تولید
مینمای���د .البته یک نرم افزار هم به صورت پکی ��ج در این شرکت ارائه میشود .نگین گستران
محاسب در سال  1390به عنوان پژوهشگر برتر استان انتخاب شد .البته چندین دوره هم طرح
این شرکت به عنوان طرح برتر انتخاب شد ولی در مرحله نهایی کشوری پذیرفته نشد .نگین
گست���ران محاسب در س���ال اول فعالیت خود به عنوان شرکت دان ��ش بنیان انتخاب شد .این
شرکت با یک ایده در حوزه نرم افزار حسابداری وارد پارک شد و همچنان مشغول فعالیت روی
این ایده و توسعه آن است.

پرتوالکترونیکپیشگامکویر
شرکت تعاونی دانشبنیان پرتو الکترونیک پیشگام کویر در سال91
با هدف کارآفرین ��ی و ایجاد اشتغال برای جوانان و دانش آموختگان
بومیتاسیس شد .زمینه تخصصی فعالیت این شرکت ،الکترو اپتیک
شام���ل مطالعه ،تحقی ��ق ،طراحی ،اخت ��راع و تولید صنعت ��ی ادوات و
لی���زر با حضور متخصصان این حوزه بوده و ا کنون یکی از شرکتهای
موفق مستقر در مرکز رشد پ ��ارک علم و فناوری یزد است .این شرکت
با هدف کارآفرین ��ی و ایجاد اشتغال برای جوانان و دانش آموختگان
بومیتأسی���س گردی���د که در طی سه س ��ال فعالیت خود افتخار میزبانی و همک ��اری با بیش از
 10ت���ن از متخصصان بومیرا داشته است .از دیگ ��ر اهداف تاسیس این شرکت ،جذب ایدهها،
ابتکارات و نوآوریها به تولید و مشاغل پایدار و در نهایت هم افزایی علم و ثروت بود .این شرکت
در س���ال گذشته پروژه علم���ی خود را به عرصه ظهور و تولی ��د نمونه صنعتی رساند که موجب
دریاف���ت کد دانشبنی���ان گردید .پرتو الکترونیک افتخار تولی ��د و بهرهبرداری از نمونه صنعتی
خشکک���ن مایکرووی���و برای تیغههای سفالین را دارد که این مهم ب ��رای اولین بار در دنیا رقم
میخورد .در پروژه ابداعی شرکت ،به جای استفاده از روشهای مرسوم خشک کردن ،از روش
ترکیبی هوا گرم و امواج مایکروویو استفاده شده است ،که از مزایای آن میتوان به کاهش زمان
خش���ک سازی ،فضا و نی���روی انسانی ،عدم آلودگی محیط زیست ،قابلی ��ت بازگرداندن دوباره
آب ب���ه چرخه و از همه مهمتر کاهش قیمت محصول و رونق ب ��ازار اشاره کرد .خط خشککن
صنعتی مایکروویو برای تیغههای سفالین ،پروژه ای است که با تالش دوساله کارکنان شرکت
به بهرهبرداری رسیده و همچنان در حال بهینهسازی و ترقی است.

کیمیاافراز
شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات کیمیا افزار در سال  84با هدف
همسو کردن فرآیند فعالیتهای موضوعی در زمینه فناوری اطالعات
و ارتباط ��ات پایه ریزی و در قال ��ب شرکت مسئولیت محدود فعالیت
خود را آغاز نمود .به گفته مدیرعامل این مجموعه هدف از تاسیس،
حضور پرقدرت در بازار منطق ��ه با دید فرا منطقهای در حوزه فناوری
اطالع ��ات و ارتباطات ،انجام فعالیته ��ا و فرآیندهای متمایز و برتر از
امکان ��ات موجود بازار ح ��وزه فناوری اطالع ��ات و ارتباطات ،مدیریت
فعالیتهای برون سپاری و ارتقاء سطح کیفی خدمات و محصوالت از طریق مشاوره و نظارت
مستم���ر است .کیمیا اف���زار تا کنون در زمینههایی مانند طراح ��ی و پیاده سازی سیستمهای
اطالعاتی ،طراحی سایتهای اینترنت و اینترانت ،مشاوره و خدمات اینترنتی ،تولید بستههای
نرم افزاری ،اتوماسیون اداری ،طراحی صفحات وب ،ثبت دامنههای اینترنتی ،تخصیص فضا
در اینترنت ،راه اندازی شبکههای WANو  ،LANمهندسی سیستمهای نرم افزاری ( طراحی ،
ساخت  ،استقرار  ،پشتیبانی ) ،مهندسی شبکه و ارتباطات کامپیوتری ( طراحی ،اجرا ،توسعه و
پشتیانی ) ،اجرای طر حهای داده آمایی  ،ساماندهی و مکانیزاسیون فعالیتهای سازمانها،
پشتیبانی و خدم���ات دوره ای آرشیو الکترونیکی ،مشاوره و نظارت بر پروژههای انفورماتیکی،
آموزشهای فنی تخصص���ی فناوری اطالعات و ارتباطات ،سامانده ��ی بایگانی شهرداریها و
سازمانهای دولتی به روش ا کسپرس ،پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار و شبکه در سازمانهای
مختلف است���ان و کشور فعالیت داشته است .از مهم ترین دستاوردهای شرکت ،انجام موفق
پروژههای ساماندهی بایگانی در شهرداریهای استان و اشتغال زایی همزمان بیش از  50نیرو
در  6س���ال اخی���ر است .این شرکت بر اساس خدمات فنی مهندس ��ی و فناوری خود به عنوان
شرکت دانش بنیان شناخته شده است .کیمیا افزار تا به حال دو ایده داشته که خوشبختانه
هر دو مورد قبول واقع شده و اجرایی شده اند .عمده فعالیت شرکت نیز بر اساس همین ایدهها
شکل گرفته اند.

