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قرار دادن جوانان در مسیر
توسعه کشور یک هنر است
سرمای���ه ه���ای انسان���ی کش���ور را
تک ت���ک جوانانی شک���ل میدهند
ک���ه ام���روز از دانشگ���اه ه���ای م���ا
فار غالتحصی���ل و روان���ه ب���ازار ک���ار
میگردند .سرمایه هایی که هر کدام
منحصر به فرد و تجدید ناپذیرند.
استف���اده از ای���ن سرمای���ه ه���ای
بیبدی���ل و ق���رار دادن آنها در مسیر رش���د و توسعه کشور
ن���ه تنها یک وظیفه که یک هنر اس���ت و پارک های علم و
فن���اوری کشور ا گر ب���ه درستی شناخته و راهب���ری گردند،
م���ی توانند هر ی���ک چون هنرمن���دی زبردس���ت با جذب
و بکارگی���ری ای���ن سرمای���ه ه���ا موجب���ات رش���د و توسع���ه
منطقهای را فراهمآورند.
پارک علم و فناوری یزد از ابتدای تاسیس خود کوشیده
ت���ا ای���ن وظیفه خطی���ر را به درست���ی ایفا نمای���د و در کنار
تئوری���زه نمودن ادبی���ات پارک ها ،خ���ود نمونه ای عملی
برای گفته ها و تالش های علمی خود باشد.
مرک���ز ن���وآوری ای���ن پ���ارک و افتخ���ارات آن ،جشن���واره
ایدهه���ای برت���ر ،مسابق���ات ابتک���ارات و اختراع���ات
دانشآموزی ،مرا کز توسعه فناوری آب و کاشی و سرامیک
و ایج���اد اشتغ���ال دانش مح���ور ب���رای بی���ش از  1000نفر از
جوانان این مرز و بوم دلیلی است بر این مدعا و امیدواریم
با همکاری و همراهی همه دستگاه های استان و با تکیه
ب���ر دانش و تجرب���ه پرسنل خ���ود روز ب���ه روز در این مسیر
موفق تر عمل نمائیم.

هفتهجهانی کارآفرینی
گرامی باد
پارک علم و فناوری یزد

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی کشور؛

وجود رشتههای علوم انسانی و مدیریت در پارک علم و فناوری یزد،
نشان دهنده ی بلوغ مدیریتی است
در حاشی���ه مراس���م امض���ای
تفاهمنامه بین پارک علم و فناوری
یزد و ستاد توسعه فناوری و صنایع
دانش بنی���ان هوای���ی و هوانوردی
کش���ور ،منوچهر منطق���ی ،دبیر این
ستاد ب���ا اش���اره به تاکی���دات مقام
معظم رهب ��ری مبنی بر ایجاد سند
علم���ی فن���اوری در کش���ور ،اظه���ار
داشت :یک���ی از حوزههای���ی که در
ای���ن سند مشخص شده حوزه هوافضا است و بدین منظور
کارگروهی زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
شک���ل گرف���ت و پ���س از ت�ل�اش دوسال���هی چهارص���د نیروی
متخصص در این زمینه ،سند نهایی در بهمن سال  91توسط
شورای انقالب فرهنگی مصوب شد.

وی در ادام ��ه با اشاره به اینکه
اج ��رای این سن ��د در گ ��رو تفاهم
نهادهای علمی و فن ��اوری کشور
و نهاده ��ای بینالملل ��ی اس ��ت
تاکی ��د کرد :به دلیل اینکه صنایع
هوایی ی ��ک صنعت بی ��ن المللی
است ،الزمه موفقیت در این حوزه
تبادل دانش و تجهیزات در سطح
بینالمللیاست.
منطقی با بیان اینکه طبق بررسیهای انجام شده متوجه
شدیم متولی خاصی دراین بخش وجود ندارد گفت :پارکها
به دلیل دارا ب���ودن نهادهای فناور و شرکتهایی که توانایی
تبدیل فناوری به تجهی���زات را دارند ،میتوانند متولی خوبی
برایرسیدنبهاهدافصنایعهوانوردیباشند.

ادامه در صفحه 3

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش؛

دانش آموزان با پارکهای علم و فناوری
ارتباط گسترده تری داشته باشند

مع���اون آم���وزش متوسط���ه وزیر
آم���وزش و پ���رورش ب���ر ل���زوم ارتباط
دان���ش آم���وزان با پارکه���ای علم و
فناوری تاکید کرد.
عل���ی زرافش���ان  28اردیبهش���ت
 94ب���ا حض���ور در مح���ل پ���ارک علم
و فن���اوری ی���زد درمراس���م انعق���اد
تفاهمنام���ه می���ان پ���ارک عل���م و
فن���اوری ی���زد ،وزارت آم���وزش و
پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ضمن تقدیر
از حس���ن تدبیر داری���وش پورسراجیان ،ریی���س پارک علم و
فن���اوری یزد در خصوص تفاهمنام���ه ی مشترک با موضوع

برگ���زاری مسابق ��ات ملی ن ��وآوری
و ابتک���ارات دانشآم ��وزی ،اظهار
داشت :امیدواریم مسیر موفقیت
مسیری کوتاه و هموار باشد.
این تفاهمنامه در سه نسخه به
امضای معاون آم ��وزش متوسطه
وزی ��ر آم ��وزش و پ ��رورش ،ریی ��س
پارک علم و فناوری یزد و مدیر کل
آموزش و پرورش استان یزد رسید
که طی آن مقرر شد با همکاری سه جانبه هفتمین مسابقات
نوآوری و ابتکارات دانش آموزی که شش دوره آن به صورت
استانی در یزد برگزار شده بود به صورت ملی برگزار گردد.
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امضای تفاهمنامه میان پارک علم و فناوری یزد
و شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
در مراسمی که  4شهریور
 94ب���ا حضور مدي���ران پارک
عل���م و فن���اوری است���ان یزد
و شرک���ت توزیع نی���روی برق
است���ان در مح���ل شرک���ت
توزیع برگزار شد ،تفاهم نامه
همکاری بین پارک و شرکت
توزی���ع به امض���ای داریوش
پورسراجی���ان ،رییس پارک
و محمدرض���ا صحتی ،مدیر
عامل شرک���ت توزیع نیروی
برق استان رسید.
در ابتدای جلسه صحتی ،به معرفی و ماموریت شرکت همچنین برنامه های آن درخصوص
استفاده از ظرفیت های فناوری پرداخت.
پورسراجیان نیز ،ماموریت پارک را ایجاد ارتباط مؤثر میان فعاالن بخش خصوصی و صنایع
بزرگ در راستای رفع نیازهای فناوری کشور برشمرد.
در پای���ان جلسه مقرر شد جهت آشنایی کارشناسان و شرکت های فناور از نیازها و ظرفیت
های فناوری و گام های اولیه اجرایی نمودن تفاهم نامه جلسات آشنایی و بازدید به خصوص
در حوزههای فناوری اطالعات و صنعت برق تشکیل شود.
گفتنی است ،بر اساس این تفاهم نامه قرار است شرکت توزیع نیروی برق استان و پارک علم
و فن���اوری است���ان یزد همکاری های گست���رده ای را در زمینه های علمی-پژوهشی ،گسترش
زیرساخت ،فرهنگ سازی و کمک به توانمند سازی نظام پژوهش و فناوری در صنعت برق با
استفاده از ظرفیتهای پارک علم و فناوری یزد و شرکتهای مستقر به عمل آورند.

امضای تفاهمنامه میان پارک علم و فناوری یزد
و دانشکده فنی شهید صدوقی یزد
ابوالــقــاســـ���م میــرطـالبی،
ریی���س دانشک���ده فن���ی
شهی���د صدوق���ی و داریوش
پورسراجی���ان ،ریی���س پارک
عل���م و فن���اوری ی���زد 29
اردیبهش���ت  94تفاه���م نامه
همک���اری بی���ن پ���ارک علم و
فن���اوری یزد و دانشکده فنی
شهی���د صدوقی ی���زد را امضا
نمودند.
داریــ���وش پ���ور سراجی���ان
بی���ان نمود :با ایجاد این مرکز فضای تئوري دانشگاهها می تواند تغییر کرده و وارد حوزه عمل
ش���ود و بهانه ای باشد تا دانشجوی���ان ایده پردازی نمایند و به دنبال تبدیل ایده به محصول
باشند و پس از کسب مهارت های آموزشی به دنبال کسب و کار بروند.
گفتنی است ،طی این تفاهم نامه ضمن راه اندازی و مدیریت مرکز نوآوری در دانشکده فنی
شهی���د صدوقی ،اعضای مرکز ن���وآوری و شرکت های مستقر در پارک م���ی توانند از امکانات آن
دانشکده با تخفیف استفاده نمایند.

امضای تفاهمنامه میان پارک علم و فناوری یزد
و ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسالمی یزد
ب���ه منظور توسعه همکاریهای پارک علم و فناوری ی���زد و دانشگاه آزاد اسالمی تفاهمنامه
همکاری بین این پارک و ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسالمی یزد منعقد گردید.
در این تفاهمنامه که به امضای معصومه طباطبایی معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسالمی
یزد و داریوش پورسراجیان رییس پارک علم و فناوری یزد رسیده است ،بر ضرورت تعامل هرچه
بیشتر دانشگاه آزاد اسالمی با پارک علم و فناوری یزد به منظور بسط و گسترش فرهنگ پژوهش
و فناوری در میان استادها و دانشجویان این دانشگاه تأ کید گردیده است.
در این تفاهمنامه به اختصاص فضا و ایجاد پتانسیل حداقل 10شرکت فناور از سوی دانشگاه
و حمایت پارک از شرکتهای مذکور در چارچوب ضوابط و مقررات پارک تأ کید شده است.

امضای تفاهمنامه میان پارک علم و فناوری یزد
و ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان هوایی
و هوانوردی کشور

ط���ی مراسمیتفاهمنامه همک ��اری میان پارک علم و فناوری ی ��زد و ستاد توسعه فناوری و
صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی با حضور مسئولین دو مجموعه  19شهریور  94در محل
پ���ارک علم و فناوری یزد به امضای داریوش پورسراجیان رییس پارک و منوچهر منطقی ،دبیر
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی کشور رسید.
این تفاهمنامه در راستای اهداف کالن دولت جمهوری اسالمی و با موضوع راه اندازی مرکز
رشد و فناوری با محوریت صنایع هوایی و هوانوردی در پارک علم و فناوری یزد و شبکه سازی
ب���ا سایر پارکهای منطقه به منظور حمایت از راه اندازی و گسترش و توسعه کسب و کارهای
دانش بنیان توسط فار غ التحصیالن و کارآفرینان به امضای طرفین رسید.
در این نشست پورسراجیان ،رییس پارک علم و فناوری یزد ،با بیان اینکه یکی از ماموریتهای
مه���م پارک عل���م و فناوری یزد ،جه ��ت دهی فعالیتهای تخصص ��ی با استف ��اده از مرا کز رشد
تخصصی است ،گفت :یکی از زمینههای مناسب جهت تحقق این هدف ،همکاری در بعضی
از شاخههای صنعت هوایی تجهیزات فرودگاهی و ایجاد یکهاب منطقه ای ترافیک هوایی
در یزد است.
وی اب���راز امی���دواری کرد :با امضای این تفاهمنامه با ست ��اد توسعه فناوری و صنایع دانش
بنی���ان هوایی و هوانوردی کش ��ور از پتانسیلهای موجود در یزد ب ��رای توسعه صنعت هوایی
استفاده شود.
گفتنی است ،در حاشیه این جلسه گزارشی از فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد از ابتدای
تاسیس تاکنون ارائه شد.

امضای تفاهمنامه میان پارک علم و فناوری یزد
و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران واحد یزد

طی مراسمیتفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران واحد یزد با حضور مدیران این دو مجموعه  9شهریور  94در محل صدا وسیمای
است���ان به امضای داریوش پورسراجیان رییس پ ��ارک و احمد پهلوانیان ،رییس صدا و سیما
رسید.
ای���ن تفاهمنام���ه در راستای ارتقای فرهنگ نوآوری ،تجاری س ��ازی ایدهها و تحقق اهداف
اقتصاد دانش بنیان به امضای طرفین رسید.
باتوج���ه به لزوم حس���اس سازی اجتماع ��ی نسبت به فرهن ��گ کارآفرین ��ی و فنآفرینی این
تفاهمنام���ه و همکاریهای���ی ک ��ه در سای ��ه آن بین پارک عل ��م و فناوری یزد و ص ��دا و سیمای
جمه���وری اسالم���ی ای���ران واحد یزد توسع ��ه خواهد یافت میتوان ��د گام موث ��ری در این راستا
برداشته شود.
در این تفاهمنامه استفاده از ظرفیتهای طرفین در راستای توسعه استان بر محور توسعه
فناوری مورد تاکید طرفین قرار گرفت.
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امضای تفاهمنامه میان پارک علم و فناوری یزد
و موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)

مرک���ز نوآوری  31اردیبهشت  94با حضور احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری
پارک علم و فناوری یزد و مسئولین موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) در محل این دانشگاه
افتتاحشد.
احمدرض���ا فقیه خراسان���ی در آیین افتتاح این مرکز ضمن معرفی پارک علم و فناوری یزد به
دانشجوی���ان ،توضیحات جامعی در خص���وص امکانات و تسهیالتی که ای���ن مرکز میتواند در
اختی���ار دانشجوی���ان قرار دهد ارائ���ه داد و گفت :پارک علم و فناوری ی���زد سالها پیش به این
نتیجه که حمایت از طر حها و ایدههای دانش آموزی و دانشجویی میتواند نتایج قابل توجهی
در کشف و پرورش استعدادها داشته باشد .لذا نخستین مرکز نوآوری کشور در این پارک طرح
ری���زی و افتتاح شد که وظیفه حمای���ت از طرح و ایدههایی که در ذه���ن کودکان ،نوجوانان و
جوانان شکل میگیرد را بر عهده گرفت.
گفتن���ی است ،افتت���اح این مرکز در راستای تعامالت گسترده ای که پ���ارک علم و فناوری یزد
و موسس���ه آموزش عال���ی امام جواد (ع) از شهریور  93در پ���ی امضای تفاهمنامه همکاری آغاز
نم���وده بودند اجرایی شد و انتظار م���یرود ایجاد چنین فضاهایی در دل دانشگاهها ،فرهنگ
"علم کاربردی" را هرچه بیشتر و بهتر در ذهن آینده سازان کشور نهادینه کند.

امضای تفاهمنامه میان پارک علم و فناوری یزد

ومرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزیومنابعطبیعیاستان
وجود رشتههای علوم انسانی و مدیریت در پارک علم
و فناوری یزد ،نشان دهنده ی بلوغ مدیریتی است
ادامه از صفحه اول

ط���ی مراسمیتفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فن���اوری استان یزد و مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با حضور مدیران این دو مجموعه  9تیر  94در محل
دفت���ر ریاست پارک به امضای داریوش پورسراجیان رییس پارک و احمدعلی زار ع مهرجردی،
ریی���س مرکز رسید .احمد علی زار ع مهرجردی ،در ای���ن مراسم استفاده بهینه از پتانسیلها و
امکانات طرفین را جهت توسعه همکاری فیمابین خواستار شد.
داری���وش پورسراجیان نیز با ابراز خرسندی از برقراری این تفاهمنامه گفت :فرهنگ سازی
در زمین���ه مدیریت مصرف بهینه آب از ضروریات اس���ت و این اقدام فراتر از بحث فنی ،جدیت
مسئولینرامیطلبد.
گفتنی است ،در پایان این مراسم مقرر شد ،ضمن پشتیبانی از تحقیقات کاربردی و توسعه
ای در ح���وزه عل���وم کشاورزی و مناب���ع طبیعی ،بستر مناس���ب برای فعالیته���ای کارآفرینانه
متناسب با این بخش ایجاد و زمینههای الزم برای توسعه فعالیتهای شرکتهای کوچک و
متوسط متشکل از فار غ التحصیالن دانشگاه ،مخترعان و نخبگان فراهم شود.

وی تصریح کرد :به دلیل تعدد تجهیزات و فناوری امکان تعیین یک متولی خاص در این
حوزه وجود نداشته و تنها راه حل ،ایجاد یک ابرپارک و استفاده از ظرفیت تمامیپارکهای
کشور است
منطقی با اشاره به اینکه مسئولیت هدایت این ابرپارک به پارک علم و فناوری یزد سپرده
شده ،تصریح کرد :نیروهای مدیریتی و علمی یزد از توانایی باالیی برخوردار هستند و وجود
رشتههای علوم انسانی و مدیریت در پارک علم و فناوری یزد ،نشان دهنده ی بلوغ مدیریتی
و گواه این مساله است.مجموع این عوامل باعث شد مسئولیت این مجموعه به پارک علم
و فناوری یزد سپرده شود.
وی افزود :تحقق اهداف تعیین شده و شناسایی استانداردها از طریق اتصال یک مرکز بین
المللی به این مجموعه امکان پذیر است که خوشبختانه مقدمات این کار فراهم شده و قرار
است یک مرکز علمی با زیرساختهای وسیع در دانشگاه یزد ایجاد شود.
منطقی با تقدیر از عملکرد مرکز رشد  ITپارک علم و فناوری یزد ،اظهار داشت :استفاده از IT
در صنعت هوایی در قالب دوبخش تجهیزات فرودگاهی و آموزش امکان پذیر است
وی تاکید کرد :خوشبختانه مجموعه ITپارک علم و فناوری یزد پیشرفته بوده و میتواند در
سطوح مختلف کشور در زمینه آموزش از پتانسیلهای خود استفاده و نام خود را مطرح کند.
دبی���ر ستاد توسعه فن���اوری و صنایع هوایی و هوانوردی کش ��ور ،برگزاری مسابقات دانش
آم���وزی در پ���ارک علم و فن���اوری یزد را مثبت ارزیاب ��ی کرد و گفت :در ست ��اد توسعه فناوری و
صنایع هوایی ،کارگاههای علمی و فناوری با هدف پرورش و استفاده از خالقیتهای دانش
آموزان از سطح دبیرستان برگزار میشود که امیدواریم پارک علم و فناوری یزد نیز با همکاری
استانداری این کارگاهها را برگزار کرده تا از نظر زیرساختها نیز به کیفیت مطلوب دست یابد.
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بازدید

افزایش همکاریهای مشترک میان
بازدیدجمعیازدانشجویانرشته
پارک علم و فناوری یزد با مرکز توسعه مهندسیعمراندانشگاهآزاداسالمی
فناوریهای صنعت برق و انرژی
واحد یزد از پارک علم و فناوری یزد

غالمرض ��ا لطیف ،رییس مرکز توسعه فناوریهای صنعت
برق و انرژی و هیئت همراه 21 ،اردیبهشت  94از غرفه پارک
عل ��م و فناوری ی ��زد در یازدهمین جشنواره مل���ی کارآفرینی
شیخ بهایی بازدید کردند.
ریی���س مرک���ز توسع���ه فناوریه���ای صنعت ب���رق و انرژی
در ای ��ن بازدید ب ��ا فعالیتها و توانمندیه ��ای شرکتهای
مستقر در پارک علم و فناوری یزد آشنا شد.
احمدرض ��ا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک
عل ��م و فناوری یزد در خصوص همکاریهای مشترک میان
مرک ��ز و پ ��ارک علم و فناوری ی ��زد به خص ��وص در حوزههای
ان ��رژی و مرکز فن ��اوری آب مذکراتی را با ایش ��ان انجام داد و
مقررشد بازدیدی از مرکز فناوری اقبال به عمل آورند.

جمعی از دانشجویان رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد
اسالم���ی واحد یزد  2اردیبهشت  94از پارک علم و فناوری یزد
بازدید کردند و از نزدیک با روند فعالیت آن آشنا شدند.
دانشجوی���ان ضمن آشنایی با تاریخچه مرکز فناوری اقبال
از شرکته���ای فناوری اقب���ال و مرکز رشد فن���اوری اطالعات و
ارتباطات بازدی���د به عمل آوردند و با رون���د چگونگی ورود به
مرا کز رشد آشنا شدند.

حجت االسالم والمسلمین صدوقی،
از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد

بازدید معاون امور آموزشی و فرهنگی
سازمان مدیریت از پروژههای عمرانی
پارک علم و فناوری یزد

حسنعل���ی مرغای���ی زاده ،مع���اون امور آموزش���ی و فرهنگی
سازم���ان مدیری���ت و برنامهری���زی کش���ور  27فروردی���ن  94از
پروژههای عمرانی پارک علم و فناوری یزد بازدید نمود.
در این بازدید مرغایی زاده ،معاون امور آموزشی و فرهنگی
و وفای���ی ،کارشن���اس دفتر ام���ور آموزشی و فرهنگ���ی سازمان
مدیری���ت و برنامهری���زی کش���ور ابت���دا در مح���ل ط���رح جامع
پارک عل���م و فناوری ی���زد ،برنامهه���ای این پ���ارک و اقدامات
انج���ام شده در خصوص این ط���رح را از زبان شهرام شکوهی،
معاون پشتیبانی پارک و رحیمیمدیر عمرانی پارک شنیدند و
رهنمودهاییارائه کردند.
مرغایی زاده با تقدیر از مسئوالن استان به سبب همراهی
و همک���اری ب���ا پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد اف���زود :پارکهای
عل���م و فناوری به سبب ث���روت آفرینی در جامع���ه هدف و نیز
اشتغالزای���ی در آن نق���ش مؤث���ری در مناسب���ات اقتص���ادی
و اجتماع���ی است���ان دارن���د و توجه است���ان ب���ه پارکها نوعی
سرمایهگذاری به شمار میرود.
در ادام���ه این بازدید با حضور در مرکز فناوری اقبال با روند
اجرای���ی پروژه ساخت ساختمان مرکز رش���د جامع پارک آشنا
شدند و از تالشهای پارک در این حوزه تقدیر شد.

حجت االسالم محمد صدوق���ی صبح روز سه شنبه  23تیر
 94با حضور در پارک علم و فناوری یزد ،از قسمتهای مختلف
ای���ن مجموعه بازدید کرد و از نزدی���ک در جریان فعالیتهای
پ���ارک و موسسات مستق���ر در این مجموع���ه و دستاوردهای
علمی و فناوری آنها قرار گرفت.
حجت االسالم محمد صدوقی ،در جلسه ای که در حاشیۀ
ای���ن بازدید برگزار شد ،با ابراز خرسن���دی از حضور در پارک یزد
و اش���اره به سالها پیشتازی است���ان در کنکور سراسری گفت:
وجود مرا کزی چون پارک موجبات حفظ سرمایههای انسانی
استان را فراهم میآورد.
وی پتانسی���ل است���ان در خص���وص منابع انسان���ی نخبه و
توانمن���د را بسی���ار باال دانس���ت و فعالیتهای موث���ر در حفظ
این سرمایهه���ا را ستود .داریوش پورسراجی���ان ،رییس پارک
علم و فناوری یزد نیز در این نشست ضمن شرح مختصری از
تاریخچۀ تاسیس پارک یزد ،به بیان فعالیتها و حمایتهای
صورت گرفته در این مجموع���ه پرداخت و گفت :شرکتهای
مستق���ر در پ���ارک توانسته اند حوزه نفوذی گست���رده ای را در
کشور به خود اختصاص دهند.
وی در ادام ��ه با اش ��اره به نگاه بین المللی پ ��ارک یزد اظهار
داشت :علی رغم تمام محدودیتهایی که به سبب تحریمها
ایجادشد،خوشبختانهشرکتهایمستقردراینپارکعملکرد
قابل قبولی در حوزه صادرات محصوالت فناوری داشتند.
پورسراجی���ان حساس س���ازی اجتماعی را در ح���وزه علم و
فن���اوری یکی از مهمترین موضوعاتی دانست که پارک و تمام
نهاده���ا و دستگاهه���ای استان���ی بای���د در راست���ای تحقق آن
برنامهریزی و اقدام نمایند ،چرا که ا گر جامعه این موضوع را به
درست���ی درک کند بسیاری از مشکالت توسعه فناوری استان
به خودی خود حل خواهد شد.

بازدید معاون آموزش متوسطه وزیر
آموزش و پرورش
از پارک علم و فناوری یزد

مع ��اون آم ��وزش متوسط ��ه وزی ��ر آم ��وزش و پ ��رورش 28
اردیبهشت  94ضمن بازدید از پارک علم و فناوری یزد بازدید
کرد.
داریوش پورسراجیان ،رییس پارک علم و فناوری یزد ضمن
ارائه توضیحاتی در رابطه با تاریخچه تشکیل مرکز نوآوری پارک
علم و فناوری یزد ،عنوان داشت :بر اساس نیازی که در سال
 83احس ��اس شد پ ��ارک علم و فناوری یزد اق ��دام به تاسیس
نخستین مرکز نوآوری کشور ک ��رد و خوشبختانه توفیقات آن
باعث شد مدلی برای سایر پارکها شود و در سایر پارکها نیز
مرا کزی مشابه تاسیس گردد.
در حاشیه این مراسم جلسه انعقاد تفاهمنامه سه جانبه
در خصوص برگ ��زاری هفتمین مسابقات ن ��وآوری و ابتکارات
دانش آموزی برگزار شد که زار ع ،معاون آموزش متوسطه اداره
ک ��ل آموزش و پرورش استان از تاریخچه همکاریهای پارک و
آموزش و پرورش گفت و چگونگی آغاز به کار مسابقات نوآوری
و ابتکارات دانش آموزی را در استان تشریح کرد.
احمدرضا فقی ��ه خراسانی ،معاون فناوری و ن ��وآوری پارک
نیز عن ��وان داشت :پارک علم و فناوری یزد و آموزش و پرورش
استان با عقبه شش سال برگزاری این مسابقات به این درجه
از پختگ ��ی و تجربه رسیده اند که بتوانند با حفظ شان دانش
آم ��وزان ،اولیا و مربی ��ان این مسابقات را در سط ��ح ملی برگزار
نمایند.
شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک نیز گفت :پارک علم
و فناوری عالوه بر موضوع این تفاهمنامه پتانسیلهای باالیی
در همک ��اری با آموزش و پرورش دارد که تامین محتوا و تولید
اپلیکیشنهای آموزشی از جمله این زمینهها است.
در ادام ��ه زرافشان معاون آموزش متوسط ��ه وزیر آموزش و
پرورش از فعالیت بیش از  300پژوهش سرا در سطح کشور خبر
داد و گفت :این رقم طی سالهای آینده به  750واحد خواهد
رسید.

بازدید فرماندار بافق
از پارک علم و فناوری یزد

فرمان ��دار بافق ب ��ا همراهی مسئ ��والن شرک ��ت سنگ آهن
مرک ��زی 1 ،اردیبهش ��ت  94از پارک عل ��م و فناوری ی ��زد بازدید
کردن ��د و ب ��ا فعالیتهای این مجموع ��ه و همچنین مرکز رشد
واحدهای فناور فناوری اطالعات و ارتباطات آشنا شدند.

بازدید

بازدید معاون اداری مالی وزیر علوم
از پارک علم و فناوری یزد

بازدید رییس دانشگاه بین المللی
چابهار از پارک علم و فناوری یزد

مع ��اون اداری مال ��ی وز ی ��ر عل ��وم ،تحقیقات و فن���اوری 6
فروردین  94از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
محمدحسی���ن امی���د با حض���ور در مرکز فن���اوری اقبال در
جلسهای با حضور هیأت رییسه پارک شرکت نمود.
در ابت ��دای ای ��ن جلس ��ه پورسراجیان ،رییس پ���ارک علم
و فن ��اوری ی ��زد گزارشی از فعالیتهای پ ��ارک در سال 1393
ارائه نمود و حضور معاون اداری مالی وزیر علوم ،تحقیقات
و فن ��اوری را ب ��رای پارک عل ��م و فناوری ی ��زد فرصتی مغتنم
شمرد.
در ای ��ن جلسه برنامههای عمران ��ی و منابع انسانی پارک
م ��ورد بحث و تب ��ادل نظر قرار گرف ��ت و مع ��اون اداری مالی
وزارت عل ��وم ،تحقیق ��ات و فن ��اوری در خص���وص رفع برخی
موانع در راستای این برنامهها قول مساعد داد.
گفتنی اس ��ت ،در ادامه این نشست بازدیدی از مجموعه
پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت.

تباوار ،رییس دانشگاه بینالمللی چابهار  31تیر  94از پارک
علم و فناوری یزد بازدید کرد.
وی ب���ا حض���ور در پ���ارک ،از نزدیک در جری���ان فعالیتهای
مجموعه و شرکتهای مستقر در آن قرار گرفت.
گفتن���ی اس���ت ،طی جلس���ه ای ک���ه در حاشیه ای���ن بازدید
تشکیل شد ،زمینههای همکاری میان پارک علم و فناوری یزد
و دانشگاه بین المللی چابهار مورد بررسی و انعقاد تفاهمنامه
همک���اری جه���ت استفاده بهین���ه از ظرفیته���ای طرفین در
دستور کار قرار گرفت.

لزومحساسسازیاجتماعینسبت
بهتوسعهاقتصاددانشمحور

در سفر یک روزۀ کریمیان اقبال به یزد مطرح شد

هم اندیشی در توسعۀ منطقه ویژه
علم و فناوری استان یزد

مصطفی کریمی ��ان اقبال،
به عنوان مشاور منطقه ویژه
عل ��م و فن ��اوری ی ��زد ب ��ه این
استان سفر کرد.
کریمیان اقب ��ال در ابتدای
ورود در جلس ��ه ای ب ��ا حضور
رییس و معاونین پارک علم و
فناوری یزد در محل پارک شرکت کرد.
در ادام ��ه نی ��ز جلسه ش ��ورای راهب ��ری منطقه وی ��ژه علم و
فناوری یزد با حضور معاون استاندار و اعضای شورای راهبری
منطق ��ه ویژه در محل دفتر معاون ��ت توسعه مدیریت و منابع
انسانی برگزار شد.
سیاستگذاریه ��ا و تعری ��ف پروژههای پیش ��ران در منطقه
ویژه علم و فناوری یزد عمده هدف برگزاری این نشست بود.
محمدصالح اولیا در این جلسه در رابطه با مشخص کردن
اعضای منطقه وی ��ژه ،برندسازی و تعری ��ف مزیتهای نسبی
منطقه اظهاراتی را عنوان کرد.
داری ��وش پورسراجیان ،رییس پارک عل ��م و فناوری یزد نیز
ضمن تاکید به تمرکز بر مزیت نسبی منطقه ویژه علم و فناوری
یزد در سطح ملی ،خواستار افزایش نفوذ و تاثیر گذاری منطقه
به ویژه در حوزه جنوب شرق کشور شد.

در بازدید رییس دانشگاه آزاد بافق از مرکز رشد
فناوری ،اطالعات و ارتباطات مطرح شد:

ورود دانشگاهیان به عرصه اقتصاد
دانش محور نیاز امروز جامعه است

مدیر مرکز منطقه ای مدیریت آب
شهری تهران از پارک علم و فناوری
یزد بازدید کرد

مدیر مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری تهران  7خرداد
 94از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
ب ��ه گزارش رواب ��ط عمومیپارک علم و فن ��اوری یزد ،سید
علی چاوشی���ان ،مدیر مرکز منطق���های مدیریت آب شهری
ته���ران به هم���راه محمد مه���دی جوادی���انزاده ،مدیر مرکز
تحقیق���ات و مطالع���ات ب���اروری ابره���ا و علی اصغ���ر سمسار
ی���زدی ،مدی���ر مرک���ز بینالملل���ی قن���ات و سازهه���ای آبی به
میزبانی احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری
پارک علم و فناوری یزد از این پارک بازدید کردند.
مرا ک���ز و نهاده���ای پ���ارک و شرکته���ای فع���ال در ح���وزه
فناوریهای آب مورد بازدید ایشان قرار گرفت و از نزدیک با
ظرفیتها و توانمندیه ��ای موجود در پارک علم و فناوری
یزد در این حوزه آشنا شدند.
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احمد پهلوانیان ،مدیرکل صدا و سیمای استان به اتفاق
هیئت همراه  6مرداد  94از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
پهلوانی���ان در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد،
ضمن ابراز خرسندی از حضور در پارک یزد گفت :بی تردید هر
تکنولوژی زاییدۀ فکری است که از نیازهای جامعه سرچشمه
میگی���رد ،لذا مهم اس���ت که جامعه نیازه���ای حقیقی خود را
بشناسد و روی آن فکر کند.
پهلوانی���ان با اش���اره به ل���زوم شناساندن اهمی���ت فناوری
در حوزهه���ای مختلف به اقش���ار جامعه اظه���ار داشت :صدا
و سیم���ای یزد با همراهی این مجموع���ه جهت ارتقاء جایگاه
فناوری استان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
داریوش پورسراجیان ،رییس پارک علم و فناوری یزد نیز با
اش���اره به نقش پارکهای علم و فناوری در توسعه منطقه ای
گفت :پارک یزد با توجه به ظرفیتهای فراوان ،قابلیت تبدیل
به قطب فناوری در سطح ملی را دارد.
وی با اش���اره به عدم توازن شدید می���ان منابع توسعه ای
ب���ه عنوان عمده چال���ش این روزهای است���ان اذعان داشت:
متاسفانه در حال حاضر کمبود منابع در مقابل پتانسیلهای
غن���ی انسانی قرار گرفته است که ای���ن امر در آینده ای نزدیک
مشکالت جدی را رقم خواهد زد.
پورسراجیان همچنین بر ضرورت توسعۀ فناوری و اقتصاد
بر مح���ور دانش در سطح ملی تاکی���د و تصریح کرد :به عقیدۀ
م���ن در این راستا اولین گام فرهنگ س���ازی و حساس سازی
اجتماعیاست.

حسینعل ��ی الزم ��ی ،رییس دانشگ ��اه آزاد بافق ب ��ا همراهی
مع ��اون پژوهش ��ی ای ��ن دانشگ ��اه 14 ،م ��رداد  94از مرک ��ز رشد
فناوری ،اطالعات و ارتباط ��ات پارک علم و فناوری یزد بازدید
کرد.
وی ب ��ا حض ��ور در ای ��ن مرک ��ز ضم ��ن بازدی ��د از شرکتهای
ایلی ��ا ،شکالت و فناوران رباتی ��ک ،از نزدیک با محصوالت این
شرکتها آشنا شد.
همچنین طی جلس ��ه ای در حاشیه ای ��ن بازدید با حضور
مدیر دفتر هماهنگی مرا کز رش ��د ،زمینههای همکاری میان
پارک و دانشگاه آزاد بافق مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
تقی فرهنگ نی ��ا ،مدیر دفتر هماهنگی مرا ک ��ز رشد در این
نشس ��ت ضمن تشری ��ح روند شکل گی���ری و رشد شرکتهای
فن ��اور در مرا کز رشد و پ ��ارک ،بر لزوم ورود دانشگاهیان به این
عرصه تاکید کرد و گفت :حضور اساتید دانشگاه چه در جایگاه
مش ��اور و چه به عن ��وان شروع یک فعالی ��ت اقتصادی دانش
محور ،مغتنم و نیاز جامعه امروز ما است.
گفتنی اس ��ت ،دانشگاه آزاد بافق متول ��ی برگزاری جشنواره
"کارآفرینی دانشگاهی" در استان است.
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داریوشپورسراجیان؛

پارک یزد به پشتوانۀ بدنۀ توانمند
خود توانست باالترین بهره را از
پتانسیلهاببرد

ریی���س پارک علم و فن���اوری کرمان  22تی���ر  ،94طی سفر
ب���ه استان با حضور در پارک علم و فناوری یزد ،از نزدیک در
جری���ان فعالیته���ای مجموعه و شرکته���ای مستقر در آن
قرار گرفت.
داریوش پورسراجی���ان ،رییس پارک علم و فناوری یزد با
ابراز خرسندی از حض���ور این هیئت در پارک یزد گفت :این
مجموع���ه از هم���ان ابتدا علی رغم ف���راز و نشیبهای بسیار
توانس���ت به پشتوان���ۀ بدنۀ توانمند خود باالتری ��ن بهره را از
پتانسیلها ببرد.
وی ب���ا تا کید بر تعامل بیشتر پارک ب���ا دانشگاهها و مرا کز
علمی و توجه به مبانی شناختی اظهار داشت :ایجاد مرا کز
فناوری در بطن دانشگاهها بهترین راه برای معرفی و جذب
دانشجوی���ان و اعض���ای هیئت علم���ی به پارکه���ای علم و
فناوری است.
پورسراجی���ان افزود :ف���ار غ التحصی�ل�ان دوره کارشناسی
ارشد بای���د به عنوان اصلی ترین مخاطب���ان پارکهای علم
و فناوری قرار گیرند.
وی در ادام���ه ب���ا اش���اره ب���ه پتانسیلهای غن ��ی کرمان و
تاثیر مستقیم آنها بر رشد پ���ارک فناوری این استان تصریح
ک���رد :موقعیت مکانی پ���ارک یزد در موفقی���ت مجموعه تاثیر
بسیاری داشته ،از این رو استان کرمان نیز میتواند با جلب
حمای���ت مسئولین و استفاده از ظرفیتهای مطلوب خود،
فضایی منحصر به فرد را برای پارک در نظر بگیرد.
ق���وام ،ریی���س پ���ارک عل���م و فن���اوری کرم���ان نیز ب���ا ابراز
خشن���ودی از حض���ور در ای���ن پ���ارک اذعان داش���ت :فلسفۀ
ایجاد پارکه���ای علم و فناوری در استان یزد به طور کامل
رعایت شده است.
وی اف���زود :این مجموع���ه قابلیت عرضۀ خ���ود در سطح
جهانی را دارد.
قوام در بخش دیگری از صحبتهایش به موفقیتهای
پارک ی���زد در برگزاری جشنوارههایی همچون ایدههای برتر
اشاره و عنوان کرد :پارک کرمان نیز در مرداد ماه سال جاری
جشنواره ای مشابه را در برج میالد برگزار خواهد کرد.

بازدید

سیدمحمدابریشمی:

دانش و صنعت باید تلفیق شوند
سید محمد ابریشمیمدیر مجتمع معدنی چادرملو 5
مرداد  94از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
وی طی این بازدید با فعالیتهای پارک و شرکتهای
مستقر در آن آشنا شد.
ابریشم���یبا بی���ان اینکه دان���ش و صنع���ت باید تلفیق
ش���ود گفت :ب���ه عقیدۀ من تنه���ا راهکار عمل���ی و اجرایی
ش���دن پیشنهاداتی که در حوزه صنع���ت مطرح میشود
توجه به این امر است.
وی ب���ا اشاره به تعداد قابل توجهی از قطعات خارجی
ک���ه با مهندسی معکوس در ایران ساخته شده اند افزود:
خوشبختانه است���ان یزد در بومیس���ازی تکنولوژیهای
معدنی همیشه حرف اول را زده است.
داری���وش پورسراجی���ان ،ریی���س پارک عل���م و فناوری
یزد نی���ز در نشستی که در حاشیه ای���ن بازدید برگزار شد،
با اش���اره به جایگاه مطلوب پ���ارک در سالهای گذشته،
توجه به پتانسیلهای منطقه ای را از اولویتهای پارک
دانست.
وی اف���زود :ب���ه عن���وان مث���ال در مرک���ز رش���د باف���ق
ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه صنایع معدنی نهفته
اس���ت ک���ه ب���رای شکوفای���ی ،حمای���ت و اعتم���اد صنایع
مربوطه را میطلبد.
پورسراجیان از فراهم آوردن زمینههای ارتباط صنایع
بزرگ ب���ا شرکتهای دانش بنیان به واسطه خدماتی که
ارائه میدهند به عنوان مهمترین کارکردهای پارکهای

عل���م و فناوری یاد کرد و اذع���ان داشت :به جرات میتوان
گفت پارک یزد در این زمینه همیشه پیش قدم بوده است.
اولویت اصلی مجموعۀ چادرملو استفاده از توان داخلی
برای رفع نیازهای معدن است
ابریشم���یدر گفتگوی���ی ب���ا اب���راز خرسن���دی از حضور در
پ���ارک یزد گف���ت :تا امروز به طور مستقی���م با این مجموعه
ارتباط پیدا نکرده بودم و تنها با چند شرکت مستقر در این
مجموع���ه که برخی اقدام���ات اجرایی چادرمل ��و را برعهده
داشتند آشنا بودم.
وی ب���ا اشاره به عملکرد قاب���ل توجه پارک یزد بیان کرد:
اینک���ه سیست���م منسج���م و کارآم���دی همچون پ���ارک یزد
توانست���ه در رشتههای مختلف تعداد قابل توجهی شرکت
را کنار هم ج���ای دهد ،به تنهایی اقدام تحسین برانگیزی
است.
ابریشمیاف���زود :امی���دوارم بازدی���د ام���روز و آشنای���ی ب ��ا
قابلیته���ای شرکته���ای مستقر در ای���ن مجموعه سبب
ش���ود از این پس با همکاری مسئولین پارک در صورت نیاز
بتوانیم از دان���ش و مهارتهای موسسات مستقر در پارک
بهره مند شویم.

جاللبختیاری:

پارک یزد مجموعه ای
بی تکلف ،پویا و تاثیرگذار است

مدیرکل امور پشتیبان���ی پژوهش و فناوری وزارت علوم
تحقیقات و فن���اوری و هیئت همراه  11م���رداد 94در پارک
علم و فناوری یزد حضور یافتند.
ج�ل�ال بختیاری ب���ا حضور در ای���ن پ���ارک از مرا کز تابعه
و شرکته���ای مستق���ر بازدید ک���رد و از نزدی���ک در جریان
فعالیتهای آنها قرار گرفت.
در جلس���ه ای ک���ه در حاشی���ه ای���ن بازدی���د برگ���زار شد
تاریخچه مختصری از جشن���واره ایدههای برتر ،گزارشی از
فعالی���ت انجام ش���ده و سیاستهای پارک ب���رای برگزاری
یازدهیمن دوره این جشنواره ارائه گردید.
بختی���اری در ای���ن نشس���ت ب���ا اش���اره ب���ه ظرفیتهای
انسان���ی غنی ی���زد و سابقۀ درخشان پارک عل���م و فناوری
ای���ن است���ان در توسع���ه فن���اوری کش���ور گفت :پ���ارک یزد
مجموعه ای بی تکلف و پویا است.
به گفت���ۀ بختیاری ،بای���د داشتههای علم���ی خود را به
محص���والت ملموس و مفید برای جامع���ه تبدیل کنیم تا
بتوانیم جایگاه اصلی مان را در دنیا به دست آوریم.
داری���وش پورسراجی���ان ،ریی���س پ���ارک ب���ا اش���اره ب���ه
محدودیته���ای طبیعی استان و عدم توازن میان منابع
توسع���ه ای گفت :است���ان یزد توانسته ب���ا مدیریت بهینه
منابع ،باالترین بهره را از منابع خود ببرد.

وی اف���زود :رسیدن به توسعه پایدار صرفا از راه پراختن
ب���ه اقتصاد دانش بنی���ان و تمرکز بر توسع ��ه فناوری است
محقق خواهد شد.
پورسراجیان با اشاره ب���ه هفتمین دوره مسابقات ملی
ابتک���ارات و اختراع���ات و تجرب���ه است ��ان در برگ ��زاری آن و
آسی���ب شناسی دورههای پیشین گف ��ت :ترویج و تشویق
خالقی���ت و نوآوری ،شناسای���ی نیروهای خالق و ارتباط با
آنه���ا و شناسایی قابلیتهای فن���اوری موجود در کشور از
عمده اهداف برگزاری این مسابقات است.
شهرام شکوهی ،مع���اون پشتیبانی پارک علم و فناوری
ی���زد ،در ای���ن نشس���ت ب���ا اش���اره ب���ه تاریخچه جشن���واره
ایدهه���ای برتر گفت :پارک علم و فن���اوری یزد در سال 82
وجود مرجعی برای دریاف���ت و ساماندهی ایدهها ،جهت
تکمیل زنجیره ایده تا محصول را احساس کرد و بر اساس
آن اقدام به طراحی و برگزاری این جشنواره نمود.
احمدرض���ا فقی���ه خراسانی ،مع���اون فن ��اوری و نوآوری
پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد از برگ���زاری هفتمی���ن دوره
مسابق���ات اختراع���ات و ابتکارات دان ��ش آموزی در سطح
مل���ی خب���ر داد و اظهار داشت :پارک عل ��م و فناوری یزد با
انعقاد تفاهمنامه ای ک���ه در سال جاری با وزارت آموزش
و پرورش منعقد نموده است با همکاری آموزش و پرورش
است���ان ،دانشگ���اه ی���زد و سای���ر دستگاهه���ای است���ان در
تدارک برگزاری فاخر این مسابقات با هدف فرهنگ سازی
و کشف استعدادهای کشور است.

نشست

نشست رییس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان یزد
با رییس پارک علم و فناوری یزد

ریی���س پارک علم و فن���اوری ی���زد 24 ،فروردین  94میزبان
اعضای خانه صنعت ،معدن و تجارت استان یزد بود.
در این جلسه فنایی ،رییس خانه صنعت،معدن و تجارت
است���ان ی���زد ،پارک عل���م و فن���اوری را حلقه اتص���ال صنعت و
دانشگاهدانستوابراز امیدواری کرد:اجرای کاملتفاهمنامه
منعقده بین پارک عل���م و فناوری یزد و خانه صنعت ،معدن
و تج���ارت استان بتواند ارتباط صنعت و دانشگاه را که الزمه
توسعه پایدار است محقق سازد.
داری���وش پورسراجیان رییس پ���ارک علم و فناوری یزد نیز

اظه���ار داشت :حضور خانه صنعت ،مع���دن و تجارت استان
در مرکز فناوری اقبال با این رویکرد بوده است که از پتانسیل
شرکتهای فناور مستقر در پارک برای حل مسائل موجود در
صنعت بهرهبرداری گردد.
شهرام شکوه���ی ،مع���اون پشتیبانی پارک عل���م و فناوری
یزد نیز در این جلسه با تأ کید بر سازماندهی نظام و ساختار
مدیریت و برنامهریزی بخش خصوصی اظهار داشت :بخش
خصوص���ی بای���د در کنار برنامهه���ا و سیاسته���ای دولت در
عرصه توسعه کشور وارد شود.
وی اف���زود :نزدی���ک ش���دن و درهم آمیخت���ن منافع مالی
بخ���ش صنعت���ی و دانشگاه���ی کش���ور در قال���ب برنامهه���ای
مشت���رک میتوان���د ت���ا ح���د زی���ادی فاصل���ه می���ان صنعت و
دانشگاهیان را کاهش دهد.
شکوه���ی ادام���ه داد :در همی���ن راست���ا سرمایهگ���ذاری در
صن���دوق پژوهش و فن���اوری استان برای کم���ک به پیشبرد
برنامهه���ای تحقی���ق و توسع���ه صنعت���ی ،سرمایهگ���ذاری در
نهادهای���ی از قبیل مرکز فناوری کاشی و سرامیک ،جشنواره
ملی ایدهه���ای برت���ر و ...میتوان���د موجب���ات نزدیکی بیشتر
صنعت ،ب���ا دانشگاه و پارک ،به عنوان حلق���ه ارتباطی علم و
صنعت را فراهم آورد.