دبیر تحریریه :مهسا رشتی پور
خبرنامه پارک علم فناوری یزد  -نیم سال دوم 94
داریوشعلم و فناوری
خبرنامه پارک
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مدیر مسئول:
ش���ورای سیاستگذاری :شه���رام شکوهی ،احمدرض���ا فقیه خراسانی عکس :حمیدرضا یاراحمدی ،حمید دشتی
صفحه آرا :مجتبی دهقانی
سید محمد خامسی ،محمد قویدل
نشانی :یزد ،خیابان مطهری ،مرکز فناوری اقبال
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بافت گستر یزد

آرمان گستر یزد

شرکت آرم���ان گستر یزد ،در س���ال  82با زمین���ه فعالیت برگزاری
کارگاههای آموزشی ،همایشه���ا ،نمایشگاههای تخصصی ،برنامه
ری���زی توره���ای تخصص���ی مل���ی و بی���ن الملل���ی و همچنی���ن کلیه
فعالیته���ای مرتب���ط ب���ا آموزش جه���ت ارائ���ه به بخ���ش صنایع و
سازمانه���ای دولتی آغاز به کار ک���رد .این شرکت با توجه به تجربه
 8سال���ه خ���ود در زمینه توسع���ه منابع انسانی از طری���ق آموزش ،از
س���ال 90مشاوره در زمینه منابع انسانی مانن���د ارزیابی عملکرد در
سط���وح فردی و سازمانی ،اجرای سیست���م پاداش ریزی بر اساس
عملک���رد ،اجرای نظ���ام جانشین پروری و تعیی���ن مسیر توسعه شغلی ،عارض���ه یابی منابع
انسان���ی ،تهیه چ���ارت سازمانی و تدوین شر ح وظای���ف ،مشاوره و انج���ام فرآیند استخدام
شام���ل مصاحبه و آزمون استخدام���ی ،ارزیابی شرکت براساس م���دل تعالی  EFQMو ارائه
نقاط قوت و قابل بهبود و  ...را به صورت تخصصی در دستور کار خود قرار داده و در حال
حاض���ر مش���اوره در خصوص برنامه ریزی ،افزایش بهره وری و بهب���ود منابع انسانی در کنار
مباح���ث اجرایی ذکر شده در صدر فعالیتهای این شرکت قرار دارد .این شرکت همچنین
جهت تکمیل سبد خدمات خود در سال  93موفق به دریافت نمایندگی از شرکت بهکو به
منظور بسترسازی ،فروش و استقرار نرم افزار مدیریت منابع سازمان ( )ERPگردید .در حوزه
مش���اوره و برنامه ریزی مناب���ع انسانی؛ جذب نیرو برای چند واح���د تولیدی و خدماتی در
ی���زد و کرمان ،بسترسازی و استقرار سیستم ارزیابی عملکرد ،پاداش ریزی ،تدوین ساختار
سازمان���ی و شر ح وظایف ،بهبود حوزه برنامه ری���زی و کنترل کیفیت از روش LEبرای چند
واحد صنعتی استان یزد و تهران ،انجام چند پروژه نیاز سنجی آموزشی و همچنین تقویم
آموزشی ب���رای سازمانهای استان یزد ،در حوزه پروژههای اجرایی ،برگزاری همایشهای
تخصصی ملی و بین المللی در یزد ،تهران ،کیش ،کرمان ،تورهای بازدید از نمایشگاههای
تخصصی ترکیه ،ایتالیا ،آلمان و همچنین بازدید از نمایشگاههای داخل ایران نظیر تهران،
قزوی���ن ،شیراز ،برپای���ی نمایشگاههای تخصصی ابتک���ارات و ن���وآوری ،کنفرانس مهندسی
معدن ،کنفرانس مکانیک و  ....و باالخره در زمینه فروش و استقرار نرم افزار مدیریت منابع
سازم���ان؛ ارائه نرم افزار ب���ه چند واحد صنعتی در استان یزد ،عم���ده فعالیت شرکت آرمان
گستر بوده است.