در نشست مرکز فناوری مطرح شد

با مدیریت صحیح مصرف آب میتوان بر مشکل کم آبی فائق آمد

نشست مرکز فناوری آب  10مرداد  94در پارک علم و فناوری
یزد برگزار شد.
در این نشست که با حضور هیئت رییسه پارک ،مدیر مرکز
فن���اوری آب ،مدیر عام���ل شرکت مشاورین عل���م و صنعت و
همچنینهادی جعفری ،عضو هیئت علمی دانشکده علوم
زمین دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد ،مسائل مربوط به
ک���م آب���ی و راههای مقابله با آن مط���رح و پیرامون آن بحث و
تبادل نظر صورت گرفت.
داری���وش پورسراجی���ان ،رییس پ���ارک ،فرهنگ نامناسب

مص���رف آب را از عم���ده مشکالت این ح���وزه دانست و گفت:
ا گرچه کم آبی میتواند مشک�ل�ات عدیده ای را ایجاد نماید،
ام���ا ب���ا مدیریت صحیح میت���وان بر آن فائق آم���د ،کما اینکه
تجربیات بسیاری در این زمینه در سطح دنیا وجود دارد.
وی پسابه���ای شهری را منبع آبی عظیمیبرای مصارف
خاص دانست و اظهار داشت :تکنولوژیهایی که بر مبنای
استحصال پسابه���ای شهری شکل میگیرن���د ،فناوریهای
موف���ق و پربازده���ی را در آینده ایجاد و بخ���ش عظیمیاز آب
بخش کشاورزی و صنعتی را تامین مینمایند.
وی پای���دار س���ازی زندگ���ی در مناطق ک���م آب را مهمترین
مسئله برای ساکنین آنها دانست و تصریح کرد :انتظار میرود
مرا ک���زی چون مرکز فن���اوری آب این موض���وع را مورد بررسی
قراردهند و در این زمینه سرمایه گذاری نمایند.
هادی جعفری ،عضو هیئت علم���ی دانشکده علوم زمین
دانشگ���اه صنعت���ی شاه���رود نیز با تا کی���د بر ل���زوم رسیدن به
توسع���ه پایدار در جوامع ،این امر را در گرو مدیریت منابع آب
و حفظ محیط زیست دانست و گفت :استحصال آب شیرین
از آبهای شور مناطق کویری و بهره گیری از تکنولوژیهای
مبتنیبر تصفیهوبازیافتپسابهایصنعتیوشهریمیتواند
به عنوان نخستین گزینههای رفع کم آبی مد نظر قرار گیرد.

نشست مشترک رییس پارک علم و فناوری یزد
با مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
در راست���ای همکاریه���ای پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد و
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،نشست مشترکی
با حضور مسئولین این دانشگاه و ریاست پارک برگزار گردید.
در ای���ن جلس���ه موضوعات مرتب���ط با مرا ک���ز رشد زیست
فن���اوری پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد و همچنین مرک���ز رشد
فناوری دانشگ���اه علوم پزشکی شهی���د صدوقی یزد مطرح
و زمینههای همکاری و نح���وه همکاریهای مشترک مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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مشاور عالی صندوق نوآوری و شکوفایی؛

موتور اصلی توسعه هر کشور
علم و فناوری است

نشس���ت مدی���ران عام���ل شرکته���ای مستقر در پ���ارک علم
و فن���اوری ی���زد با محمد حسی���ن صادقی ،مش���اور عالی رییس
صندوق نوآوری و شکوفایی  19فروردین  94برگزار گردید.
به گ���زارش روابط عمومی پارک ،صادقی ،هدف از این سفر را
معرفی و ترویج استفاده از خدمات و تسهیالت صندوق نوآوری
و شکوفای���ی به اقشار مختلفی که در پ���ارک علم و فناوری یزد و
مرا کز رشد هستند بیان کرد.
وی گف���ت :شرک���ت های���ی ک���ه پتانسی���ل دان���ش بنیان���ی را
دارن���د بای���د دانش بنیان شون���د و از خدمات صن���دوق نوآوری
و شکوفای���ی ریاس���ت جمهوری استف���اده کنند ،زی���را سیاست
صن���دوق تمرکز زدایی و پرداخت تسهی�ل�ات این صندوق به هر
شرک���ت دانش بنیانی است که در جای ج���ای ایران اسالمی در
حال فعالیت است.
مش���اور عال���ی ریی���س صن���دوق ن���وآوری و شکوفای���ی موتور
اصلی توسعه هر کشور را علم و فناوری دانست و اظهار داشت:
کشوره���ای پیشرفته از این طریق ب���ه توسعه و پیشرفت دست
یافته اند و هدف از تشکیل این صندوق ،تحقق تکمیل زنجیره
ای���ده تا بازار ،تجاری سازی ن���وآوری ها ،دستاوردهای پژوهشی
و اختراع���ات و پژوهشهای کارب���ردی از طریق ارائه کمک ها و
خدمات مالی و پشتیبانی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان
است .صادقی افزود :سرمایه اولیه صندوق طبق قانون مصوب
مجلس ش���ورای اسالمی  3ه���زار میلیارد توم���ان در  3سال اول
است .این مبلغ طبق قانون باید از طریق صندوق توسعه ملی
یا حساب ذخیره ارزی تامین شود.
وی ب���ا بی���ان اینکه سال گذشت���ه علیرغ���م محدودیت های
بودجه ای که در کشور وجود داشت ،بودجه خوبی به صندوق
اختص���اص پی���دا ک���رد و در س���ال  94ه���م  300میلی���ون دالر در
مجل���س تصویب شد که از صندوق ذخی���ره ارزی در اختیار این
صندوق ق���رار می گیرد ،تصریح کرد :طب���ق قانون قراراست نیم
درص���د از بودج���ه عموم���ی کشور هم بع���د از سال س���وم به این
صندوق اختصاص یابد و در ضمن صندوق می تواند اعتبارات
دیگ���ری ه���م از منابع دیگر ج���ذب کند .وی تضامی���ن ساده تر،
سرع���ت بررسی باالتر و تمرکز روی طر حهای فناورانه را از جمله
جذابیتهای این صندوق دانست.
یزد شرکتهای بالقوه زیادی برای دانش بنیان شدن دارد
در ای���ن نشست همچنین احمد رضا فقیه خراسانی ،معاون
فناوری و ن���وآوری پارک یزد گزارش مختصری از عملکرد کمیته
تشخی���ص صالحی���ت شرکت های دان���ش بنیان در س���ال  93را
ارائ���ه داد .وی گف���ت :بع���د از ابالغ آیین نام���ه اجرایی و تشکیل
کارگزاریهایی در سطح کشور ،پارک علم و فناوری یزد به عنوان
کارگزار استان های یزد ،کرمان و سیستان و بلوچستان ،انتخاب
ش���د .معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد افزود :در
سال  ،93هشت جلسه با حض���ور تمامی اعضا تشکیل گردید و
در مجم���وع تعداد  37شرکت ازاست���ان یزد 36 ،شرکت از کرمان
و  4شرک���ت از سیست���ان و بلوچست���ان موفق به کس���ب عنوان
دانشبنیان شده اند.
فقیه خراسانی از ارتباط خوب پارک علم و فناوری یزد با اتاق
بازرگانی و شرکت شهرکهای صنعتی خبر داد و افزود :این مهم
در رصد شرکتهای فعال استان و شناسایی شرکتهای دارای
استعداد دانش بنیان شدن کمک شایانی می کند.
گفتنی است ،در پایان این جلسه صادقی به سواالت مطرح
شده از سوی شركتها پاسخ گفت.
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نشست مدیرکل دفتر امور روستایی
استانداری یزد با شرکتهای مستقر
در پارک علم و فناوری یزد

ه���ادی مقیمی ،مدیرکل دفتر ام���ور روستایی و شوراهای
است���ان یزد  24فروردین  94با حضور در پارک علم و فناوری
یزد با روسای شرکتهای مستقر دیدار کرد.
در ابت���دای این جلسه احمدرض���ا فقیه خراسانی ،معاون
فن���اوری و نوآوری پ���ارک علم و فن���اوری یزد اظه ��ار داشت:
موسس���ات فناور مستق���ر در پ���ارک از آنجا که ب���ر پایه دانش
شک���ل گرفته ان���د بسیار توانمند ب���وده و تدوی ��ن بسیاری از
اسن���اد فرا دستی استان توسط ای���ن شرکتها دلیلی بر این
مدعا است.
وی توج���ه بیشت���ر به ای���ن موسسات و ق���رار دادن آنها در
اولوی���ت وا گذاری پروژه را خواستار شد و افزود :امروز رویکرد
کش���ور به درستی ،حمایت از موسسات فناور است و همه ما
باید در این راستا گام برداریم.
مدیرک���ل دفت���ر ام���ور روستای���ی و شوراه���ا نی���ز مطالبی را
در خص���وص سیاسته���ای کل���ی این دفت���ر ارائه نم���ود و از
شرکتها دعوت کرد ب���ه منظور اطالع از زمینههای موجود،
به این دفتر مراجعه نمایند .وی آمادگی دفتر را برای هرگونه
همک���اری در چارچ���وب قانون ب���ا موسس���ات توانمند پارک
اعالم داشت.

برگزاری نخستین نشستاعضای
دبیرخانههفتمیندورهمسابقات
ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی
با دانشگاه یزد

نخستی���ن نشس���ت اعض���ای دبیرخان���ه هفتمی���ن دوره
مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی با دانشگاه یزد
 3مرداد  94در محل سالن کنفرانس این دانشگاه برگزار شد.
تشکیلشورایراهبردیباحضور نمایندگانمجموعههای
مربوطه ،برگ���زاری نشست مشترک حراست پ���ارک و دانشگاه
ی���زد ،برگ���زاری نشست مشت���رک رواب���ط عمومیهای پ���ارک و
دانشگ���اه یزد و آموزش و پرورش و برگزاری مسابقات در محل
دانشگاه یزد عمده مصوبات این جلسه بود.
گفتن���ی است ،هفتمی���ن دوره مسابق���ات ملی ابتک���ارات و
نوآوری دانش آموزی اواخر آبان سال جاری برگزار خواهد شد.

رییس پارک علم و فناوری یزد در جلسه هیئت موسس "انجمن توسعه استان"

پیشتازی یزد در زمینه توسعه اقتصاد مبتنی
بر دانش همیشه زبانزد بوده است

نشس���ت هم اندیشی پارک علم و فناوری یزد با جمعی از
خیرین و مدیران استان با محوریت تاسیس انجمن توسعه
فناوری است���ان یزد  11خ���رداد  94در محل سالن کنفرانس
پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
در ای���ن نشس���ت جمع���ی از خیری���ن و مدی���ران است���ان،
پیرامون تاسی���س ،نحوه فعالی���ت و ماموریتهای انجمن
توسعه فناوری استان یزد به بحث و تبادل نظر پرداختند.
داری���وش پورسراجی���ان ،رییس پارک عل���م و فناوری یزد
ضم���ن قدردان���ی از تمامیکسان���ی ک���ه در راه تاسی���س این
انجمن ق���دم برداشته و تالش نموده اند با بیان اینکه یکی
از دغدغهه���ای بنیانگ���ذاران پارک از ابت���دا تا کنون ،میزان
نهادینه شدن و پذی���رش اجتماعی فعالیتهایی است که
در ای���ن مک���ان انج���ام میشود ،گف���ت :از جمل���ه مهمترین
ماموریتهای پارک و در آین���ده این انجمن نهادینه کردن
روش و من���ش حمای���ت از فناوری به عنوان یک���ی از عوامل
اصلی توسعه پایدار است.
پورسراجیان حساس سازی اجتماعی در مسائل مرتبط
با توسع���ه فناوری را باعث پذی���رش اجتماعی آن دانست و
یک���ی از اساسی ترین مواردی که بای���د روی آن تمرکز کرد را
این حساس سازی خواند.
وی تاسیس انجمن توسعه فن���اوری یزد را گامیموثر در
ای���ن راه خواند و ابراز امیدواری کرد :با حمایت تشکلهای
م���ردم نهاد و به صورت تخصصی ای���ن انجمن میتواند در
نهادینه شدن تعاریف و ادبی���ات توسعه فناوری استان به
موفقیتهای قابل توجهی دست یابد.
شه���رام شکوه���ی ،مع���اون پشتیبان���ی پ���ارک نی���ز در این
نشست ،توسع���ه فناوری و به تب���ع آن توسعه منطقه ای را
نیازمند ایجاد نهادهایی در این راستا دانست و گفت :آغاز
تاسیس این نهادها با نگاه و سیاستهای دولتی بوده ولی

ً
وج ��ود نهادهای ��ی در بخش خصوصی نیز قطع ��ا الزم است
و تاسی ��س ای ��ن انجمن میتوان ��د این کمب ��ود را در استان
جبران نماید.
علوم ��ی ،از شرکته ��ای مستق ��ر در پ ��ارک ،ه ��دف اصلی
ای���ن انجم���ن را حمای���ت از استعدادهای ن ��وآور و خالق در
سط���ح استان دانس���ت و عنوان نمود :است ��ان یزد سومین
است���ان است که برای تاسیس چنی���ن انجمنهایی بعد از
استانهای تهران و اصفهان اقدام نموده است.
محمد علی وحدت با بیان این موضوع که سرمایهگذاری
و ام���ور خیریه باید بر روی منابع انسانی انجام پذیرد گفت:
نی���روی انسانی در هر کشوری عنص���ر اصلی و بنیادی است
و نباید تم���ام سرمایه گذاریها در زمینههای ساختمانی و
شهری صورت بگیرد.
محمدرضا قمیبا تا کید بر موضوع انجام اقدامات خیریه
در ام���ر فناوری و اینک���ه این موضوع هم نی ��از اقتصاد و هم
جامع���ه است بی���ان کرد :پارک عل���م و فناوری ی ��زد تا کنون
حرکتهای خوبی انجام داده ولی افراد کمیدر جریان این
فعالیتها قرار میگیرند.

رییس پارک علم و فناوری یزد در نشست با نمایندگان خانه صنعت ،معدن و تجارت و انجمن سمپاد تاکید کرد:

نیاز پارکها و مراکز رشد فناوری
به تعامل با تشکلهای صنفی و مدنی
نشس���ت ریی���س پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد و معاون���ت
پشتیبانی با نمایندگانی از خانه صنعت ،معدن و تجارت و
انجمن فار غ التحصیالن سمپاد یزد 4 ،خرداد  94در محل
سالن جلسات پارک با موضوع همکاری و تعامل نهادهای
مذکور و ارتباط متقابل با یکدیگر برگزار شد.
داری���وش پورسراجیان گفت :هویت پ���ارک به نهادهای
مستق���ر در آن وابسته ب���وده و ایجاد ارتب���اط سازنده میان
ای���ن نهاده���ا وظیف���ه ی پ���ارک اس���ت .امی���دوارم در سال
همدل���ی و همزبان���ی ای���ن ارتب���اط و همدلی بی���ش از پیش
وجود داشته باشد.
در ای���ن نشس���ت عل���ی مدرس���ی ،عض���و هیئ���ت مدی���ره
انجمن فار غ التحصیالن سمپاد یزد از نادیده گرفته شدن
انجمنه���ا و تشکلها در گذشته ابراز ناراحتی کرد و گفت:
کمبود فض���ا و امکانات در اختیار انجم���ن یکی از مشکالت
اساسی این انجمن است.
ه���ادی خبی���ری ،یک���ی دیگ���ر از اعض���ای انجم���ن گفت:
موضوع فضای مناسب برای انجمنها بیانگر نگاه مدیران
پ���ارک به آنهاس���ت و امیدواریم این نگ���اه مدبرانه توام با
امید را در تصمیم گیریهای مدیران پارک شاهد باشیم.

رییس خانه صنعت ،معدن و تجارت یزد راه حل تعامل
و همدلی بیشتر را الگو قرار دادن نمونههای موفق داخلی
و خارجی و استفاده از نخبگان جامعه دانست و همچنین
تصمیمات نا گهانی و غیر برنامه ریزی شده را از دالیل عدم
پیشرفت به شمار آورد.
در پای ��ان مقرر ش ��د ،موضوع سامان ده���ی فضاهای در
اختی ��ار خانه و انجمن و ایجاد "خانه فن���اوران پارک علم و
فناوری یزد" در دستور کار کمیته برنامه ریزی فیزیکی پارک
به ریاست معاون پشتیبانی قرار گیرد.

نشست

همزمان با برگزاری اولین جلسه هیئت موسس مرکز توسعه سرامیک ایران؛

مرکز توسعه فناوری سرامیک آغاز به کار کرد
نخستی���ن نشست مرک���ز توسع���ه سرامیک ای���ران با حضور
نمایندگان استانداری ،اتاق بازرگانی صنایع و معادن ،انجمن
صنف���ی تولیدکنندگان سرامی���ک ایران ،انجمن لع���اب ایران،
خان���ه صنع���ت و معدن است���ان یزد ب���ه میزبانی پ���ارک علم و
فناوری یزد در محل مرکز رشد زیست فناوری برگزار شد.
شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم فناوری با اعالم
این خبر گفت :تبیین مدل همک���اری راهاندازی مرکز ،تشریح
اقدام���ات صورت گرفته در راست���ای راه اندازی مرکز ،مروری بر
کلی���ات اساسنامه و تعیین سرمایه ثبتی و سهم آورده شرکا در
مرکز ،عمده اهداف برگزاری این جلسه بود.
به گفت���ۀ وی ،در نشس���ت مذکور ،حاضری���ن ضمن تا کید
ب���ر ضرورت ایج���اد این مرک���ز و جایگ���اه آن در توسعه صنعت
سرامیک کشور و به تبع آن استان یزد ،نظرات و دیدگاههای
خ���ود را پیرام���ون ای���ن موضوع مط���رح ک���رده و در خصوص
راهان���دازی مرک���ز فن���اوری سرامیک به صورت غی���ر دولتی به
تفاهم رسیدند.
شکوهی ادام���ه داد :نحوه تعامل و همک���اری مرکز فناوری

سرامیک اسپانیا با مرکز فن���اوری سرامیک ایران ،ایجاد بستر
تعام���ل میان صنع���ت و دانشگ���اه جهت پرنم���ودن خالهای
موجود ،کمک ب���ه شناسایی عارضههای موج���ود در صنایع
کاش���ی و سرامیک است���ان و تعریف پروژهه���ای بهبود ،تجهیز
آزمایشگ���اه و تربی���ت نیروی متخصص تحقی���ق و توسعه اهم
موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

رییس پارک علم و فناوری یزد در گفتگو با رادیو اقتصاد؛

درصددیم پارک یزد در سطح بینالملل مطرح شود
داریوش پورسراجیان ،رییس پارک علم و فناوری یزد در گفتگو
ب���ا رادیو اقتصاد ضمن بی���ان تاریخچه مختصری از پ���ارک علم و
فناوری یزد گفت :این پ���ارک در  20مرداد  1380به عنوان دومین
پارک علم و فناوری کشور بعد از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
موفق به اخذ مجوز فعالیت شد.
ب���ه گفتۀ پورسراجیان ،تبدیل پارک یزد به قطب فناوری ملی
و مط ��رح ک ��ردن آن در سط ��ح بی ��ن الملل ب ��ا اتکا ب���ه مزیتهای
منطقهایعمدهاهدافمجموعهاست.
وی با بیان اینکه ماموریت پارک ،حمایت از ایدههای فناورانه
و تجاری سازی آنها در راستای توسعه علمی و اقتصادی منطقه
اس���ت اظهار داشت :مخاطب���ان پارکها فار غ التحصی�ل�ان دوره
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و بعضا دکترا هستند که برای تبدیل
ایدههای فناورانه به محصول و یا تجاری ساختن دانش خود نیاز
به حمایت پارک دارند که این مجموعه با تحت پوشش قرار دادن
این طر حها به تجاری سازی آنها کمک میکند.
وی افزود :ارائه تسهیالت در قالب وامها ،کمکهای بال عوض،
برگزاری کالسهایآموزشیومشاورههایتخصصی،ایجادشبکۀ
همکار و برق���راری ارتباطات با سازمانه���ا و نهادهای مختلف از
جمله حمایتهای پارک جهت پرورش ایدههای فناورانه است.
پورسراجی ��ان در پاس ��خ به این س ��وال که آیا فن���اوران ،برای
قرارگرفت ��ن تحت پوشش پارک و به ��ره از تسهیالت آن ،از همان
ابتدا بای ��د اقدام به ثبت شرکت کنند گف ��ت :مخاطبین اولیه،
الزام ��ا شرکتها نیستند زیرا در مرحلۀ پیش رشد برای فعالیت
کمتری ��ن قال ��ب رسمیم ��ورد نیاز اس ��ت به همی���ن دلیل حتی

گروههای���ی که هنوز شکل حقوقی به خ���ود نگرفته اند و تجربه
اندک���ی دارن���د ،میتوانند به شرط داشتن ای���ده ای متمایز و نو
مخاطب این مرحله قرار گیرند.
پورسراجی���ان با بیان اینکه رقم اولی���ه ای که به عنوان کمک
بالع���وض جهت راه اندازی ،در اختیار شرکتها قرار میگیرد مبلغ
قابل قبولی است ،گفت :نمیتوان این مبلغ را به عنوان تسهیالت
مورد نیاز یک شرکت برای فعالیت در نظر گرفت ،اما تجربه 12ساله
نشان میدهد ،این رقم برای شروع نامناسب نیست.
وی تاکید کرد :به عقیدۀ من امک���ان دارد ارقام باالتر ،عالوه بر
انحراف شرکتها از هدف اصلی شان ،به آنها اجازه هزینۀ منابع
در راستای اهداف و انتظارات پارک را ندهد.
ب���ه گفت���ۀ رییس پ���ارک عل���م و فناوری ی���زد ،شرکته���ا پس از
گذراندن دو سال از عمر خود در مرا کز رشد میتوانند از تسهیالت
پارک که در قالب وامهای کمک فن آفرینی از طریق صندوقهای
پژوه���ش ،فناوری و ی���ا منابعی که عاملی���ت آن از سوی صندوق
شکوفای���ی و ن���وآوری به پارک تعلق میگیرد ،به���ره مند شوند که
با ای���ن وجود مجموع این تسهیالت بسیار فراتر از مبلغ اولیه ای
است که در ابتدای کار به شرکتها تعلق میگیرد.
پورسراجی���ان در پای���ان در خص���وص نحوۀ پ���ردازش ایدهها
گف���ت :مشاوری���ن پارک پس از بررس���ی ایده ارائه ش���ده آن را به
شورای پذی���رش تحویل میدهند ،البته گاه���ی نیز طرح برای
اعم���ال اصالحات به ای���ده پرداز بازگردانده میش���ود تا عالوه بر
افزای���ش احتمال تجاری شدن ،امکان سرمایه گذاری برای آن
نیز ایجاد شود.

دومین جلسه هیأت مؤسس
و نخستین جلسه هیأت مدیره مرکز فناوری سرامیک ایران برگزار شد
دومی���ن جلس���ه هی���أت مؤس���س و اولین جلس���ه هیأت
مدیره مرکز فناوری سرامیک ایران با حضور نمایندگان اتاق
بازرگان���ی صنای���ع ،معادن و کش���اورزی استان ی ��زد ،انجمن
صنف���ی تولیدکنندگ���ان سرامی���ک کش���ور ،انجم���ن صنف���ی
تولیدکنندگ���ان سرامی���ک کشور دفت���ر یزد ،انجم���ن لعاب و
رنگدانههای سرامیکی کشور ،خانه صنعت و معدن استان،
ب���ه میزبانی پارک عل���م و فناوری یزد در مح���ل مرکز فناوری
اقبال برگزار شد.
ای���ن جلس���ه ب���ا ه���دف تدوی���ن اساسنام���ه مرک���ز ،تعیین
سهام���داران ،ترکی���ب هیأت مدی���ره و انتخ���اب مدیرعامل،

راهاندازی محل مرکز فناوری سرامیک ایران ،تصمیم گیری
پیرام ��ون برگ ��زاری دورهه ��ای آموزش ��ی مورد تفاه ��م با مرکز
فناوری سرامیک اسپانیا ،تصمیم گیری درخصوص اجرای
پ���روژه عارض���ه یاب���ی کارخانجات کاش���ی و سرامی���ک مورد
تفاهم با مرک ��ز فناوری سرامیک اسپانیا و رونمایی از سایت
مرکز فناوری سرامیک برگزار گردید.
گفتن���ی است ،در این جلسه سای���ت مرکز فناوری سرامیک
ایران ب���ه آدرس  www.itcc.ystp.ac.irرونمایی و مصوب شد،
پس از شکل گیری کامل مرکز ،پورتال جامع آن نیز با الگوگیری
از نمونههای موفق بین المللی راه اندازی خواهد شد.
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نشست مشترک رییس پارک علم
و فناوری یزد با مدیر عامل گروه
پیشگامانکویر یزد

داری ��وش پورسراجیان ،رییس پارک عل ��م و فناوری یزد 25
فروردین 94طی نشسست مشترکی با رضایی نژاد ،مدیر عامل
گروه پیشگامان کویر یزد دیدار کرد.
پورسراجی ��ان در ای ��ن جلسه با اش ��اره به ای ��ن موضوع که
بخشخصوصیتنهاراهحلمشکالتاقتصادیجامعهاست،
تأ کیدکرد :جهش اقتصادی و ایجاد ثروت و رفاه اجتماعی در
جامع ��ه در گروه رش ��د و شکوفایی بخش خصوصی است و در
ای ��ن می ��ان شرکتهایی که بر پای ��ه دانش شک ��ل میگیرند را
پیشرو و طالیه دار این عرصه دانست.
ریی ��س پارک عل ��م و فناوری ی ��زد شرکت پیشگام ��ان کویر
را نمون ��ه موفق ��ی از ای ��ن شرکته ��ا در کشور دانس ��ت و یادآور
ش ��د :برنامهریزیها باید به گونه ای باشد که با کمک بخش
خصوص ��ی زمینه ب ��رای شکوفایی دیگ ��ر استعداده ��ا و زایش
شرکتهای دیگر فراهم آید.
رضائی نژاد نیز توجه به تحقیق و توسعه را از سیاستهای
اصلی گروه پیشگام ��ان دانست و گف ��ت :سرمایهگذاری روی
ایدهه ��ا و ایدهپردازان ا گر چه سرمایه گذاری بلندمدت است
اما پربازده و مثمرثمر برای کل جامعه است و جشنوارههایی
چون ایدههای برتر زمینهساز این استعدادیابی است.

با حضور رییس پارک علم و فناوری یزد
مسائلمرکزرشدزیستفناوریبررسیشد

در جلس ��ه ای ک ��ه به میزبان ��ی مرکز رشد زیس ��ت فناوری با
حض ��ور داری ��وش پورسراجی ��ان ،معاونین و هیئت هم ��راه6 ،
خرداد  94برگزار شد ،مسائل این مرکز مطرح و راهکارهای حل
این مسائل پیشنهاد و مصوب گردید.
ریی ��س پ ��ارک به هم ��راه احمدرضا فقی ��ه خراسانی معاون
فناوری و ن ��وآوری ،شهرام شکوهی معاون پشتیبانی ،محمد
قوی ��دل مدیر رواب ��ط بین الملل ،سید محم ��د خامسی مدیر
طرح و برنامه و گروه روابط عمومیپارک علم و فناوری یزد در
مح ��ل مرکز رشد زیست فناوری حاضر و ضمن بررسی مسائل
این مرکز تصمیماتی را برای حل آنها اتخاذ نمودند.
عب ��اس باقی نبود فض ��ای کافی ب ��رای استق ��رار شرکتها،
ک ��م ب ��ود فضاه ��ای آزمایشگاه ��ی و حمایته ��ای خاصی که
شرکته ��ای فع ��ال در ای ��ن ح ��وزه نی ��از دارن ��د را از مهمترین
دغدغههای خود بیان نمود.
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خـــبــر

رییس پارک علم و فناوری یزد در مصاحبه
با واحد مرکزی خبر یزد تشریح کرد:

نقش پارکهای علم و فناوری و
شرکتهای دانش بنیان در توسعه
اقتصاد دانش بنیان

داری���وش پورسراجی���ان ،رییس پ���ارک علم و فن���اوری یزد
در مصاحب���ه با واحد مرکزی خبر یزد ب���ا ارائه تعریف اجمالی
از اقتصاد دانش بنیان گف���ت :منبع اصلی این اقتصاد برای
ایجاد ارزش افزوده ،دانش است که در این راستا پارکها در
رون���ق بازار فناوری در کشوره���ای مختلف نقش بسزایی ایفا
میکنند.
وی اف���زود :پارک علم و فناوری یزد نیز در بیش از  14سال
فعالیت خود با ایجاد ساز و کارهای الزم برای توسعه اقتصاد
دان���ش بنیان همچون مرا کز فن���اوری و مرا کز رشد در تقویت
و توسع���ه اقتصاد دان���ش بنیان گامهای بلن���دی برداشته و
ب���ا حمایت از شکل گیری و توسعه بی���ش از  500شرکت فناور
هم ا کنون بیش از  200شرکت را تحت حمایت خود قرار داده
است.وی مهمترین مشکل ف���راروی اقتصاد دانش بنیان را
نهادینه ش���دن فرهنگ فعالیت اقتص���ادی مبتنی بر دانش
دانس���ت و اطالع رسانی به جامع���ه به منظور حساس سازی
اجتماعی را یکی از راهکارهای مهم در رفع موانع عنوان کرد
و ب���ر تقویت روحیه اعتماد به نفس و خودباوری در جامعه و
افزایش ارزش افزوده با تکیه بر دانش تا کید نمود.
وی ضم���ن اب���راز امتن���ان از تمامیسازمانه���ا و نهاده���ا
و توج���ه مسئ���والن ارش���د است���ان بخص���وص استان���دار یزد،
همگرای���ی ،همراهی و همک���اری تمامینهادها ،سازمانها و
فع���االن اجتماعی را برای تقویت پ���ارک به منظور رسیدن به
اهداف اقتصاد دانش بنیان خواستار شد.

همزمانباهفتهارتباطاتو روابطعمومیانجامشد؛

اهدای لوح تقدیر به کارشناس
روابط عمومیمرکز رشد ابرکوه

به مناسبت هفته روابط عمومینشستی با حضور مدیرکل
رواب���ط عمومیاستان���داری یزد ،فرمان���دار ابرک���وه و جمعی از
مدی���ران و کارشناس���ان رواب���ط عموم���یادارات و نهاده���ای
شهرستان ابرکوه در محل فرمانداری ابرکوه برگزار گردید.
سید نب���ی رسول���ی ،فرمان���دار ابرک���وه در این جلس���ه اظهار
داش���ت 27 :اردیبهش���ت ب���ه عن���وان روز ارتباط���ات و جامعه
اطالعاتی نامگذاری شده که این امر فرصت مناسبی است که
بیشتر به تبیین نقش و جایگاه روابط عمومیپرداخته شود.
پ���ا ک طینت ،مدیرکل روابط عمومیاستانداری نیز در این
خصوص اظهار داشت :در واقع روابط عمومیها پلی هستند
میان دستگاهها و مردم و برای اینکه این پل به خوبی نقش
خ���ود را ایف���ا کن���د الزم است شناخ���ت کاف���ی از طرفین وجود
داشته باشد.
در پای���ان جلس���ه از محمد ص���ادق برزگر ،کارشن���اس روابط
عمومیمرک���ز رش���د ابرک���وه ب���ه دلی���ل همک���اری و همراهی در
برنامهریزی و اجرای برنامههای هفته بزرگداشت ارتباطات و
ی با اهدای لوح سپاس ،تقدیر گردید.
روابط عموم 

یازدهمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی آغاز به کار کرد
یازدهمین دوره جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی در
دو بخش مسابقهای و غیر مسابقهای با هدف کامل کردن
چرخه تبدی���ل دانش به ث���روت در دانشگاه شهید بهشتی
تهران برگزار شد.
پ���ارک علم و فناوری ی���زد به عنوان یک���ی از حامیان این
جشنواره حضوری فع���ال در بخشهای مختلف آن از جمله
نمایشگاه ،کارگاهها و بخش طراحان کسب و کار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد :

عملکرد یزد در حوزه  ITمطلوب بوده است
ش بنیان محور
وزی���ر ارتباط���ات و فن���اوری اطالعات با اش ��اره به اینک ��ه اقتصاد دان��� 
اصل���ی تدوین برنامه ششم توسعه است از اختص ��اص تسهیالت 120میلیارد تومانی به
شرکته���ای دانشبنی���ان فع ��ال در عرصه فن ��اوری اطالعات و ارتباط���ات از سوی این
وزارتخانه خبر داد.
محم���ود واعظ���ی استان یزد را در حوزه  ITپیشرو دانس ��ت و گفت :آنچه در سفرم به
یزد مسجل بود آن بود که یزد الحق در این حوزه خوب کارکرده است.
وی اظهارداش���ت :جه ��ان در هر مقطع ��ی شاهد مؤلفهه ��ای تولید ث���روت متفاوتی
بودهاست ،زمانی کشاورزی و صنعت مؤلفه تولید ثروت یک جامعه محسوب میشدند
ش بنیان مؤلفه تولید ثروت برای جوامع است.
و امروز فناوری و اقتصاد دان 

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

فنآفرینی،حلقهگمشده
زنجیرهتوسعهاقتصادیواجتماعیکشوراست
وزی���ر عل���وم ،تحقیق���ات و فن���اوری در مراس���م افتتاحی���ه
یازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی گفت :امروزه
زنجیره توسع���ه اقتصادی و اجتماعی کش���ور ،نیازمند حلقه
گمشدهای است که استحکام و پیوستگی آن را تضمین کند
و ای���ن حلقه گمشده ف���ن آفرینی ن���ام دارد و هدف اصلیآن
تبدیل دستاوردهای پژوهشی به محصوالت دانش بنیان و
ً
نهایتا تولید ثروت و رفاه در جامعه است.

اظه ��ار
فره ��ادی
داشت :بی شک اهتمام
ب ��ه ف ��ن آفرین ��ی از ی ��ک
سو باع ��ث رونق اقتص ��اد دانایی مح ��ور و شکلگیری کسب
و کاره ��ای دانش محور میش ��ود و از سوی دیگر پشتوانهای
اس ��ت برای ن ��وآوران و فناوران تا با پشتک ��ار و دلگرمیپای در
میداننهند.

افزایش همکاریهای مشترک میان پارک علم و فناوری یزد
با مرکز توسعه فناوریهای صنعت برق و انرژی

غالمرضا لطی���ف ،رییس مرکز توسعه فناوریهای صنعت
ب���رق و انرژی و هیئت هم���راه ،دوشنب���ه  21اردیبهشت  94از

غرف ��ه پارک علم و فن ��اوری یزد در یازدهمی ��ن جشنواره ملی
کارآفرینی شیخ بهایی بازدید کردند.
رییس مرکز توسع ��ه فناوریهای صنعت ب ��رق و انرژی در
این بازدید با فعالیتها و توانمندیهای شرکتهای مستقر
در پارک علم و فناوری یزد آشنا شد.
احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فن ��اوری و نوآوری پارک
علم و فن ��اوری یزد در خصوص همکاریهای مشترک میان
مرکز و پارک علم و فناوری یزد به خصوص در حوزههای انرژی
و مرکز فناوری آب مذکراتی را با ایشان انجام دادند و قرار شد
بازدیدی از مرکز فناوری اقبال به عمل آورند.

رییس دفتر ِپکن انجمن جهانی پارکهای علم و فناوری؛

پارک یزد پارک موفق و پیشرو در ایران

هربرتچن ،رییس پارک شین ُهوا ،از غرفه پارک علم و فناوری
ِ
ی ��زد در یازدهمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی بازدید
ک ��رد .رییس دفتر ِپکن انجمن جهانی پارکهای علم و فناوری
( )IASPط ��ی مذا کره با محمد قویدل ،مشاور ارتباطات و مدیر
ام ��ور بینالمل ��ل پارک عل ��م و فناوری ی ��زد ،این پ ��ارک را یکی از
پارکهایموفقوپیشرودرایراندانستوضمنابرازخرسندی
از حض ��ور در غرفه پارک علم و فناوری یزد اظهار امیدواری کرد:
روابط میان پارک علم و فناوری یزد و شین ُهوا در قالب انعقاد
تفاهمنامههاوتعامالتشرکتهایمستقر ،گسترشیابد.

جلسات

در ششمین جلسه هیئت رییسه پارک علم و فناوری یزد تصویب شد

آیین نامۀ اعطای تسهیالت پارک علم و فناوری یزد

در ششمی���ن جلس���ۀ هیئت رییسه پارک عل���م و فناوری
ی���زد در سال جاری ،آیین نامۀ اعطای تسهیالت پارک علم
و فناوری یزد مورد تایید قرار گرفت.
شه���رام شکوه���ی ،دبی���ر هیئ���ت رییس���ه پ���ارک ب���ا اعالم
ای���ن خبر گفت :ب���ر اساس این آیی���ن نامه که ب���ه تصویب

هیئت رییس���ه پارک رسید مقرر شد ،اعط���ای تسهیالت به
شرکتهای مستقر در پارک و مرا کز رشد تنها بر اساس این
آیین نامه صورت گیرد.
ب���ه گفت���ۀ وی ،بنا بر آیی���ن نام���ۀ مذکور رتبهه���ای اخذ
ش���ده موسسات مستق���ر در مرکز فناوری اقب���ال در ارزیابی
ساالن���ه و نظر مدیران مرا کز رشد فناوری برای شرکتهای
مستق���ر در این مرا کز مال ک عم���ل جهت اعطای تسهیالت
خواهدبود.
شکوه���ی در ادامه اذعان داشت :عالوه بر حمایت مالی
پایه شرکته���ای مرا کز رشد ،تسهیالت کم���ک فن آفرینی،
تج���اری س���ازی ،خری���د تجهی���زات و ارائه تسهی�ل�ات کوتاه
مدت از سرفصلهای تسهیالت پارک به شمار می آید.
گفتن���ی اس���ت ،متقاضیان از ای���ن پس م���ی توانند برای
دریاف���ت تسهیالت از طریق شورای تسهی�ل�ات و دبیرخانۀ
مربوطه مستقر در معاونت فناوری اقدام نمایند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد:

استفاده از کلیشههای تکراری
در تبلیغات مصرف بهینه آب دیگر پاسخگو نیست
در جلس���ه ای ب���ا حضور مع���اون عمران���ی استان���دار یزد و
هی���أت رییسه پ���ارک علم و فناوری یزد ،عملک���رد ،برنامهها و
نیازمندیه���ای مرکز توسعه فناوری آب مورد بحث و بررسی
قرار گرفت .داریوش پورسراجیان ،رییس پارک علم و فناوری
ی���زد ،ایجاد باشگ���اه آب ،ساماندهی و حمای���ت از مؤسسات
فعال در حوزه آب و نیز تقویت و توسعه ارتباطات بین المللی
را ب���ه عنوان اولویتهای اجرایی مرک���ز توسعه فناوری آب در
سال جاری برشمرد.
احمد رضا فقیه خراسانی ،مع���اون فناوری و نوآوری پارک
نی���ز در این نشست به برقراری ارتباط با برخی از متخصصان
بین المللی ح���وزه مدیریت منابع و خشکسالی از سوی مرکز
توسع���ه فناوری آب اش���اره کرد و اف���زود :امیدواری���م در سال
جاری شاه���د برگزاری دورهه���ای آموزشی پیشرفته با حضور
اساتید بین المللی در یزد باشیم.
شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد
نیز خواستار حمایت مستقیم استانداری از مؤسسات فناور
فع���ال در ح���وزه آب شد و اظه���ار داشت :برخ���ی شرکتهای
مستق���ر در مجموعه پ���ارک ،از قابلیتهای خوب���ی برخوردار

هستند و در صورت حمایت می توانند حضور پررنگ و مؤثری
در بازار داشته باشند و برخی از نیازهای حیاتی در بخش آب
را حتی در سطح ملی پاسخ دهند.
علی ا کبر قیومی ،مدی���ر مرکز توسعه فناوری آب نیز ضمن
ارائ���ه گزارشی از عملکرد چند ماهه این مرکز ،با اشاره به لزوم
هماهنگی و هم افزای���ی میان دستگاهها و فعالیتهایی که
در بخش مدیریت بحران خشکسال���ی انجام می شود توجه
جدی ب���ه دو مفهوم کلیدی "حکمران���ی آب" و "اقتصاد آب"
را ب���رای مدیری���ت بهینه وضع موج���ود ضروری دانس���ت و از
برنامههای مرکز توسعه فناوری آب در این حوزه سخن گفت.
در پای���ان ای���ن جلس���ه ،محمدرضا سیدحسین���ی ،معاون
عمران���ی استان���دار یزد با تقدی���ر از تالشهای ص���ورت گرفته،
خواستار فعالیت بیشتر و پررن���گ مرکز توسعه فناوری آب در
زمینه تولید محت���وا و ارائه راهکارهای عملیاتی با استفاده از
توان متخصصان بومی شد.
وی با اشاره به اینکه در بخش آب فرصتهای زیاد و بزرگی
از دس���ت رفته اس���ت ،بر اهمیت «زم���ان» در برنامههای مرکز
توسعه فناوری آب تاکید نمود.

جلسۀ مجمع عمومی صندوق پژوهش و فناوری برگزار شد

جلس ��ه مجامع عموم ��ی ع ��ادی و فوق الع���اده صندوق
پژوه ��ش و فناوری منته ��ی به  29اسفن���د  93در  25تیر 94
با حضور ا کثریت سهام ��داران در محل پارک علم و فناوری
یزد برگزار شد.
در این جلسه حسین حکیمیان ،مدیرعامل صندوق به
بی���ان عملکرد این صن���دوق در س���ال  93پرداخت که ارائه
صورته ��ای مالی ،بررس ��ی عملکرد مدیریت ،گ���زارش اهم
مصوب ��ات هیات مدی ��ره ،اقدام ��ات اجرایی انج���ام شده و

برنامههای آت���ی صندوق ،عمده محوره���ای این گزارش را
تشکیل داد.
در ادام���ه ای���ن مراسم پیشنه���ادات ارائه ش���ده از سوی
مجمع و هیئت مدیره به رای گذاشته شد.
در ای���ن جلس���ه پ���س از رای گی���ری از اعض���ا ،ب���ه ترتی���ب
داری���وش پورسراجی���ان نماین���ده دول���ت ب���ا 3417رای،
پیشگام���ان کوی���ر ب���ه نمایندگ���ی سی���روس اش���رف زاده ب���ا
3076رای ،دانشگ���اه ی���زد به نمایندگی حج���ت ا ...صادقی
ب���ا  2534رای،شرک���ت کیمی���ا اف���زار ب���ه نمایندگ���ی حسین
حکیمی���ان از بخ���ش خصوص���ی ب���ا 2480رای و موسس���ه
امامج���واد(ع) به نمایندگ���ی محمد سپهر ب���ا  ٢٠٧٨رای به
عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و آقایان حمیدرضا قمی با
 ١٦٧٩رای ب���ه عنوان علی البدل اول و حمید رضا نیا کمال
با  ٤٩٥رای علی البدل دوم انتخاب شدند.
بر اس���اس ای���ن رای گی���ری همچنی���ن شه���رام شکوهی
به عن���وان بازرس اصل���ی و مهدی تقوی به عن���وان بازرس
علیالبدل انتخاب شدند.
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رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛

پارک یزد به عنوان اتاق فکر سازمان
مدیریت و برنامه ریزی عمل کند
نشس ��ت شرکته ��ای
عل ��وم انسان ��ی پ ��ارک عل ��م
و فن ��اوری ی ��زد ب ��ا ریی ��س
سازم���ان مدیری ��ت و برنام���ه
ریزی  1شهری ��ور  94در سالن
کنفرانس ای ��ن سازمان برگزار
شد .حمیدرضا نصیری زاده،
ریی ��س سازم ��ان مدیریت و
برنامهریزی در این نشس ��ت با بیان اینکه چراغ پژوهش باید
روشن نگه داشت ��ه شود گفت :زمان آن رسیده که موسسات
مستقر در پارک قابلیتهای خود را ثابت کنند.
وی با تاکید بر ض ��رورت مشخص شدن محورهای توسعه
است ��ان اظهار داشت :الزم است پ ��ارک یزد به عنوان اتاق فکر
سازمان مدیریت و برنامه ریزی عمل کند و شرکتهای مستقر
در پارک باید با ارائه خالقانه ترین راهکارها ،تعامل بیشتری با
این سازمان داشته باشند.
نصی ��ری زاده ب ��ا اش ��اره به ل ��زوم هدایت ایدهه ��ا به سمت
تج ��اری سازی عن ��وان کرد :بودج ��ه پژوهش باید تنه ��ا در راه
پژوهشهای کاربردی صرف شود.
وی ب ��ا بی ��ان اینک ��ه از دستگاهه ��ای اجرای ��ی درخواس ��ت
کردهای ��م ،موضوع ��ات پژوهش ��ی موردنیاز حال حاض ��ر را ارائه
دهند ،اظهار داشت :با ابالغ فراخوانی از متقاضیان درخواست
کردهایم در رابطه با هر پروژه پروپوزال خود را ارائه دهند.