ابتکارآفرینان سامانههای هوشمند کویر
شرک���ت ابتکارآفرین���ان سامانههای هوشمند کوی���ر از سال  91با
ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کار خود را در زمینه
تولی���د و توسعه ن���رم افزارهای تحت وب و همچنی���ن نرم افزارهای
مبتنی ب���ر پردازش صوت و گفت���ار و برنامه نویس���ی تلفن همراه در
پ���ارک علم و فناوری ی���زد آغاز کرد و با کسب عن���وان دانش بنیانی
از س���ال جاری در صدد است فعالیتهای خود را در زمینه تولید و
توسع���ه نرم افزارهای تحت وب و همچنین سیستمهای مبتنی بر
پردازش گفتار و زبان طبیع���ی  NLPو تجارت الكترونیكی گسترش

دهد.
ب���ه طور کلی خدمات این شرک���ت شامل طراحی و برنامه نویسی اختصاصی وب سایت،
طراح���ی فروشگاهه���ای اینترنتی متصل به شبک���ه شتاب و سیستمه���ای پستی ،خدمات
ثب���ت و تمدید و انتقال دامنههای داخلی و بین المللی ،خدماتهاستینگ و میزبانی وب
سای���ت ،طراح���ی سامانههای مبتنی بر ه���وش مصنوعی و رباتی���ک ،سامانههای مبتنی بر
تشخیص هویت بیومتریک از طریق قرنیه چشم و اثر انگشت ،طراحی و تولید سامانههای
مبتن���ی بر پردازش صوت و گفتار و زبان طبیعی  ،NLPخدمات ارسال اس ام اس تبلیغاتی
و ارائه دهنده سامانه فوق پیشرفته تخصصی ارسال پیامک است.
همچنی���ن ای���ن شرکت در خص���وص نرم افزار بیم���ه تکمیلی کارکن���ان( بهیار ) ،ن���رم افزار
اتوماسیون فناوری اطالعات (شناسه) و طراحی و پیاده سازی نرم افزار زبان اشاره فارسی
ناشنوای���ان و نرم افزار ارتباط موبایل ناشنوایان با افراد شنوا ،دارای امتیاز ویژه و موفق به
اخذ گواهی فنی از شورای عالی انفورماتیک کشور و پروانه انتشار از سوی مرکز رسانههای
دیجیتال شده است.

متنکاملمصاحبهها
در سایت پارک علم و فناوری یزد به آدرس:
www.ystp.ac.ir
قابل دسترسی است.

شرک ��ت طراحی و مهندس ��ی بافت گستر یزد در س ��ال  86با هدف
خدم ��ات رسان ��ی فناورانه به صنع ��ت نساجی ایجاد ش ��ده و در حال
حاض ��ر یکی از شرکتهای معتب ��ر در زمینه صنعت نساج ��ی است .از
اهداف تاسی ��س شرکت بافت گستر یزد میتوان به ایجاد بزرگترین و
معتبرترین گروه تخصصی در زمینه خدمات پس از فروش طرح پارچه
و فروش نرم افزارهای اورجینال طراحی پارچه در سراسر ایران ،ایجاد
بزرگتری ��ن انجمن آموزشی و پژوهشی در زمینه طراحی پارچه و لباس
در راست ��ای باال ب ��ردن سطح کیفی دانش افرادی ک ��ه درسطح ایران
در این حوزه فعالیت میکنند و ایجاد بزرگترین مرکز مشاوره تخصصی طراحی پارچه با کادری
مجرب و توانمند ،اشاره کرد.
از اقدام���ات مهم شرکت در سال گذشت ��ه ،اجرای چند پروژه طراح ��ی پارچه برای شرکتها
و کارخانج���ات خ���ارج از استان یزد ،از جمله ،ته ��ران ،تبریز ،ساوه ،سمن ��ان ،اصفهان ،برگزاری
دورهه���ای تخصص���ی آم���وزش طراحی پارچه ،برنام ��ه ریزی و تجهی ��ز و راه ان ��دازی چند کارگاه
بافندگی و راه اندازی و تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای آموزشی در نیشابور ،بندرعباس ،آباده و
تهران بوده است .افتخارات شرکت بافت گستر نیز شامل اجرای عملی دهها پروژه کارشناسی و
کارشناسی ارشد رشته نساجی ،طراحی پارچه و لباس ،شرکت در نمایشگاه منسوجات خانگی
فرانکف���ورت آلمان ( )HEIMTEXTILدر ژانوی ��ه  2013و همچنین مشارکت تاثیرگذار در ایجاد و
توسعه خوشه نساجی یزد ،است .همچنین اجرای پروژه تحلیل و ارائه نرم افزار بایگانی اطالعات
شرکتهای نساجی ،از دستاوردهای مهم شرکت بافت گستر محسوب میشود .انتقال دانش
فنی تکنیک بافت در صنعت نساجی از گذشته به امروز پروژه ای است که این شرکت مشغول
انجام آن است.