مدیر مرکز توسعه فناوری آب
در پارک علم و فناوری یزد؛

معضل آب و محیط زیست بدون
کاربرد فناوریهای جدید مرتفع
نخواهدشد
نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فناوریهای آب ،خاک
و محی ��ط زیست در  23خ ��رداد  94به م ��دت  4روز در مصالی
امام خمینی (ره) برگزار شد.
استفاده از فناوریهای نوین ،تنها مسیر مؤثر برای مقابله
کارساز با بحرانهای فزاینده ای است که در حوزه حیاتی آب،
خاک و محیط زیست با آن مواجه هستیم ،به همین دلیل در
حالحاضر حمایتاز توسعهفعالیتشرکتهایدانشبنیانی
ک ��ه در این بخش فعالی ��ت دارند به طور ج ��دی در دستور کار
دولت قرار گرفته است .در این راستا ستاد توسعه فناوری آب،
خشکسالی و محی ��ط زیست که در معاونت علم ��ی و فناوری
ریاست جمهوری تشکیل شده است ،وظیفه سیاستگذاری
و راهب ��ری ای ��ن ح ��وزه را بر عه ��ده دارد و از ایدهه ��ای جدید و
موسسات فعال در این حوزه حمایت مینماید.
عل ��ی ا کب ��ر قیومی ،مدیر مرک ��ز توسعه فن ��اوری آب در پارک
اقب ��ال گف ��ت :در ای ��ن جشن ��واره شرکته ��ای فناور فع ��ال در
حوزههایی همچون تسویه آب و پساب ،سیستمهای انتقال،
روشهای نوین آبیاری ،شیوههای به زراعی و بذرهای اصالح
شده ،تکنیکه ��ای صرفه جویی آب ،سیستمه ��ای پایش و
رص ��د اطالعات هواشناسی و ....ب ��ا ارائه آخرین دستاوردهای
خ ��ود حضوری فعال داشتن ��د .وی ،با اش ��اره به فعالیتهای
مرک ��ز توسعه فن ��اوری آب در پارک علم و فن ��اوری یزد و ضمن
ش ��رح اقدامات و برنامههای این مرک ��ز در حوزه بین المللی و
اجتماعی سازی مساله آب ،از ای ��ده پردازان و صاحب نظران
خواس ��ت تا به منظ ��ور استف ��اده از حمایتهای ای ��ن مرکز در
مسیر تجاری سازی ایدههای خود به دفتر مرکز توسعه فناوری
آب در پارک علم و فناوری یزد مراجعه نمایند.
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خـبــر

حضور سخنرانانی از شرکتهای بزرگ مایکروسافت و پروتن
در پارک علم و فناوری یزد به صورت وب کنفرانس

نخستی���ن وبینار بین المللی کار آفرین���ی ،تجارت و صنعت
با همکاری دانشگ���اه  UPMمالزی در پارک علم و فناوری یزد
برگزار شد.
این کارگاه آموزشی با عن���وان  networking dayدر روز ملی

فناوری و با هدف آم���وزش و آشنایی دانشجویان و مدیران
ارش���د کارخانج���ات صنعت���ی و شرکتهای فناور ب���ا تجارت
بینالمل���ل و نوآوریهای صنعت���ی ،سرمایهگ���ذاری و ایجاد
پیوند بین آموزش و صنعت ،بصورت وب کنفرانس فروردین
 94برگزار شد.
گفتنی است ،سخنرانان این کارگاه آموزشی از شرکتهای
مایکروساف���ت ،پروت���ون و شرکته���ای بزرگ مال���زی بودند.
همچنی���ن در این مراسم دکتر سیفول و از ایران محمد اولیا
نی���ز در رابطه ب���ا دانشگاه کارآفرین ب���ه سخنرانی پرداختند.
اولین نشس���ت این کارگاه ب���ا موضوع مدیری���ت استراتژیک
و دومی���ن نشست ب���ا موض���وع کارآفرینی ازطری���ق تحوالت
اجتماعی و نیز تجارت جهانی برگزار شد.

رییس گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد؛

راهاندازی مرکز رشد هنر ،گام بلندی
در جهت توسعه معماری ،هنر و صنایع دستی است
در راستای راهان���دازی مرکز رشد هنر ،که به طور مشترک
در دست���ور کار دانشگاه ی���زد و پارک علم و فن���اوری یزد قرار
دارد ،جلس���های با حضور مدیران و مسئوالن دانشکده هنر
و معم���اری دانشگاه یزد و مسئ���ول راهاندازی مرکز رشد هنر
برگزار گردید.
محمدحسین آیت اللهی ،ریی���س گروه معماری با اشاره
ب���ه توانمندیه���ای آموزش���ی و پژوهش���ی و سابق���ه دیرین
دانشگ���اه و نیز ظرفیتهای ب���زرگ بافت تاریخی و معماری
غن���ی یزد ،راهاندازی این مرک���ز در جوار دانشگاه را در جهت
اجراییس���ازی ایدهه���ا و کمک به توسع���ه توانمندیهای
فار غالتحصیالن و نیز حل مشکالت بافت و جذب گردشگر
مفید و مؤثر ارزیابی نمود.
عل���ی ا کبر کوششگران ،مع���اون دانشکده هنر و معماری

و نماین���ده دانشگ���اه ی���زد در اجراییس���ازی تفاهمنام���ه
راهان���دازی مرکز رشد هن���ر نیز ضمن تأ کید ب���ر عالقمندی و
آمادگ���ی دانشک���ده معم���اری ،اولویتبن���دی فعالیتهای
آتی و تأمی���ن بهترین فضای ممکن ب���رای راهاندازی مرکز را
مهمترین موضوع حال حاضر این مرکز دانست.
در ادامه ،علی ا کب���ر قیومی ،نماینده پارک علم و فناوری
یزد با اشاره به فعالیتهایی که تا کنون به منظور راهاندازی
مرک���ز رش���د هن���ر انج���ام یافت���ه اس���ت ،همک���اری نزدیک با
دانشکده معماری را نقطه امید و قوت این فرآیند دانست.
گفتن���ی اس���ت ،مرک���ز رشد هن���ر ،با همک���اری س���ه جانبه
دانشگ���اه ی���زد ،پارک عل���م و فن���اوری ی���زد و معاونت علمی
ریاست جمهوری (ستاد توسعه فناوریهای نرم) راهاندازی
خواهد شد.

بررسی وضعیت مجموعه داری
در ابرکوه با حضور رییس انجمن مجموعه داری ایران

ب ��ه دعوت مرک ��ز رشد فناوری ابرکوه جلس���ه ای با حضور
منوچه���ر لطفی ،ریی���س انجم���ن مجموع���ه داران ایران با
موض ��وع بررسی وضعیت مجموعه داری در ابرکوه در محل
دفتر شورای اسالمی شهر ابرکوه برگزار شد.
ب ��ه گزارش رواب ��ط عمومیپارک علم و فن���اوری یزد ،این
جلس���ه با حض���ور شهردار ابرک���وه ،بخشدار مرک���زی و بخش
بهمن ابرک ��وه ،رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ،رییس
اداره می ��راث فرهنگی ،مدیر مرکز رشد ،عزی ��زی و زار ع زاده
از ش ��ورای اسالمی شه ��ر ابرکوه و جمع ��ی از مجموعه داران
ابرکوه برگزار گردید.
در ای���ن جلسه لطفی که خود از مجموع���ه داران مطرح

کش���ور است ،از اهداف این انجم���ن و تالش برای حرفه ای
کردن مجموعه داری در کشور سخن گفت .وی عنوان کرد:
مجموع���ه داران کش���ور در  400رشته نسب���ت به جمعآوری
اشیاء اقدام نموده ان���د و تخمین زده میشود  10000نفر به
صورت آماتور و حرفه ای به این امر مبادرت میورزند .وی
از شناسایی  1450مجموعه دار در کشور خبر داد.
حاتمیشه���ردار ابرک���وه نی���ز ضم���ن معرفی شه���ر ابرکوه و
پتانسیلهای آن ،از لطفی و همکاران ایشان برای برگزاری
ت���ور بازدی���د از ابرک���وه دع���وت نمود و ب���رای تاسی���س موزه
خصوصی در ابرکوه اعالم همکاری نمود.
مرک���ز رشد ابرک���وه در جهت کمک ب���ه توسعه شهرستان
ابرک���وه ه���ر فصل جلس���ه ای را با عنوان «شه���ر و توسعه» با
همک���اری نهاده���ای مختلف برگ���زار میکن���د .در چهارمین
جلس���ه این نشس���ت که س���ال قبل برگ���زار گردی���ده بود در
راست���ای تقویت اقتصاد گردشگری شهرستان و با توجه به
قابلیت ابرکوه به عنوان قطب منطقه ای مجموعه داری در
کشور ،پیشنهاد شده بود از ریاست انجمن مجموعه داران
ایران برای بررسی وضعیت مجموعه داری در شهرستان و
طرح راهکارهای اقتص���ادی نمودن این فعالیت به عنوان
تالشی با ارزش افزوده باال ،برای سفر به ابرکوه دعوت گردد
که ای���ن مهم ب���ا موافقت لطفی و شه���رداری ابرک���وه انجام
گردید.

رییس پارک علم و فناوری یزد؛

ایجاد ،پرورش و بقای فعالیتهای
نوآورانه هدف اصلی مسابقات ملی
نوآوری و ابتکارات دانش آموزی است
نخستین جلسه شورای راهبردی هفتمین دوره مسابقات
مل ��ی ن ��وآوری و ابتک ��ارات دانش آم ��وزی  16تی ��ر  94در محل
استانداری یزد برگزار شد.
ای ��ن نشست ب ��ا حضور ریی ��س پارک عل ��م و فن ��اوری یزد،
مدیرک ��ل فناوری اطالعات و ارتباطات استانداری یزد ،رییس
دفت ��ر بنیاد نخبگان یزد ،مدیر کل آم ��وزش و پرورش استان و
جمع ��ی دیگر از مسئولی ��ن استان در دفت ��ر عباسعلی رضایی،
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار برگزار شد .در
این جلسه در خصوص برنامهها و سیاستهای کلی برگزاری
این دوره از مسابقات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
رضای ��ی ،در ای ��ن جلسه با اش ��اره به ظرفیته ��ای استان،
برگزاری دورههای آموزشی را یکی از فاکتورهای توسعه یافتگی
دانست .وی افزود :ا گر مکانی برای ارزیابی استعدادها و عرضۀ
ابتک ��ارات و نوآوریه ��ا نباشد ،بعد از مدتی انگی ��زه افراد نیز از
میان خواهد رفت.
داریوش پ ��ور سراجیان ،رییس پارک عل ��م و فناوری یزد با
بیان اینکه 6سال تجربۀ ارزشمند و مطلوب برگزاری مسابقات
ن ��وآوری و ابتکارات دانش آم ��وزی در یزد عمده دلیلی بود که
جرقۀ برگزاری این دوره در سطح ملی را رقم زد ،گفت :در ابتدا
باید تمرکز اصل ��ی را متوجه سیاستگذاریها کنیم ،زیرا هدف
اصلی برگزاری ،کمک به ایجاد ،پرورش و بقای فعالیت نوآورانه
است.
وی اف ��زود :با توجه ب ��ه پتانسیل باالی استان ی ��زد در این
زمینه ،باید با حفظ روحیۀ همکاری و درک ضرورت وجود این
قبی ��ل اقدامات ،در راستای جذب نخبگ ��ان از سراسر کشور و
جلوگیری از خروج نخبگان بومی گام برداریم.
احمدرض ��ا فقیه خراسانی ،معاون فن ��اوری و نوآوری پارک
یزد نی ��ز برگزاری این مسابقات را فرصت���ی طالیی برای استان
دانس ��ت ک ��ه عالوه ب ��ر گ ��ام برداشت ��ن در زمینه نخب ��ه پروری
میتواند برای استان افتخار آفرین باشد.
شاه نظ ��ری ،ریی ��س بنیاد نخبگان نی ��ز با اب ��راز خرسندی
از ورود پ ��ارک به ای ��ن حوزه و فعالیتهای مثبت ��ی که در این
زمین ��ه انجام شده است ،خواستار جل���ب مشارکت نهادهای
مربوط ��ه شد وگفت :برگ ��زاری مطلوب ای ��ن مسابقه منوط به
آسیبشناس ��ی دورههای قبل است تا بتوان با یک دورنمای
فکری مناسب به این کارزار ملی ورود پیدا کرد.
حبی ��ب کارگر ،مدیرکل سازمان فن ��ی و حرفهای استان یزد
نیز با اشاره به برگزاری کارگاههای آموزشی در حاشیه مسابقه،
عنوان کرد :در این قبیل برنامهها تنها نباید به شرکت کنندگان
پرداخت بلکه بازدیدکنندگان نیز باید در جریان فعالیتها قرار
گیرند زیرا این امر سبب جذب استعدادهای نو خواهد شد.
وی همچنی ��ن ضم ��ن اع�ل�ام آمادگ ��ی ب ��رای همک ��اری ب���ا
برگزارکنندگان این دوره از مسابقات اعالم کرد :فنی و حرفه ای
می تواند برگزیدگان را به مسابقات جهانی سوق دهد.
احمد شی ��رزاد ،مدیر کل آموزش و پرورش یزد ،نیز انتخاب
آ گاهانه دانش آم ��وزان ،همراهی خانوادهه ��ا و وجود مربیان
آ گ ��اه و دلس ��وز را س ��ه اصل موث ��ر در موفقیت ای ��ن مسابقات
دانست.
زار ع ،مع ��اون آموزش متوسطۀ اداره ک ��ل آموزش و پرورش
است ��ان نیز با اش ��اره به این روی ��داد علمی و اهمی ��ت برگزاری
مطلوب آن ،به استقبال چشمگیر دانش آموزان از مسابقات
مل ��ی ابتکارات و نوآوری در  6سال گذشته اشاره و اضافه کرد:
ای ��ن دوره از مسابق ��ات در  4زمینه فناوریه ��ای نوین ،علوم
پای ��ه ،زمینههای مهارتی برگ ��زار خواهد ش ��د و در صورت لزوم
امکان افزایش این زمینهها وجود دارد.

خـبــر

افتتاح مرکز نوآوری
در دانشکده فنی شهید صدوقی

مرکز ن ��وآوری در دانشکده فنی شهی ��د صدوقی  5خرداد
 94با حضور احمدرضا فقیه خراسانی افتتاح گردید.
طی بازدی ��دی که از کارگاهه ��ای دانشکده صورت گرفت
فقی ��ه خراسانی امکانات موج ��ود را نوید بخش مرکز نوآوری
قدرتمن ��دی دانس ��ت و گفت :ب ��ا وجود دانشجوی���ان فنی و
امکانات موجود در این دانشکده امید است خروجیهایی
بهتر و بیشتر از مرا کز دیگر را شاهد باشیم.
در ادام ��ه مع ��اون فن ��اوری و ن ��وآوری پارک عل���م و فناوری
یزد با معرف ��ی پارک و مرکز نوآوری و عنوان نمودن امکانات و
تسهیالتی که این مرکز در اختیار دانشجویان قرار خواهد داد
بیان نمود :دانشگاههای ما با گذر از نسل آموزشی و پژوهشی
به نسل سوم که نسل فن ��اوری است رسیده اند و دانشکده
شهی���د صدوقی نیز دانشگاهی نسل سومیمحسوب شده و
میتوان ��د نیروی انسانی توانمند و آم ��اده ای را به مرا کز رشد
فناوری تحویل نماید.

نخستین جلسه هیات اجرایی منابع
انسانی غیرهیأت علمی مناطق  2و 4
فناوری در سال  94برگزار شد
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پارک علم و فناوری یزد رتبه A
در مدیریت انرژی ساختمانهای اداری را کسب کرد

کمیت���ه نظارت بر مدیری���ت انرژی ساختمانه���ای اداری
است���ان ی���زد در چارچ���وب دستورالعم���ل مدیری���ت ان���رژی
در ساختمانه���ای اداری ،اق���دام ب���ه بازرس���ی و ارزیاب���ی
دستگاهه���ای اج���رای استان ب���ر اساس معیاره���ای ده گانه
نم���ود .مطاب���ق امتی���ازات کس���ب ش���ده ادارات است���ان در
ردهه���ای Aامتی ��از ( ) 81-100و (  Bامتیاز  )61-80و (  Cامتیاز
 )41-60و ( Dامتیاز کمتر از  )40رتبه بندی شده اند که بر این
اساس پارک علم و فناوری استان یزد با کسب رتبه  Aدر بین
 63دستگاه اجرایی استان برتر شناخته شد.
ب���ا توجه به نتایج ارزیابی وضعیت انرژی در دستگاههای
اجرایی استان یزد و کسب رتبه  Aتوسط پارک علم و فناوری
یزد حسین رحیمی ،مدیر عمرانی پارک گفت :سیاست واحد
عمرانی پارک توسعه فضاهای فناوری بر اساس اصول علمی
و استف���اده از آخرین فناوریهای موج���ود است لذا با توجه
ب���ه اهمیت مدیری���ت مصرف ان���رژی در جامع���ه و همچنین
ایج���اد الگو ،دستورالعمل���ی تحت عنوان مدیری���ت انرژی در
ساختمانه���ای اداری توس���ط است���ان ابالغ و ب���ر اساس آن
کمیتههای مدیریت انرژی در دستگاهها تشکیل گردید.
وی عن���وان نمود :این کمیته در پ���ارک علم و فناوری یزد
ب���ا سرپرستی شه���رام شکوهی ،مع���اون پشتیبان���ی ،حسین

رحیم���ی ،مدیر عمران���ی ،روح ا ...غفارزاده مدی ��ر امور اداری،
سی ��د محم ��د خامسی مدی ��ر ط ��رح و برنامه ری ��زی و حمید
آخوندزاده مدیر امور مالی پارک تشکیل و بر اساس بخشنامه
ابالغ ��ی موض ��وع مدیریت مصرف ان ��رژی در قال ��ب استخراج
راهکاره ��ای مدیری ��ت مص ��رف در واحده ��ای تحت پوشش
پارک و همچنین شیوهنامه اجرایی آن پیگیری شد.
مدیر عمرانی پ���ارک در ادامه بیان کرد :همزمان بر اساس
ی���ک برنامه زمانبن���دی ،ارزیابی وضعیت مدیری ��ت انرژی در
ادارات است���ان در نیم���ه دوم س���ال  93توس ��ط کارشناسان
استانی عضو کمیته مدیریت انرژی استان انجام و بر اساس
شاخصه���ای ده گان���ه دستگاهها ارزیابی ش ��ده و بر اساس
رتب ��ه  Aت ��ا  Dرتبه بندی شدند ک���ه خوشبختانه با توجه به
فعالیته���ای صورت گرفته در پارک و تطابق استانداردهای
الزم ،ب���ا کسب رتبه برتر  Aدر جمع  7دستگاه برتر استان قرار
گرفت.
رحیمیهمچنی���ن در رابط���ه با اقدامات ص ��ورت گرفته در
این زمینه گفت :نصب سیستمهای هوشمند کنترل مصرف
ان ��رژی در زیرساختهای پارک و همچنی ��ن مدیریت بهینه
مصرف ان���رژی از جمله فعالیتهای ص ��ورت گرفته در حوزه
مدیریت مصرف انرژی است.

در دومین جلسه شورای راهبردی مسابقات تصویب شد:

برگزاریهمایشمسئولیندبیرخانههایاستانیمسابقات ملی
ابتکارات و نوآوری دانش آموزی در  12شهریور ماه

نخستی���ن جلسه هی���ات اجرایی مناب���ع انسانی غیرهیأت
علم���ی مناط���ق  2و  4فن���اوری  17اردیبهش���ت  94ب���ا حض���ور
نمایندگان پارکهای مناطق  2و  4فناوری در مشهد مقدس
برگ���زار ش���د و در خصوص مسائل نیروی انسان���ی این پارکها
بحث و تبادل نظر و نهایتا تصمیم گیری صورت گرفت.
گفتن���ی است ،دبیرخانه این هی���ات در پارک علم و فناوری
یزد مستقر و ریاست آن نی���ز بر عهده شهرام شکوهی ،معاون
پشتیبانیاست.

حضور پارک علم و فناوری یزد
در نمایشگاه فناوریهای
مدیریت شهری تهران
پ���ارک علم و فناوری ی���زد در نمایشگ���اه فناوریهای نوین
شهری تهران واقع در بوستان گفتگو شرکت کرد.

دومین جلسه شورای راهبردی هفتمین دوره مسابقات
مل���ی ابتکارات و نوآوری دانش آم���وزی  31مرداد  94در محل
پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
در ای���ن نشست ک���ه با حض���ور احمدرضا فقی���ه خراسانی
مع���اون فناوری و ن���وآوری پارک علم و فن���اوری یزد ،محمود
زار ع مع���اون آم���وزش متوسط���ه اداره کل آم���وزش و پرورش
است���ان ی���زد ،علیرض���ا کارگری���ان ریی���س اداره تکنول���وژی و
گروههای آموزشی استان و صمدزاده ،دبیر کمیته هماهنگی
دانشگاهی���زد در هفتمی���ن دوره از مسابق���ات ،برگ���زار ش���د،
پیرامون اقدامات انجام شده و برنامهه���ای آتی این دوره از
مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی بحث و تبادل
نظر صورت گرفت.
بررس���ی و تصویب هزینههای ثبت ن���ام مسابقه ،بررسی و
تصویب پوستر مسابقات ،تعیین گروه پشتیبانی مسابقات،
نح���وه همک���اری جه���ت تامی���ن وسای���ل ای���اب و ذه���اب،

برنامهریزی و اقدامات الزم جهت همایش رابطین و ثبت نام
استانها مواردی بود که در این جلسه بررسی و تصویب شد.
گفتن ��ی است ،هفتمی ��ن دوره مسابقات مل ��ی ابتکارات و
ن ��وآوری دانش آموزی  28و  29آبان ماه سال جاری در محل
دانشگاه یزد برگزار خواهد شد.

شرک���ت معم���اران صف���ه هن���ر ایرانی���ان ،پوی���ان سیستم و
شیمیسازه از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد در
غرفه مربوطه حضور یافتند.
سیدجعف���ر امیری���ان ،مدیرعام���ل صف���ه هن���ر ایرانی���ان در
گفتگویی به شرح مختصری از فعالیتهای مجموعه پرداخت
و گف���ت :ای���ن شرک���ت با ه���دف ارتق���اء سطح کیف���ی عناصر و
جزئی���ات معماری ایران���ی -اسالمی با بهره گی���ری از مصالح و
فناوری جدید در زمینه تولید محصوالت بتنی فعالیت دارد که
ای���ن محصوالت در فضای شهری ،جداره سازی ،نورپردازی و

زیباسازی شهر مورد استفاده قرار میگیرند.
باغیان ��ی ب ��ا بی ��ان اینکه ا کث ��ر شرکته ��ای حاض ��ر در این
نمایشگ ��اه ،دانش بنیان هستن ��د ،گفت :پوی���ان سیستم به
منظ ��ور ارائ ��ه سیستمه ��ای  voiceو نوبت ده ��ی در این دوره
حضور پیدا کرد.
باغیان ��ی تصریح کرد :سیست ��م نوبت دهی ای ��ن شرکت به
دلیل یکپارچگی و امکان ثبت نوبت ،زمانی که سیستمoffline
است ،توانسته برای اولین بار در ایران در دسترس متقاضیان
نوبت از مدیران در حوزههای مختلف قرار گیرد.
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خـبــر

رییس پارک علم و فناوری یزد در نشستی با اصحاب رسانه؛

توجه به ظرفیتهای منطقه ای؛
اولویت اصلی پارک یزد است

بهمناسبتهفتهدولتوچهاردهمینسالگردتاسیسپارک
علم و فناوری یزد ،نشست خبری رییس پارک با اصحاب رسانه
 3شهریور  94در محل سالن کنفرانس مجموعه برگزار شد.
داریوش پورسراجیان ،رییس پارک علم و فناوری یزد در این
نشس ��ت با ارائه گزارش مختصری از فعالیتهای این مجموعه
و اش ��اره به سیاست اصلی پارک مبنی بر تعامل ساخت یافته با
رسانهها گف ��ت :این ارتباط باید مستمر و دوسویه باشد ،زیرا بر
این عقی ��ده ایم که توسعه فناوری ب ��دون ایفای نقش سازنده
رسانهها در حساس سازی جامعه نسبت به فناوری و ضرورت
تثبیت جایگاه آن امکان پذیر نخواهد بود.
وی ب ��ا اشاره ب ��ه برنامههای آت ��ی پارک اظه ��ار داشت :قطعا
اه����داف پ����ارک ب����ا فعالی����ت اعض����ا توسع����ه پی����دا خواه ��د ک ��رد.
خوشبختان ��ه پارکهای علم و فناوری نس ��ل اول همچون این
مجموعه توانسته اند تاحدود بسی ��اری به ادعاهایشان جامع
عم ��ل بپوشانند که تاثیر آن در مناسبات اقتصادی و اجتماعی
استانها قابل رویت است.
سهم  10درصدی پارک یزد از مجموع صادرات فناوری پارکهای
کشور
پورسراجی ��ان ب ��ا بیان اینکه بر اس ��اس آمار ح ��دود  10در صد
ص ��ادرات فن ��اوری پارکه ��ای علم و فن ��اوری کش ��ور متعلق به
پ ��ارک یزد است ،تاکید کرد :بخش ��ی از صادرات این محصوالت
ب ��ه کشورهای توسعه یافته نظیر آلمان ،هلن ��د و اتریش صورت
میپذی ��رد که این امر جایگاه مطلوب پارک یزد در حوزه توسعه
فناوری و تولید تکنولوژی را نشان میدهد و مطمئنا با حمایت
بیشتر در سال جاری آمارها افزایش پیدا خواهد کرد.
وی افزود :پارک علم و فناوری یزد پس از خراسان رضوی رتبه
دوم صادرات محصوالت فن ��اوری پارکها را به خود اختصاص
داده است.
ریی����س پ����ارک ی����زد ب����ا اش����اره ب����ه ابهامات����ی ک ��ه در خصوص
شرکته����ای دان����ش بنی����ان وج����ود دارد گف����ت :بدیه ��ی است
موسساتی که به تولید فناوری و تکنولوژی میپردازند ،سریعتر
ب ��ه استاندارده ��ای موردنظ ��ر معاونت علمی و فن ��اوری دست
مییابند و خوشبختانه بخش اعظم� �یاز موسسات مستقر در
پارکهای علم و فناری شرایط دانش بنیانی را دارند.
ثبت 92اختراع از ابتدای فعالیت مرکز نوآوری
پورسراجی ��ان در ادامه نشست ،ایجاد مرکز ن ��وآوری در پارک
ی ��زد را به عنوان طرحی ن ��و و از مزیتهای این پ ��ارک دانست و
اذعان داش ��ت :یکی از خدمات این نهاد کمک به ثبت اختراع
مخاطبانش است که بر اساس آمار تا پایان سال گذشته تعداد
 92اخت ��راع از ابت ��دای فعالیت این مجموع ��ه ساماندهی شده
است.
وی اف ��زود :البته از س ��ال  88مرجعیت ارزیابی و تایید علمی
اختراعات نیز به این پ ��ارک محول شده که تاکنون 135پرونده
م ��ورد ارزیابی قرار گرفت ��ه و حدود  49پرونده نی ��ز موفق به اخذ
تاییدیهعلمیاختراعاتشدهاست.
ویهمچنیندر خصوصاولویتهایپارکیزدبرایپذیرش
شرکته����ا در ای����ن مجموعه عن����وان کرد :توجه ب ��ه ظرفیتها و
پتانسیله����ای منطق����ه ای عمده اولوی����ت پارک ی ��زد است که
این مجموعه از ابت ��دا با  4حوزه  ،ICTبیوتکنولوژی و مهندسی

صادرات فناوری شرکتهای
پارک علم و فناوری یزد به رقم بالغ
بر 2/45میلیون دالر رسید

پزشکی ،انرژیهای ن ��و و حوزه نساجی
فعالیت خ ��ود را آغاز کرد و البته در طول
زم ��ان بر اساس تغیی ��رات صورت گرفته
در پارامتره ��ا سع ��ی ش ��د ب ��ه حوزههای
جدیدی ورود پیدا کنیم.
رییس پارک یزد همچنی ��ن با اشاره به حوزه علوم انسانی به
عنوان یکی از حوزههای اثرگذار در توسعه کشور گفت :مرکز رشد
مدیریت و علوم انسانی از سال 1387پیرو تاکیدات مقام معظم
رهب ��ری در باب توجه و تمرکز بر ح ��وزه علوم انسانی و پرداختن
ب ��ه چالشهای موج ��ود در این ح ��وزه تاسیس ش ��د و در حال
حاضر این مجموعه با عنوان مرکز رشد فناوریهای نرم در حال
فعالیتاست.
تاسیس مرکز توسعه فناوریهای آب
پورسراجی ��ان همچنی ��ن در خص ��وص ایج ��اد مرک ��ز توسع ��ه
فناوریه ��ای آب در س ��ال گذشت ��ه اظه ��ار داشت :تع ��دادی از
موسس ��ات مستقر در پارک ی ��زد در حوزه بهین ��ه سازی مصرف
آب فعالی ��ت دارن ��د در این راستا با توجه به اهمی ��ت این حوزه
در است ��ان مرکز توسعه فناوری آب حدود یکسال پیش باهدف
رسمیت بخشیدن به فعالیتهای این شرکتها ایجاد شد که
امیدواریم این مجموعه بتوان ��د در حل چالشهای موجود در
حوزه منابع آبی و زیست محیطی راهکارهای موثری ارائه دهد.
وی ب ��ا بی ��ان اینک ��ه برنامه ری ��زی ب ��رای دیگ ��ر موضوعات و
چالشه ��ای پی ��ش روی است ��ان و تعیی ��ن جه ��ت گیریهای
جدید،نیازمنداستخراجنتایجبازنگریبرنامهسومتوسعهپارک
اس ��ت ادامه داد :پارک علم و فن ��اوری یزد در راستای حمایت از
ایدههای مبنی بر نیازهای منطقه ای هیچ محدودیتی ندارد.
ارائه تسهیالت 220میلیارد ریالی از ابتدای فعالیت
پورسراجی ��ان در بخش دیگ ��ری از صحبتهایش با اشاره به
تسهی�ل�ات درنظر گرفته برای شرکتهای مستقر در پارک گفت:
عم ��ده حمای ��ت پارک از موسس ��ات مستق ��ر از طریق تسهیالت
صن ��دوق پژوهش و فن ��اوری صورت میگیرد ک ��ه خوشبختانه
س ��ال گذشته با ایج ��اد تفاهمنامههای منعقده می ��ان پارک و
برخی مرا کز نتایج رضایت بخش بود.وی با بیان اینکه مجموع
تسهی��ل�ات ارائ ��ه شده به موسس ��ات مستقر در پ ��ارک از ابتدای
فعالیت صندوق ح ��دود  220میلیارد ریال ب ��وده است ،تصریح
ک ��رد :صن ��دوق پژوه ��ش و فن ��اوری پارک ی ��زد به عن ��وان اولین
صن ��دوق در کل کشور فعالیت خود را آغ ��از کرد و در حال حاضر
 13صندوق در کشور مشغول ارائه خدمات به شرکتها هستند.
فعالیت  250موسسه فناور در پارک علم و فناوری یزد
ریی ��س پارک علم و فناوری یزد با بی ��ان اینکه در حال حاضر
ح ��دود  250موسس ��ه فناور در پ ��ارک و مرا کز رش ��د تابعه استان
مستقر هستند بیان کرد :شهرستان یزد و ابرکوه باالترین سهم
را از این شرکتها دارا هستند.
وی همچنی ��ن اف ��زود :ح ��دود 47درص ��د فعالیته ��ای این
شرکتها در حوزه  ictو مابقی در سایر حوزهها فعالیت دارند.
برگزاری جشنواره ملی ایده برتر با هدف رونق ایده پردازی
وی در ادام ��ه ب ��ه برگ ��زاری یازدهمی ��ن دوره جشن ��واره مل ��ی
ایدهه ��ای برت ��ر در سالجاری در استان اشاره ک ��رد و ادامه داد:
ای ��ن جشنواره از س ��ال  82با هدف رون ��ق بازار ایده پ ��ردازی در

استان برگزار شد.
پورسراجی����ان همچنین از ایجاد بازار فن ��اوری در برنامههای
پیشنه����ادی برنامه ششم توسع����ه خبر داد و گف ��ت :متاسفانه
یکی از کمبودهای ما نبود رونق خرید و فروش فناوری است که
امیدواریم با ایجاد بازار مذکور این مسئله نیز حل شود.
مراکز نوآوری؛ اولویت نخست برای ایجاد ارتباط با دانشگاهها
وی در مورد رابطه پارک یزد با دانشگاهها و مرا کز علمی اذعان
داش����ت :مرا کز ن����وآوری به عن����وان اولین اولویت ما ب ��رای ایجاد
ارتب����اط با دانشگاهها اس����ت که در این راست ��ا از اعضای هیئت
علمی ،اساتید و فار غ التحصیالن انتظار میرود در مرا کز نوآوری
ایدهه����ای خود را برای تجاری سازی آماده کنند و پس از آن در
پارکمشغولفعالیتشوند.
پورسراجیان افزود :ا گر آیین نامه ترفیع و ارتقا اعضای هیئت
علمی دانشگاهها به موضوع ایده پردازی ،نوآوری و همکاری با
پارکهای علم و فناوری بهای بیشتری داده شود ،بازار همکاری
میان این دو نهاد رونق بیشتری خواهد گرفت که خوشبختانه
تحوالت مطلوبی در این زمینه صورت گرفته است.
پورسراجیان در ادامه به اهم فعالیتهای پارک یزد در سال
 93و  94اش����اره و تصریح کرد :عقد تفاهمنامه با معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری در راستای حمایت از تجاری سازی
ط����رح و شرکته����ای فناور استان ی����زد ،راه ان ��دازی مرکز توسعه
فن����اوری آب به عنوان مهمتری����ن دغدغه است ��ان ،ساماندهی
مرک����ز فن����اوری کاشی و سرامی����ک ،عقد تفاهمنام ��ه همکاری با
دانشگاهه����ای ی����زد ،دامغ����ان ،امام ج����واد (ع) ،پیام ن ��ور ،جهاد
دانشگاه����ی استان ،مرکز تحقیق����ات ناباروری ی ��زد ،شرکت برق
منطق����ه ای یزد ،پارک عل����م و فناوری هم ��دان ،خانه صنعت و
مع����دن و تجارت استان یزد ،وزارت آموزش و پرورش ،دانشکده
فنی شهید صدوقی یزد ،ناجا ،مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و
برگزاری نخستین نمایشگاه هوایی و همایش تخصصی صنعت
هوای����ی و فرصته����ای پیش روی شرکتهای مستق ��ر در پارک
علم و فناوری وارزیابی صالحیت  77شرکت متقاضی اخذ مجوز
دانش بنیان در استانهای یزد ،کرمان ،سیستان و بلوچستان
و صدور مجوز دانش بنیان برای  52شرکت در سال  1393عمده
ای����ن اقدامات است .به گفته رییس پارک ،ارتقاء سطح ساخت
یافتگی ارتباطات پارک با دانشگاهها و مرا کز آموزشی و پژوهشی
از یک سو و فعالین بخش اقتصادی ،بازرگانی و صنعت از سوی
دیگر به عن����وان عناصر اصل����ی توسعه فن ��اوری ،حساسسازی
اجتماع����ی نسبت به موضوع عل����م و فناوری ،نیل ب ��ه باالترین
بهره وری با برون سپاری فعالیتها ،توسعه مرا کز رشد فناوری
مبتن����ی بر نیازها و پتانسلهای منطقهای ،توسع ��ه ارتباطات در
سط����ح ملی و بینالملل����ی و فراتر از آن تأثیرگ ��ذاری در نهادهای
مل����ی و بینالمللی ،پاسخ به انتظارات ف���را پارکی استان با توجه
به تاثیرگ����ذاری باالی فن����اوری در تح����والت اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی جامعه و کم����ک به توسعه متوازن منطقه از عمده
برنامه این این مجموعه در دولت تدبیر و امید است.

داری���وش پورسراجی���ان ،رییس پ���ارک علم و فن���اوری یزد با
اش���اره ب���ه برنامههای پ���ارک در راستای توسعه ب���ازار صادراتی
شرکتهای فناور گف���ت :ارزش صادرات فن���اوری شرکتهای
پارک در سال  93بالغ بر ( )2/45دو و چهل و پنج صدم میلیون
دالر بود که پیش بینی میش���ود این رقم در سال جاری به دو
برابر افزایشیابد.
وی چی���ن ،هلن���د ،مجارست���ان ،آذربایج���ان ،افغانست���ان،
ترکمنست���ان ،عراق و ام���ارات متحده عربی را ب���ه عنوان عمده

بازاره ��ای ه ��دف این محص ��والت معرفی کرد و اف ��زود :شرایط
پساتحریم نقطه عطفی در توسعه صادرات محصوالت فناوری
است .پورسراجیان ایجاد مرکز مب ��ادالت فناوری در قطر ،مرکز
فناوری سرامیک و مشاورههای بین المللی را از اقدامات پارک
جه ��ت توسعه بازارهای بین المللی عن ��وان و اظهار امیدواری
کرد :حوزه نفوذ محصوالت تولی ��دی در پارک علم و فناوری در
بازارهای بین المللی و منطقه روز افزون و برند محصوالت پارک
یزد به عنوان یک برند جهانی معرفی گردد.

خـبــر

نیاز اصلی شرکتهای مستقر در مرکز رشد ،حمایتهای معنوی است

مرکز رش���د زیست فناوری پارک علم و فن���اوری یزد در سال
 1383همزم���ان با شکل گیری پ���ارک علم و فناوری یزد و پس
از مرک���ز رشد فناوری اطالع���ات و ارتباطات تشکیل و موافقت
اصولی خود را اخذ نمود.
ای���ن مرکز به عنوان اولین مرکز رش���د زیست فناوری کشور،
در نتیج���ه تعامل پ���ارک علم و فناوری یزد ب���ه عنوان سازمان
موسس و دانشگاه علوم پزشکی یزد به عنوان سازمان همکار
در هفت زیر گروه کشاورزی ،محیط زیست و گیاهان دارویی،
مهندسی پزشکی ،شیمی ،مهندسی شیمیو پلیمر ،معدن و
متال���ورژی ،بیوتکنولوژی ،کاشی و سرامیک ،نساجی مشغول
به فعالیت است.
عب���اس باق���ی ،مدیر مرکز رش���د زیست فناوری پ���ارک علم و
فن���اوری یزد طی بازدید رییس چادرملو در گفتگویی با اشاره
به حضور یکساله خ���ود در این مجموعه گفت :از سال  93که
وارد مرکز رشد شدم با توجه به مشکالتی که در حوزههای فنی
مهندس���ی و صنعت وجود داشت ،تصمیم گرفته شد عالوه بر
موضوعات مستقیم مرکز در سایر حوزههای مرتبط نیز فعالیت
نماید.

وی با بیان اینکه ساختار ا کثر پارکهای علم و فناوری و به
تب���ع آن آیین نامهها براساس مرکز رشد  ITشکل گرفته است،
اظه���ار داشت :متاسفانه این امر سبب ش���ده برخی نیازهای
اولی���ۀ شرکته���ای مستقر در مرک���ز رشد  BTب���رآورده نشود ،با
این توضیح که شرکتهایی که در حوزۀ بیوتکنولوژی فعالیت
دارند ،سرمایه اولیۀ بیشتری را نسبت به موسسات مستقر در
 ITو یا حتی سایر حوزهها نیاز دارند.
باقی در ادامه با اشاره به بازدید رییس مجتمع چادرملو از
پ���ارک یزد و قراردادی که با یک���ی از موسسات فناور مستقر در
مرک���ز رش���د بسته شده است ،گف���ت :این شرکت از س���ال  91با
ای���دهی ایجاد آزمایشگاه مع���دن در مرکز رشد  BTمستقر شد
و بعد از مدتی طی پیشنهاداتی از سوی مرکز ،این شرکت ایدۀ
مح���وری خ���ود را تغییر داد و پ���س از آن نیز با مش���اوره معدن
چادرمل���و توانست در حوزه دیسپچین���گ و مانیتور هوشمند
معادن کار کند.
وی به حمایتهای مجموعه چادرملو اشاره و تصریح کرد:
در نهای���ت این شرکت با اعتم���اد مدیریت چادرملو موفق شد
اولی���ن قرارداد دیسپچینگ را در سطح کشور از آن خود کند و
با توجه به پیشرفت و برنامه ریزی صورت گرفته انتظار میرود
ابتدای آبان سال جاری پروژۀ مورد نظر پایان یابد.
باق���ی در ادامه از یکپارچه کردن ساخت���ار اداری ،اخذ وام و
تاییدیه دان���ش بنیان به عنوان حمایته���ای مادی صورت
گرفت���ه از این شرک���ت یاد ک���رد و اظهار داشت :ب���ه عقیدۀ من
نظارت بر عقد قرارداد ،حمایت در اخذ ضمانت نامه ،پیگیری
موض���وع صورت مسئل���ه شرک���ت و استف���اده از معافیتهای
مالیات���ی عمده فعالیتهای���ی بود که در قال���ب حمایتهای
معن���وی پس از عقد قرارداد با چادرمل���و ،از این شرکت صورت
گرفت.

تاییدنهاییآییننامهجدیدوروشاجراییارزیابیموسساتچندمستاجره
سی���د محمد خامسی ،مدیر طرح و برنامه پارک با اشاره به
جلسات متعددی ک���ه در راستای بازنگری آیین نامه نظارت
و ارزیاب���ی موسسات برگزار شد ،افزود :خروجی این نشستها
 4م���رداد  94در هیئ���ت رییسه مطرح و پ���س از بحث و تبادل
نظر مصوب شد که ب���ه زودی پس از گذراندن مراحل قانونی
ابالغ خواهد شد.
علی حاج���ی غالم سریزدی ،مش���اور ط���رح و برنامه و مدیر
پ���روژه مذکور ،نیز در گفتگو با خبرنگار روابط عمومیپارک علم
و فن���اوری یزد با اش���اره به برگ���زاری  30جلس���ه کارشناسی در
ای���ن خصوص ،اظهار داشت :ای���ن فرایند با بررسی مدلهای
مختلف ارزیابی ،استفاده از نتای���ج گذشته و تجارب و دانش
خبرگان و مشارکت نمایندگان موسسات انجام گرفته است.
ب���ه گفت���ۀ وی ،ه���دف بازنگ���ری ای���ن آیی���ن نام���ه ،ایج���اد
سیستمیهوشمند ،به روز و مبتنی بر واقعیات جاری پارک ،در
راستای تقویت موسسات مستقر است.

وی ب���ا اشاره ب���ه جامعیت ای���ن آیین نامه بی���ان کرد :طی
بررسیه���ای صورت گرفته ،جنبهه���ای مختلف یک کسب و
کار ،متناسب با شرایط کسب و کارها در ایران و اهداف پارک و
همچنین شاخصهای کمیو کیفی در نظر گرفته شد.
گفتن���ی است ،این آیین نامه به عن���وان آیین نامه محوری
پارک محسوب میشود و سایر دستورالعملها در راستای آن
شکل خواهند گرفت و تصمیمات پارک نیز مبتنی بر خروجی
فرایند ارزیابی از موسسات است.

پارک علم و فناوری با ایجاد اشتغال مبتنی بر دانش تاثیر بسیاری در بافت
اجتماعی استان دارد

هیئت رییسه پ���ارک علم و فناوری ی���زد  31تیر  94با مجید
جوادی���ان زاده ،مدیر ک���ل امور اجتماعی استان���داری دیدار و
گفتگو کرد.

داری���وش پورسراجی���ان ،ریی���س پ���ارک علم و فن���اوری یزد
در ای���ن دیدار ضم���ن ارائه گ���زارش مختص���ری از عملکرد این
مجموع���ه گف���ت :ای���ن پ���ارک توانای���ی آن را دارد که ب���ا ایجاد
اشتغال مبتنی بر دانش ،تاثیر قابل توجهی در بافت اجتماعی
جامعه ایجاد کند.
جوادی���ان زاده نیز با اشاره به پیشینۀ همکاری میان پارک
و حوزۀ اجتماعی استانداری ی���زد ابراز امیدواری کرد :بخشی
از برنامهه���ا و سیاسته���ای است���ان در این حوزه ب���ا تکیه بر
ظرفیته���ای موج���ود در سن���د توسعۀ اجتماعی است���ان و با
همکاری ستاد و موسسات و مرا کز رشد تابعه اجرایی گردد.
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رییس پارک علم و فناوری یزد در دیدار
با مدیرکل دیوان محاسبات استان؛

بخش اعظمیاز نیازهای پژوهشی
دستگاههای استان توسط موسسات
مستقر در پارک یزد انجام میپذیرد

داری ��وش پورسراجی ��ان ،ریی ��س پ ��ارک عل ��م و فن ��اوری و
فالطونزاده ،مدیرکل دیوان محاسبات استان یزد  9شهریور
 94در محل دیوان محاسبات استان دیدار و گفتگو کردند.
رییس پارک علم و فناوری یزد در این دیدار با بیان اینکه با
توجه به پتانسیلهای غنی موجود بخش اعظمیاز نیازهای
پژوهش ��ی دستگاهه ��ای استان توسط موسس ��ات مستقر در
پارک یزد انجام میپذیرد ،گفت :در سنوات گذشته سندهای
توسعه ای استان یزد به طور کامل توسط شرکتهای مستقر
در مرک ��ز رشد فناوریهای نرم و یا ف ��ار غ التحصیالن این مرکز
تنظیم و ارائه شده است.
ب ��ه گفته وی ،شرکته ��ای مستقر باید تعام ��ل بیشتری با
بخش خصوصی برقرار و در فضای حقیقی کسب و کار فعالیت
کنند ،زیرا در این صورت نتیجه بهتری کسب خواهند کرد.
پورسراجیان همچنین با بی ��ان اینکه پذیرش شرکتهای
بین المللی برای فعالیت در این مجموعه به عنوان ایجاد الگو
برای موسس ��ات فناور مستقر از جمله اقدامات ��ی است که در
آین ��ده ای نه چندان دور در دستور ک ��ار این پارک قرار خواهد
گرفت گفت :امیدواریم طی این اقدام انتقال علم و تکنولوژی
در عمل اتفاق بیافتد.