عصر توسعه کویر
شرک���ت پژوهشگران عصر توسعه کویر در سال  92با هدف توسعه
و تقویت تجارت الکترونیک و سرویسهای پرداخت آنالین به ثبت
رسید و اولین سرویس این شرکت به نام "همراه پی" در اردیبهشت
س���ال 93راه ان ��دازی گردی ��د .به ک ��ار گی ��ری نیروه ��ای متخصص و
راهان���دازی سرویسهای مرتبط با تجارت الکترونیک و گردشهای
مال���ی آنالین و پر کردن خالء این سرویسها در فضای مجازی برای
کس���ب و کارهای الکترونی���ک ،هدف اصلی این شرک ��ت بوده است.
اولوی���ت اول شرکت برای حضور در مرکز رشد ،تایید شدن Bussines
 Planبود و پس از آن به دلیل سرویسی بودن محصوالت ،شرط گردش  500ترا کنش مالی برای
پذی���رش در نظ���ر گرفته شده بود که در زمان تعیین شده بیش از  6000ترا کنش در سیستم ما
ثبت گردیده و بازخورد مناسب آن ،زمینه ساز پذیرش شد .طرح این شرکت در سال گذشته
برای جمع آوری اطالعات و آنالیز بازار بوده که در این راستا سرویس همراه پی را در فاز اولیه
راه ان���دازی و رشد فروش بی���ش از  %386شد .شرکت پژوهشگران عصر توسعه کویر در مدت
دو س���ال فعالیت خود دستاوردهایی از قبیل طراحی اولی���ن سیستم پرداخت درون برنامه
ای مستقل از مارکت ایران ،دریافت نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و معدن داشته
و اولین منتشر کننده نرم افزارها در مارکتهای بینالمللی بوده است .تمامیایدههای این
شرکت ،در زمینه تجارت الکترونیک است.

صنعت و تجارت هوشمند کی سان یزد
شرکت صنعت و تجارت هوشمند کی سان یزد یکی از شرکتهای
نوپ���ا در مرک ��ز رشد  ITپارک علم و فناوری اس ��ت که فعالیت خود را به
ط���ور آزمایشگاهی از سال  92آغاز نم ��وده و از آبان سال جاری به طور
رسمیدر مرکز رشد پذیرش ش ��ده است .این شرکت با نیاز سنجی در
صنعت برق موفق به پایش شبکههای انتقال قدرت برای اولین بار در
سطح کشور شده است.
پای ��ش شبکهه ��ای انتق ��ال ق ��درت ب ��ه ص ��ورت کامال حرف ��ه ای و
تخصصی با مالتی روتور(ربات پرنده) طراحی شده توسط این شرکت
ب���وده است که برنامه ی اختصاصی شرکت (بهتا) موج ��ب کاهش تلفات انسانی ،کمتر شدن
هزینهها ،صرفه جویی بسیار در وقت ،رسیدن به نقاط غیر قابل دسترس توسط انسان ،کمتر
شدن اشتباهات انسانی و ...شده است.
شرکت کی سان توانسته است با موفقیت وارد حوزههای برق شود ،از تاسیسات مورد نظر
به صورتهای مختلف اطالعات تهیه کرده و با نرم افزار بهتا این اطالعات را پایش نموده و در
اختیار متخصصین در این حوزه که دارای تاییدیه از شرکتهای توزیع نیروی برق و شرکتهای
برق منطقه ای میباشد ،قرار دهد.