پنجمین دوره مسابقه ملی نانو
در مرکز رشد زیست فناوری پارک علم
و فناوری یزد برگزار شد

پنجمین دوره مسابق ��ه ملی نانو از سری مسابقات توسعه
فناوری نان ��و  25اردیبهشت  94در مرکز زیس ��ت فناوری پارک
علم و فناوری یزد برگزار شد.
عب ��اس باق ��ی ،مدیر مرک ��ز رشد زیس ��ت فناوری پ ��ارک علم
و فن ��اوری است ��ان یزد با اش ��اره به این که ست ��اد ویژه توسعه
فناوری نانو در راستای اه ��داف ترویجی و آموزشی مندرج در
سند راهبردی  10ساله فن ��اوری نانو و در پی برگزاری موفقیت
آمیز چه ��ار دوره مسابقه ی ملی فناوری نانو اقدام به برگزاری
پنجمین دوره از این سری مسابقات نموده است گفت :هدف
از برگزاری این مسابقات که بزرگترین رقابت علمی دانشجویی
کشور در زمینه فناوری نانو است ایجاد فضای رقابتی سالم به
منظور افزایش آشنایی دانشجویان با این فناوری است.
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همایش کشوری مسئولین دبیرخانههای استانی هفتمین دوره
مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی برگزار شد
همای���ش مسئولین دبیرخانهه���ای استان���ی سراسر کشور
هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی
 12شهری���ور  94با حض���ور نمایندگانی از ادارات ک���ل آموزش و
پرورش استانهای کشور در یزد برگزار شد.
معرفی و اع�ل�ام قوانین رشتههای برگ���زاری این مسابقات،
تب���ادل نظر در خص���وص اسک���ان و پذیرایی دانش آم���وزان و
معرفی سایت الکترونیکی ثبت نام عمده اهداف برگزاری این
همایش بود.
احمدرضا فقی���ه خراسانی ،معاون فناوری و ن���وآوری پارک
عل���م و فن���اوری یزد و دبی���ر مسابقات در ای���ن نشست با بیان
اینکه پ���ارک یزد مبدع ایجاد مرا کز نوآوری در پارکهای کشور
است ،گفت :مرا کز نوآوری با هدف ایجاد فضای مناسب برای
آشنایی افراد با فناوری از دوران نوجوانی و جوانی ایجاد شده
است
وی ه���دف از برگزاری مسابقات ابتکارات و نوآوری را ایجاد
انگیزه و رقابت بین دانش آموزان عنوان کرد و گفت :در صورت
برگزاری مناسب مسابقات ،تعداد شرکت کنندگان در سالهای
بعد بیشتر شده و به همین میزان تعداد شرکتهای فناور نیز
افزایشمییابد.
فقیه با بیان اینکه تفاهمنامه سه جانبه ای بین پارک علم
و فن���اوری یزد ،وزارت آم���وزش و پ���رورش و اداره کل آموزش و
پ���رورش استان یزد امضا شده اس���ت ،گفت :این همکاری به

ارتقای سطح فناوری و ثبت شرکتهای دانش بنیان در کشور
کمک قابل توجهی خواهد کرد.
فقیه افزود :برای هفتمین دوره این مسابقات که به صورت
ملی برگ���زار میشود سایتی با عن���وان  www.siccup.irطراحی
ش���ده که شرکت کنندگان برای کس���ب اطالعات بیشتر و ارائه
نظ���رات و پیشنهادات خود میتوانند ب���ه این سایت مراجعه
کنند .فقیه اف���زود  :طی مذا کره با دانشگ���اه  UPLمالزی مقرر
شده در صورت امکان نفرات برتر این دوره از مسابقات ،سال
آینده در مسابقات این دانشگاه شرکت کنند.
دبیر هفتمی���ن دوره مسابق���ات ابتکارات و ن���وآوری دانش
آم���وزی ،در پای���ان از حمایته���ای محمدصال���ح اولیا ،رییس
دانشگاه یزد تشکر کرد.

داریوش پورسراجیان به عنوان رییس یازدهمین جشنواره ملی ایدههای برتر

از سوی مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی
امورفناوریوزارت علوم ،تحقیقات و فناوری انتخاب شد

در جلس���ه ش���ورای سیاست گ���ذاری جشن���واره ایدههای
برتر ب���ه ریاست مدیرکل دفتر سیاست گ���ذاری و برنامه ریزی
ام���ور فن���اوری وزارت عل���وم ،تحقیق���ات و فن���اوری ،داری���وش
پورسراجیان ،رییس پارک علم و فناوری یزد به عنوان رییس
یازدهمین دوره این جشنواره انتخاب شد.
جشن���واره مذکور طی چه���ار مرحله و در قال���ب برنامههای
هفته پژوه���ش و فناوری در سال  94ب���ا هدف توانمندسازی
ایدههای برتر توسط پارکهای علم و فناوری و همچنین تمرکز
ب���ر محوره���ای دارای اولویت و ایجاد سامان���ه پایش و ارزیابی
جهت راهبری ایدههای فناورانه به سمت تشکیل شرکتها و
موسسات فناور برگزار خواهد شد.
برنامههایجانبیاز جملهنشستتخصصیصاحبنظران
و نمایشگ���اه ابتک���ارات و اختراعات از جمل���ه ویژگیهای این
دوره از جشنواره خواهد بود.

طب���ق زمانبندی توافق شده ،مقرر ش���د در مرحله نخست
از اول مهرم���اه سال جاری فراخوان جشن���واره اعالم و ایدهها
در سای���ت ثب���ت شوند که البته جم���ع آوری ایدهه���ا از طریق
دانشگاهه���ا و پارکه���ای عل���م و فن���اوری ص���ورت خواه���د
گرف���ت و در مرحله دوم نیز ویدئویی  3ت���ا  5دقیقه ای توسط
ایدهپ���ردازان منتخ���ب مرحله نخست در نیم���ه دوم آبان ماه
سال جاری ارسال شود که پس از آن سخنرانی و تشریح ایده
در مقاب���ل هیات داوران توسط منتخبان مرحله دوم انجام و
ایده پردازان برتر در هفته پژوهش انتخاب خواهند شد.
گفتن���ی اس���ت ،با توج���ه به اهمی���ت موض���وع آب و توسعه
فناوری در این حوزه به عنوان یکی از اولویتهای کالن کشور،
میزگ���رد تخصصی و نمایشگاهی در ح���وزه آب به همراه جایزه
طر حهای ح���وزه آب توسط مرکز توسعه فناوری آب پارک یزد
در حاشیه این جشنواره برگزار خواهد شد.

دومین استارتاپ ویکند یزد برگزار شد

در پ ��ی برگ ��زاری موفقی ��ت آمیز اولی ��ن روی ��داد استارتاپ
ویکن ��د در ی ��زد ،دومی ��ن روی ��داد ب ��ا حمای ��ت گ ��روه تعاونی
پیشگام ��ان ،دانشگاه ام ��ام جواد(ع) و پ���ارک علم و فناوری
یزد ،در روزهای  ۱۴تا  ۱۶مرداد 94برگزار گردید.
استارتاپ ویکند یک روی ��داد آموزشی -تجربی در سراسر
دنیاس ��ت ک ��ه در  ۳روز متوال ��ی برگ ��زار ش ��د .در ای ��ن برنامه
شرکتکنندگ ��ان پرانگی ��زه شام ��ل برنامه نویس ��ان ،مدیران
تج ��اری ،طرف ��داران است ��ارت آپ ،بازاریابه���ای حرف���های
و طراح ��ان گرافی ��ک گ ��رد ه ��م میآین���د و ط ��ی  ۵۴ساع ��ت
ایدههایش ��ان را مط ��رح و ب ��ا تشکی ��ل گ ��روه ،آنها را ب ��ه اجرا
میگذارند.
ای ��ن برنام ��ه طبق زمان بن ��دی اعالم ش���ده ،از ساعت 16
چهارده م ��رداد  ۹۴آغاز و تا ساعت  22جمعه شانزده مرداد
ادامه یاف ��ت .در این برنامه 102شرکت کننده در یک فضای
مشت ��رک قرار گرفته و در  ۱۰تیم ب ��ا ایدههای برتر انتخابی به
رقابتی پرشور و هیجان پرداختند.
ابوالفض ��ل شرافت ،دبیر ارشد درب ��اره استقبال از دومین
استارت ��اپ ویکند یزد بیان کرد :ب ��ا توجه به توفیق کامل در
برگزاری روی ��داد قبلی و آشنایی بیش از پیش افراد با چنین
روی ��داد و اتفاق ��ات و خروجیهای ��ی ک ��ه ازآن عای ��د شرک ��ت
کنندگان خواهد شد ،استقبال وصف ناپذیری در بین عالقه
مندان به ویژه دانشجویان و ایده پردازان صورت گرفت.
وی در ادام ��ه خاط ��ر نش ��ان ک ��رد :در این روی���داد تأ کید
خاص ��ی بر ط ��رح  ۱۰۰در  ۱۰۰مرکز شتابده ��ی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری شد.

برگزارینشست
مجمععمومیصندوق
پارک علم و فناوری یزد

برگزاری کارگاه آموزشی«برنامه ریزی فیزیکی و معماری پارکها»
در پارک علم و فناوری یزد

دوره آموزشی «برنامه ری���زی فیزیکی و معماری پارکها» از
سلسله کارگاههای تخصصی مدیران پارکهای علم و فناوری،
 4و  5شهریور  94در پارک علم و فناوری یزد برگزار گردید.
در ای���ن دوره ک���ه ب���ا حض���ور روس���ا ،معاونی���ن و مدی���ران

پارکهای علم و فناوری کشور برگزار شد ،مباحثی درخصوص
اصول حاکم بر طراحی پارکها در دنیا ،چگونگی طراحی آنها
براساس معماری بومی ،ری���ز فضاها و سرانهها ،سیستمهای
نوین ساخت و برنامه ری���زی براساس ارزشهای هشت گانۀ
انسان���ی ،محیطی ،فرهنگ���ی ،تکنولوژی ،وابستگ���ی به زمان،
اقتص���اد ،زیبای���ی و امنیت با تمرکز به ح���وزه مدیریت انرژی و
طراحی بومیدر پارکهای علم و فناوری ارائه گردید.
در ادام���ه پنلهای تخصصی ارائه تجارب پارکهای کشور،
از س���وی پارک علم و فناوری خراس���ان رضوی ،شهرک علمی،
تحقیقاتی اصفهان ،پارک فناوری پردیس تهران و پارک علم و
فناوری یزد برگزار شد.
جم���ع بندی دوره و ارائه تج���ارب موفق و ناموفق داخلی و
خارجی بخش پایانی این کارگاه را به خود اختصاص داد.

نشست مجمع عمومیصندوق قرضالحسنه پارک علم و
فناوری یزد با حضور اعضای این صندوق  2اردیبهشت  94در
سالن جلسات اقبال برگزار شد.
در این جلسه مدیرعامل صندوق قرضالحسنه کارکنان به
ارائه گزارش عملکرد  2ساله صن ��دوق پرداخت و به سئواالت
اعضا پاسخ گفت.
در ادامه این جلسه انتخابات هیأت مدیره صندوق برگزار و
هیأت مدیره جدید انتخاب شد.

خـبــر

در نخستین نشست هم اندیشی استخراج و جمع بندی موانع توسعه فناوری بررسی شد

موانع پیش روی توسعه فناوری استان یزد

نخستین نشست هم اندیشی جمعی با هدف استخراج و
جمع بندی موانع توسعه فناوری استان یزد در  8تیرماه سال
جاری در محل سالن کنفرانس پارک علم و فناوری برگزار شد.
ای���ده هم اندیش���ی مذکور با رسال���ت بهره گی���ری از نظرات
جمع���ی از خبرگ���ان و مسئولی���ن استان در راست���ای شناخت
ظرفیته���ا و چالشه���ای پی���ش روی توسع���ه است���ان ،ارائه
راهکاره���ای عملیاتی مرتب���ط و درگیر کردن نهاده���ای موثر و

همچنین ارائه «گزارش به مسئولین استانی و کشوری» تعریف
شده است.
ای���ن جلسه ب���ه دو صورت ه���م اندیشی جمع���ی مجازی یا
مدلس���ازی انجمن���ی("Community Model building"( CMB
و ه���م اندیش���ی گروه���ی حض���وری ی���ا مدلس���ازی گروه���ی
( )"Group Model building"GMBبرگزار میگردد.
در ای���ن راستا اولین ه���م اندیشی جمعی مج���ازی با طرح
سوال " موانع توسعه فناوری در استان یزد چیست؟" در گروه
فن���اوری محور توسعه استان در ب���ازه زمانی دو ماهه برگزار که
نتایجمباحثدر نشست گروهیحضوریباهدفجمعبندی
نتایج ارائه شد.
بر اساس جمع بندی صورت گرفته موانع توسعه فناوری در
استان به هفت گروه موانع مربوط به ویژگیهای شخصیتی-
فرهنگ���ی ،ویژگیهای محیط���ی ،ویژگیه���ای ب���ازار فناورانه،
ویژگیه���ای موسس���ات فناور ،مرا ک���ز آموزش���ی و دانشگاهی،
سیاستگ���ذاری و شرایط عمومیکشور تقسیم ش���د و هر کدام
موانعی را در برگرفت که در این جلسه تنها به دو ویژگی نخست
پرداخته شد و بنا به نظر حاضرین اصالحاتی نیز صورت گرفت.

جلسه تفسیر قرآن با حضور نماینده ولی فقیه در استان
در محل پارک علم و فناوری یزد برگزار شد
ب���ا حضور آی���ت ا ...محمدرضا ناصری 9 ،خ���رداد  94جلسه
تفسیر قرآن کریم در محل پارک علم و فناوری یزد برگزار گردید.
جلسه تفسیر قرآن کریم با حضور آیت ا ...ناصری امام جمعه
ی���زد و نماینده ول���ی فقیه در است���ان با حضور مدی���ران ارشد
استان در سالن نمازخانه پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

تدوین آیین نامهها و روشهای
اجرایی ،تاریخ مکتوب پارک
را تشکیل خواهد داد

پنجمین جلسه شورای مدیران در سال  94با حضور هیئت
رییسه و مدیران ستادی پارک  10مرداد  94برگزار شد.
در ای���ن نشس���ت درخص���وص ایج���اد س���از و کار ب���رای ارائه
منسج���م خدم���ات م���ورد نی���از موسس���ات فن���اور مستق���ر و
آییننامههای اجرایی پارک بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
داری���وش پورسراجیان ،در این جلسه ب���ا اشاره به اهمیت
مستندسازی فرآینده���ای جاری پارک گف���ت :آیین نامهها و
روشه���ای اجرایی که از بطن واحده���ا استخراج و در کمیته
سیست���م تنظیم و تصوی���ب می شوند ،هویت و تاری���خ پارک را
میسازند.
وی تصری���ح کرد :ارائه خدمات ساخت یافته به موسسات
فناور در قالب تدوین آیین نامههای جامع میسر می شود.

به مناسبت هفته دولت برگزار شد

نشستصمیمانه
رییس پارک علم و فناوری یزد با
مدیران عامل موسسات فناور
در حاشیه برنامههای روابط عمومیپارک علم و فناوری یزد
به مناسبت گرامیداشت هفته دولت ب���ا برنامه ریزی صورت
گرفته ،مدیران عامل موسسات فناور مستقر در این مجموعه
 8شهریور  94با رییس پارک دیدار کردند.
در این نشس���ت صمیمانه مدیران به ارائ���ه دستاوردهای
شرکت خود پرداختند و مسائل و نیازهایشان را با ریاست پارک
در میان گذاشتند.
داریوش پورسراجیان ،رییس پ���ارک ضمن ابراز خرسندی
چنین جلساتی در خصوص موارد مطرح شده دستور پیگیری
صادر نمود.
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در دومین جلسه شورای مدیران
در سال  94مطرح شد

ارزیابی دقیق مؤسسات با هدف
ارتقاء کیفیت و ایجاد فضای
توسعهیشرکتهای برتر

داریوش پورسراجیان در جمع مدیران پارک علم و فناوری
ی ��زد با بی ��ان اینکه مخاط ��ب برنامه ری ��زی ست ��ادی در حوزه
خدم ��ات فناوری است ،خواست ��ار مشارکت بیشتر مؤسسات
چند مستأجره در برنامه ریزی امور اجرایی شرکتها شد.
وی ه ��دف از ارزیابی دقیق موسس ��ات را ارتقای کیفیت و
ایج ��اد فضای توسع ��ه برای شرکته ��ای برتر دانس ��ت و آن را
سیاست پارک برای تعامل با آ نها خواند.
ریی ��س پ ��ارک در بخ ��ش دیگ ��ری از صحبته ��ای خ ��ود بر
عملک ��رد منسج ��م ست ��اد و شرکته ��ای پ ��ارک در موضوعات
مختلف تاکید کرد و تشکیل شورای مدیران و جلساتی که به
صورت مداوم با نمایندگان شرکتها برگزار می گردد را در ایجاد
و تقوی ��ت این انسجام موث ��ر دانست .داری ��وش پورسراجیان
کمیتهه ��ای تخصص ��ی را مراجع تصمیم س ��ازی و کارشناسی
دانس ��ت و ب ��ر تشکیل جلس ��ات آنها ب ��ا مشارک ��ت نمایندگان
مؤسسات و مدیران ستادی پارک تاکید نمود.

سومین جلسه شورای مدیران پارک
علم و فناوری یزد برگزار شد
سومین جلسه ش ��ورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در
سال  94با حضور هیئت رییسه و مدیران پارک برگزار شد.
در ای ��ن نشس ��ت برنامهه ��ای س ��ال ج ��اری مط ��رح شد و
پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
گفتنی است ،در پای ��ان این جلسه از واحد عمرانی پارک به
دلیل فعالیتهای صورت گرفت ��ه در زمینه مدیریت انرژی در
سال  93که منجر به برتری پارک در کمیته نظارت بر مدیریت
انرژی ساختمانهای اداری استان گردید ،تقدیر به عمل آمد.

در ششمینجلسهشورایمدیرانپارکمطرحشد:

برگزاری فاخر جشنواره ایدههای برتر
در هفته پژوهش امسال
در ششمی ��ن جلس ��ه ش ��ورای مدی ��ران پ ��ارک در س ��ال 94
موضوع برگ ��زاری جشنواره ایدههای برت ��ر در هفته پژوهش و
فناوری امسال مورد بررسی قرار گرفت.
داری ��وش پورسراجی ��ان ،ضم ��ن تاکی ��د ب ��ر برگ ��زاری فاخ���ر
جشن ��واره ایدههای برتر ،از کلیه مدیران پارک خواست ضمن
تعام ��ل و همکاری ب ��ا دبیرخانه جشن ��واره ،در احی ��ا و ارتقای
جایگاه این رویداد ملی کوشا باشند.
وی اب ��راز امی ��دواری ک ��رد :برگ ��زاری ای ��ن جشن ��واره و سایر
رویدادهای مشابه بتواند در توسعه فرهنگ فناوری و نوآوری
کشور نقشی موثر داشته باشد.
گفتن ��ی اس ��ت ،ده دوره این جشنواره از س ��ال  82به ابتکار
پارک علم و فناوری یزد برگزار گردیده و در سال جاری همزمان
با هفت ��ه پژوهش و فن ��اوری ،برگزیدگان یازدهمی ��ن دوره این
مسابقات معرفی خواهند شد.
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نشستمشترکنمایندگان
موسسات با رییس پارک

نشس���ت مشت���رک نمایندگ���ان موسسات ب���ا رییس پارک
س ��ال جاری به منظ ��ور ارائه گزارش نمایندگ���ان از اقدامات
ص ��ورت گرفته و برنامه ریزی آت ��ی در دفتر رییس پارک برگزار
شد.
در ای ��ن نشسته ��ا ،داریوش پورسراجی ��ان ،رییس پارک
عل���م و فن���اوری ی���زد ضمن تا کی���د بر ل���زوم برگ���زاری مستمر
جلس���ات به منظ���ور پایش مصوب���ات گف���ت :سیاست پارک
تعامل ساختیافته با موسسات مستقر از طریق نمایندگان
منتخب آنهاست.
برگزاری جلسات ثابت هفتگی ،ارتباط و هماهنگی بیشتر
با حوزه رواب ��ط عمومی و مبنا قرار گرفت ��ن برنامههای کالن
و عملیاتی پ ��ارک در ارائه پیشنهادات کمیتههای تخصصی
مواردی بود که در این نشستها پیرامون آن بحث و تبادل
نظر صورت گرفت.
گفتن���ی اس���ت ،از ابت���دای س���ال ج���اری ت���ا  30شهریور 7
نشس���ت مشت���رک نمایندگ���ان موسس���ات ب���ا ریی���س پارک
برگزار شد.

در حاشیۀ ضیافت افطاری اعضای مرکز رشد
زیست فناوری انجام شد

تجلیل از مدیر مرکز رشد
زیست فناوری

در حاشی���ۀ ضیاف���ت افط���اری اعض���ای مرک���ز رش���د زیست
فن���اوری  23تی���ر  94که به همت موسس���ات آن مرکز برپا شده
بود ،از زحمات عباس باقی در زمینۀ عملیاتی سازی تسهیالت
مندرج در ماده  9قانون شرکتهای دانش بنیان تقدیر شد.
عب���اس باق���ی چن���دی پیش ب���ه عن���وان نمایندۀ پ���ارک در
کمیت���ۀ م���اده  9معرفی شد ک���ه خوشبختانه ب���ا پیگیریهای
وی و نمایندگان شرکتهای مستقر برخی مسائل بیمه ای و
مالیاتی شرکتها به نتیجه رسیده است.
داری���وش پورسراجیان ،رییس پارک علم و فن���اوری یزد در
این مراس���م ضمن اهدای ل���وح تقدیر به پ���اس زحمات وی،
اب���راز امی���دواری کرد :با ت�ل�اش و تعامل سازنده ب���ا نمایندگان
شرکته���ای مستق���ر ،ای���ن رون���د ب���ه خص���وص در ح���وزۀ
معافیتهای مالیاتی و گمرکی مندرج در قانون ادامه یابد و به
طور کامل به نتیجه برسد.

خبر

دبیر هیئت رییسه پارک علم و فناوری یزد از مصوبات این شورا خبر داد:

تسریع حمایت از موسسات فناور ،ساماندهی کمیتههای تخصصی
موسسات چند مستاجره و حمایت از توسعه ی فناوری آب
شهرام شکوهی در گفتگو با روابط
عموم���یپارک علم و فن���اوری یزد به
بیان برخ���ی از مصوبات اخیر هیئت
رییسهپرداخت.
دبی���ر هیئ���ت رییسه پ���ارک علم و
فن���اوری ی���زد اعالم ک���رد :ب���ه منظور
اتخ���اذ روی���ه جدی���د جه���ت تسریع
حمای���ت از موسسات فن���اور مستقر
در پ���ارک از این به بعد تعامالت مالی موسسات فناور مستقر در
مرا کز رشد از طریق صن���دوق پژوهش و فناوری در قالب قرارداد
انجام پذیرد و شرکتها پس از پذیرش توسط شورای مرا کز رشد
و تایید مدیر مرکز رشد میتوانند نسبت به دریافت این اعتبارات
اقدامنمایند.
وی در ادام���ه به مصوب���ه دیگری از هیئت رییس���ه اشاره کرد
و گف���ت :به منظ���ور ساماندهی و ایجاد مکانیزمه���ای الزم برای

دریافت نظ���رات ،پیشنه���ادات و برنامهه���ای شرکتهای چند
مستاجره ،کمیتهه���ای بازار ،کمیته ارزیاب���ی و ارتقای کیفیت و
کمیته ماده 9قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان ،تشکیل
ش���ده و ای���ن کمیتهها مرجع ارائ���ه پیشنه���ادات در زمینههای
مذکورهستند.
شکوه���ی در ادامه اظهار داشت :به پیشنهاد احمدرضا فقیه
خراسان���ی ،معاون فناوری و نوآوری ترکیب کمیتههای مذکور با
محوریتنمایندگانمنتخبشرکتهایچندمستاجرهوحضور
نمایندگان شورای فناوری خواهد بود.
وی همچنی���ن خاطرنش���ان ک���رد :طی مصوب���ه ای به منظور
حمای ��ت از توسعه ی فن ��اوری آب ،شرکتهای متقاضی شرکت
در کنفرانسهای علمی مرتب ��ط با فناوری آب ،از تسهیالت آیین
نامهی حمایت از شرکت در رویدادهای خارجی بهرمند میگردند
وهمچنینتاسقف 5میلیونریالبهمنظور ارائهمقاالتپذیرفته
شده از سوی موسسات فناور حمایت بالعوض صورت میگیرد.

به مناسبت گرامیداشت هفته زن؛

از بانوان کارآفرین در پارک علم و فناوری یزد تجلیل شد
ب ��ه مناسب ��ت گرامیداش ��ت هفت ��ه زن ،احمدرض ��ا فقی���ه
خراسان ��ی ،معاون فن ��اوری و نوآوری پارک عل ��م و فناوری یزد
 26فروردی ��ن  94از شرکتهای فن ��اوری که با مدیریت بانوان
در مرک ��ز فناوری اقبال مستقرند بازدید ک ��رد و با اهدای گل از
زحمات آنان قدردانی نمود.
معاون فناوری و نوآوری با بازدید از شرکتهای نور افشان
شمس ،طراحی و مهندسی بافت گستر یزد ،کاوش رایانه یزد،
اقت ��دار صنعت ایساتیس ،روشنگران راه ف ��ردای کویر ،تدبیر و
توسع ��ه ی پرنیان ،گیتی گستر پویندگان کبیر و شرکت روابط
عمومیروماک هفته ی زن را به آنها تبریک گفت.

گزارش مختصری از بازدیدهای معاون فناوری و نوآوری پارک یزد
از شرکتهای مستقر در پارک

بازدیده���ای دوره ای از شرکتهای مستقر در مجموعه
پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد از  9اردیبهشت  94ب���ه صورت
اختصاص���ی و حض���وری توسط معاونت فن���اوری و نوآوری
احمدرض���ا فقیه خراسان���ی آغاز ش���د .در نخستین روز این
بازدیدها احمدرضا فقیه خراسانی به اتفاق مدیر خدمات
فن���اوری و بازاریابی و تیم روابط عمومی پارک از دو شرکت
"تدبی���ر و توسع���ه پرنی���ان" و " آمار و توسع���ه ماهان"بازدید
کرد.
طی ای���ن دیدارها مدی���ران عامل شرکته���ای مذکور به

بی ��ان پیشنهادات خ ��ود در زمینهه ��ای مختلف پرداختند
ک ��ه م ��واردی چ ��ون مسائ ��ل مالیات ��ی ،اصالح ��ات محیطی
سالن و محوط ��ه ،مسائل خاص شرکتهای فعال در حوزه
فناوریهای نرم از جمله مهمترین مسائل مطرح شده در
ای ��ن جلسات ب ��ود .فقی ��ه خراسانی هدف از ای ��ن بازدیدها
را مالق ��ات حض ��وری و ارتب ��اط نزدی ��ک تر با مدی ��ران عامل
شرکته ��ای مستقر در پارک علم و فناوری یزد و آ گاه شدن
از مسائل و پیشنهادات شرکتها اعالم نمود و در خصوص
پیگیری مسائل و موارد مطرح شده قول همکاری داد.
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گزارش مختصر ی از مصاحبه با موسسات فناور مستقل در پارک علم و فناوری یزد در نیم سال اول
پویانسیستم

پیشتازانستارۀایساتیس

شرک���ت پویان سیستم ی���زد یکی از نمونه ه���ای موفق شرکت های
دان���ش بنیان است که از سال  76کار خود را آغاز کرد و پس از گذشت
 6س���ال فعالیت موفق به تاسیس و توسعۀ شرکت شد .این مجموعه
در س���ال  93توانس���ت کد دانش بنیانی دریافت کن���د .پویان پردازش
انحص���ارا در زمینه ی طراحی و تولید نرم اف���زار ،با روش و متدهای روز
دنی���ا همراه با ای���ده های نو فعالی���ت دارد که این ام���ر محصوالتش را
ی نماید .البته در زمینه فروش وخدمات
متمایز از سایر محصوالت م 
پ���س از ف���روش هم فعال است ،اما در گام بعدی امی���دوار است بتواند مقوله فروش و خدمات
پس از فروش را به شرکت های همکار سپرده تا به هدف اول نزدیک تر شود و شاهد پیشرفت
بیشتری در هردو مورد باشد .خوشبختانه این شرکت در عرصه تولید نرم افزار در نیمه ی دوم
سال گذشته و اوایل سال جاری شاهد نتایج چشم گیری بوده ،در زمینه فروش نیز نسبت به
سال گذشته  ۲۰درصد پیشرفت داشته است .در حال حاضر  ۳ایده در این شرکت مطرح است
که یکی از آنها  ۲سال پیش در حوزه ی اسمارت فون شروع و سال جاری در اواخر شهریور ماه
به بازار ارائه شد.

پیشت���ازان ستارۀ ایساتیس یکی از نمون ��ه های موفق شرکت های
دان���ش بنی���ان است ک���ه از س���ال  1390فعالیت خ ��ود را آغاز ک ��رد .این
شرک���ت در زمینۀ طراحی و پیاده سازی ن ��رم افزار و سخت افزار مرتبط
با  RFIDفعالیت دارد و سیستم هوشمند کنترل تردد اداری ،سیستم
های پارکینگ هوشمند تجاری ،سیستم مدیریت گشت و نگهبانی و
سیستم هوشمند کنترل تردد مسکون ��ی نیز از جمله محصوالت این
مجموع���ه است .ه���دف از تاسیس این شرکت ،تولی ��د محصوالتی در
ح���وزه تكنولوژی  RFIDو ایجاد اشتغال است .خوشبختانه حدود نیمی از هدف گذاری های
ص���ورت گرفته در زمینۀ ف���روش و بازاریابی در سال  93محقق و برای سال جاری نیز در ابتدای
سال برنامه ریزی هایی انجام شده که تاکنون پیشرفت ها قابل توجه بوده است .از این شرکت
تنها یک ایده از  4ایده ای که قبال ثبت شده بود مورد تایید پارک قرار گرفته و وارد عرصه تولید
شده است .ولی خوشبختانه تاکنون ایده هایی که به بهینه سازی محصوالت شرکت مربوط
است مورد قبول واقع شده است.

صافات انرژی
شرک���ت صاف���ات انرژی یزد یک���ی از نمونه های موف���ق شرکت های
فن���اور است که از سال  1386فعالیت خود را در زمینۀ ساخت و تعمیر
قطع���ات مربوط به نیروگاه ها آغاز کرد .فعالیت های این شرکت در دو
زمینه خالصه می شود؛ بخش اول به فعالیت کارگاه که همان ساخت
یاتاق���ان ها و قطع���ات مربوط به سیست���م های سوخ���ت نیروگاهی و
همچنین ساخت برخ���ی قطعات خاص و بخ���ش دوم نیز به تحقیق
و توسع���ه و R&Dشرک���ت مربوط می شود ،ک���ه در این راستا مشکالت
و مسائ���ل مرب���وط به نیروگاه ه���ا مورد ارزیابی ق���رار می گیرد .هدف اصل���ی تاسیس این شرکت
ساخت و بازسازی قطعات و مهندسی معکوس ساخت قطعات خاص نیروگاهی است که طی
این فرآیند صافات انرژی توانسته نقش قطعه مورد نظر را در سسیتم مورد بررسی قرار دهد ،بر
اساس امکانات موجود اقدام به ساخت قطعات جدید کرده ،آن را جایگزین قطعات فرسوده
کند .این شرکت در سال گذشته یاتاقان های فوق سنگین که مربوط به توربین های آبی است
را بازسازی کرد و در حال حاضر نیز ،طراحی و ساخت سیستم سوخت جدید برای توربین های
 GEFRAME5را در دست���ور ک���ار قرار دارد که خوشبختانه ت���ا کنون در  4توربین ،سیستم های
این شرکت نصب شده است .از جمله ایده های مورد قبول صافات انرژی می توان به طراحی
اینونتر مربوط به توربین ها ،ترانس جرقه زن و سیستم سوخت اشاره کرد .البته مهمترین ایده
ای که از سال اول تاسیس شرکت تا کنون اجرا شد ،ریخته گری یاتاقان های تراس بیرینگ (کف
گرد) به روش سانتریفیوژ است که این روش به طور کامل ابداعی شرکت صافات انرژی است.

گروهمهندسیسپهر
گ���روه مهندسی سپهر کویر در س���ال  1388با هدف ایجاد مجموعه
ای از شرک���ت های تخصص���ی در زمینه فناوری اطالع���ات و ارتباطات
تاسیس شد .در حال حاضر شرکت سپهر تلکام و سپهر پرداز به عنوان
دو شرکت زایشی از گروه مهندسی سپهر موفق به ارائه محصول نهایی
خ���ود و گسترش آن در بازار شده اند .سپهرتلکام بصورت تخصصی در
زمینه تولید تجهی���زات و ارائه خدمات در ح���وزه مخابرات اینترنتی یا
 VOIPفعالی���ت می کند TeleBox .نیز اولین محصول این شرکت و در
حال حاضر پروژه ای تحت عنوان سما (سامانه مخابرات ابری ) در دست توسعه و گسترش بازار
اس���ت .سپهر پرداز نیز در زمینه تولید سامانه های نرم افزاری مبتنی بر معماری پردازش ابری
فعالیت دارد و در حال حاضر اولین سامانه جامع نوبت دهی ابری را ارائه نموده است .سامانه
اتوماسی���ون ابری نی���ز از جمله محصوالت این شرکت به شمار می آید .این شرکت همچنین با
هدف هلدینگ فناوری اطالعات تشکیل شد تا بتواند در صنعت آی تی فعالیت های تجاری
هدفمندی را در مسیر رشد فناوری اطالعات عهده دار شود .در ابتدای امر این گروه ،فعالیت در
حوزه شبکه های کامپیوتری و مخابراتی را جهت تامین نقدینگی خود انتخاب نمود ،اما بعد از
مدتی با بررسی بازار محصوالت و مرکز تلفن و شناسایی خالء موجود در این مرکز ،اولین محصول
گروه تحت عنوان مرکز تلفن تحت شبکه با برند اختصاصی تلباکس ( )TeleBoxارائه شد .ایده
مح���وری اولیه گروه مهندسی سپهر ،تلبا کس بود ،ولی در ح���ال حاضر پروژه های مختلفی در
فازه���ای پایلوت ،پیاده سازی نهایی و توسعه بازار در شرکت های سپهر تلکام و سپهر پرداز در
حال پیشبرد است.

آپافن
یک���ی از نمون���ه های موف���ق شرکت ه ��ای دانش بنیان اس ��ت که از
س���ال  1390فعالیت خود را آغاز کرد .زمینه فعالیت این شرکت با توجه
ب ��ه توانمندی اعضا و همچنین توجه به نیاز صنع ��ت ،ارائه خدمات و
محص ��والت در زمینه برق ،کنترل صنعتی ،طراح ��ی و ساخت ماشین
آالت و سفارشی سازی تعریف شده ،از این رو آپافن تاکنون به طراحی
و ساخ ��ت برخی ماشین آالت و دستگاه های مورد نیاز صنایعی چون
کاشی،سرامیک،پالستیکونساجیپرداختهاست.نیلبهخودکفایی
در برخی تولیدات صنعتی و تبدیل شدن به شرکتی که قابلیت ارائه محصول و خدمات در زمینه
هایی خاص را دارا باشد و در کنار آن کسب درآمد از دانش و تجربه تیم تشکیل دهنده شرکت نیز
از عمده اهداف آپافن محسوب می شود .خوشبختانه در سال گذشته هدف گذاری شرکت در
فروش و تولید تحقق یافت ،اما در عین حال آپافن پروژه ناموفق هم داشته است .در حال حاضر
از چند ایده پیشنهادی به کارگروه دانش بنیان در سال گذشته و امسال ،تنها محصول اپتیک
نخ شانل این شرکت که قابل رقابت با نمونه های خارجی است مورد قبول واقع شده است.

پردیسهآماری
پردیسه آماری در سال  1388فعالیت خود را با محوریت داده کاوی
و پژوه���ش های آماری در مرکز رشد اقتص ��اد و مدیریت آغاز کرد و هم
ا کن���ون پس از گذشت  6سال فعالیت م ��داوم توانست در زمرۀ شرکت
های برتر ح���وزۀ علوم انسانی قرار گیرد .ای ��ن شرکت فعالیت خود را با
یک پروژه در حوزه صنعت آغاز نمود و سپس از طریق اطرافیان با پارک
علم و فناوری و حمایت های آن از شرکت ها آشنا شد و فعالیت خود
را با محوریت داده کاوی و پژوهش های آماری در مرکز رشد آغاز کرد.
با توجه به کمبود شرکت های فعال در حوزه علوم انسانی در ابتدای حضور در مرکز رشد ،اعتبار
شرکت های فعال و اعتبار مرکز رشد وابسته به یکدیگر بود و فعالیت شرکت در پیشبرد اهداف
خ���ود به تبع در پیشب���رد اهداف مرکز رشد نیز تاثیر گذار بوده و هس ��ت چون اهداف مرکز نیز با
اهداف شرکت های فعال نیز منطبق با یکدیگر است.

تدبیر و توسعه پرنیان
شرکت پرنیان در سال  1384تاسیس شد و فعالیت خود را در سال
 87ب���ا ورود ب���ه مرک���ز رشد  ITآغاز ک ��رد و حال پ ��س از گذشت  7سال،
توانست���ه به عنوان یک���ی از موفق ترین مجموعه های فع ��ال در حوزۀ
عل���وم انسانی فعالیت خ���ود را در زمینه تدوین برنام ��ه استراتژیک به
وی���ژه در زمین���ۀ توسع���ه متمرکز کند .ای ��ده محوری ای ��ن مجموعه در
ابتدا توسعه باشگاه های کار و کارآفرینی به خصوص از طریق فضای
مجازی بود که با توجه به ماهیت فعالیت شرکت ،به عنوان نخستین
شرکت های پذیرش شده در مرکز رشد مدیریت و اقتصاد ،وارد مرکز شد .در حال حاضر اما عالوه
ب���ر پیگیری این ایده که در قالبی دیگر نمود یافته است ،تدوی ��ن برنامه استراتژیک به ویژه در
زمینه توسعه فعالیت اصلی شرکت پرنیان محسوب می شود .به گفته مدیرعامل این شرکت،
البت���ه این مجموعه در کلیه م ��وارد همواره شانه به شانه پارک علم و فن ��اوری بوده است تا در
صورت نیاز به همفکری و تبادل دانش در این خصوص بپردازد.

دبیر تحریریه :مهسا رشتی پور
خبرنامه پارک علم فناوری یزد  -نیم سال اول 94
داریوشعلم و
خبرنامه پارک
فناوری یزد  -نیم سال اول  1394مصاحبه همکاران :مینا صدقی ،مرضیه غالمی ،الهه حدت
پورسراجیان
مدیر مسئول:
ش���ورای سیاست گذاری :شه���رام شکوهی ،احمدرض���ا فقیه خراسانی عکس:حمیدرضایاراحمدی
صفحه آرا :مجتبی دهقانی
سید محمد خامسی ،محمد قویدل
نشانی :یزد ،خیابان مطهری ،مرکز فناوری اقبال
مجری طرح :الهام خدابنده
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نیرو پارس

اقتصاد دانش بنیان

شرک���ت نیرو پ���ارس یکی از شرک���ت های موفق در ای���ن زمینه است
ک���ه به گفتۀ مدیرعامل آن بدون هیچ سرمایۀ اولی���ه ای از سال 1381
فعالی���ت خود را آغاز کرده است .این شركت با هدف فعالیت در زمینه
فناوری های نوین برق و الكترونیك بنیان نهاده شد .استقرار در مركز
فن آوری اقبال ،تاسیس پژوهشكده كاربرد انرژی خورشیدی در پارك
عل���م و فناوری یزد به منظور یافتن راهكاره���ای كاربردی در استفاده
بیشت���ر و بهینه ت���ر از انرژی بی پایان خورشید ،نیروپ���ارس را به شركتی
ب���ا ماهیت دانش بنی���ان در زمینه سامانه های خورشیدی تبدیل ک���رده است .این مجموعه
در ت�ل�اش است با ن���وآوری در طراحی و ساخ���ت سامانه های كوچك و متوس���ط انرژی تجدید
پذی���ر ،ب���ا راهكارهایی ساده ،قابل اطمینان و ارزان ،طیف ه���ای مختلف مصرف كنندگان را از
نیروی بی پایان هستی بهره مند کند که در این راستا از بخش تحقیق و توسعه خود و البته از
تجارب كارشناس���ان مجرب و به خصوص اساتید دانشگاه نیز استفاده می کند .خوشبختانه
س���ال گذشته سال پرباری برای شركت بود و به لط���ف قراردادهای منعقد شده در پایان سال
 92نیرو پارس موفق شد ،تعداد قابل توجهی نیروگاه خورشیدی را نصب و راه اندازی نماید .اما
متاسفانه در سال جدید با توجه به ركود بازار ،تاکنون نتوانسته آن طور که باید فعالیت هایش را
به سرانجام برساند .نیرو پارس دو ایده در دست كار و ثبت اختراع دارد.

اقتص ��اد دان ��ش بنی ��ان در سال  1388تاسی ��س و از هم ��ان ابتدا در
مرکز رشد مدیریت و علوم انسانی مستقر شد .هدف اصلی این شرکت
نهادینه س ��ازی علم اقتصاد در بستر جامعه اس ��ت .ایده محوری این
شرکت ارائه بسته سیاستی ،جهت حل مسائل و مشکالت خرد و کالن
اقتص ��ادی و مدیریتی اشخاص ،شرکتها ،کارخانج ��ات ،سازمانها و
نهادهایاجرائی کشور است کهاینایده،شرکترادر گروهفناوریهای
نرم قرار داد .اقتصاد دانش بنیان در ابتدا در زمینه فناوری های علوم
انسانی -حوزه مدیریت و اقتصاد فعالیت خود را شروع و به تدوین طر حها و پروژههای سرمایه
گذاری و پژوهشهای اساسی اقتصادی در سطح ملی اقدام نمود .از جمله اقدامات این شرکت
جه ��ت پیشبرد اهداف مرکز فناوری های نرم می توان به اشتغالزایی باالی شرکت (متوسط 5
نفر) ،گردش مالی و حضور روزانه به طور متوسط  5نفر از آحاد مردم استان به دلیل ارتباط با این
شرکت در مرکز اشاره کرد که باعث آشنایی خیل عظیمی از جامعه و طبقات اجتماعی گسترده
با این مرکز شد .اهداف کیفی آن نیز کاربردی ساختن تعدادی از تئوریهای اقتصادی در سطح
استان ،تغییر ذهنیت توسعهای مدیران سازمان ها ،نهادها ،شرکتهای دولتی و خصوصی بود
که این امر نگاه استراتژیک را گسترش داد.

آمار و توسعه ماهان

روماک

شرکت آمار و توسعه ماهان در سال  1388فعالیت خود را آغاز کرد.
این مجموعه تحلیلهای دقیق آماری را به عنوان یکی از هدفهای
اصل���ی خ���ود ق���رار داد و ایده مح���وری استقرار خ���ود را در پ���ارک علم و
فن���اوری یزد طراحی و پی���اده سازی نظام جامع آم���اری بنا نهاد .این
شرکت به عنوان مجری و مشاور پروژههای آماری ،پژوهشی و کاربردی
سازمانه���ا و مؤسسات دولتی و غیر دولت���ی در حوزه مدیریت و علوم
انسانی با طرح ایدههای کاربردی به آنها بر پایه دانش اقدام نموده
و با رویکرد تخصص گرایی در کنار سایر زمینههای فعالیت خود ،با ایجاد سه کار گروه تخصصی
و در عی���ن ح���ال بین رشت���های در تالش است ،نیازه���ای بخش خصوصی و دولت���ی را در حوزه
برنامهریزی سازمانی و منطقهای شناسایی ،و در جهت رفع آن گام بردارد .آمار و توسعه ماهان
همچنین از بدو استقرار مرکز علوم انسانی پارک درصدد ایجاد تعامل دوسویه با این مرکز بوده و
با حضور فعال در برنامهها و فعالیتهای مختلف مرکز از جمله نمایشگاهها ،سمینارها ،جلسات
هماندیشی مختلف در جهت گسترش همکاری متقابل با این مرکز گام برداشته است.

شرکت روابط عمومی روم���اک ،به عنوان نخستین شرکت سهامی
خاص در حوزه روابط عمومی ،فعالیت خود را در آبان  1388آغاز کرد.
در ح���ال حاض���ر این مجموعه با عملکرد مطلوب خ ��ود در حوزه های
آم���وزش ،پژوه���ش ،مش���اوره و اج ��را در روابط عموم ��ی ،روابطعمومی
آنالین ،افکارسنجی ،اطالع رسانی توانسته به یکی از شرکت های مطرح
در این زمینه تبدیل شود .این مجموعه همچنین به عنوان مکمل در
کنار سازمانها و ادارات دولتی ،کارخانجات و بخش خصوصی فعالیت
خود را با گروهی جوان ،متخصص و صاحب نظر از همان سال آغاز کرد .مهمترین اقدام روماک
در راستای پیشبرد اهداف مرکز فناوری های نرم ،به دو بخش ارتباط گیری و ارتباط سازی موثر
و معرفی مطلوب آن به مخاطبین این مقوله است که این شرکت تمام توان خود را برای تحقق
مطلوب این امر به کار گرفته است .روماک جزو اولین شرکتهای پذیرفته شده در مرکز علوم
انسان���ی است که با گذشت  6سال از تاسیس ،بخش عمده ای از فعالیتهای روابط عمومی
ه���ای استان به صورت برون سپاری ( )Out Sourcingبه آن سپرده شده است و در حال حاضر
روابط عمومی پارک علم فناوری یزد به این شرکت برونسپاری شده است.

ماتریس توسعه پارس

علم اندیشان عمران کویر

شرکت ماتریس توسعه پارس در سال  1384فعالیت خود را در پارک
علم و فناوری یزد آغاز کرد ،این مجموعه در حال حاضر بعد از گذشت
 10سال توانسته با فعالیت در زمینه خدمات مشاوره مدیریتی جایگاه
مطلوب���ی را از آن خ���ود کند .این شرکت با ای���ده ارائه خدمات مشاوره
مدیریت به خصوص مدیریت پروژه وارد پارک علم و فناوری یزد شد.
شروع فعالیت شرکت همزمان با انجام مرمت و بازسازی کارخانه اقبال
ساب���ق برای تبدیل ش���دن به مرکز فناوری اقب���ال بود به همین دلیل
اولین پروژه اجرایی شرکت همکاری در مدیریت پروژه مرمت و احیا مرکز اقبال در نظر گرفته شد.
ب���ه گفته مدیرعامل این مجموعه ،شاید ا گر پ���ارک علم و فناوری نبود من و شرکا جذب دولت
می شدیم.

شرک���ت علم اندیش���ان عمران کوی ��ر از همان ابتدا ب ��ا هدف بهبود
وضعی���ت روس���ازی ه���ای آسفالت ��ی و بتنی موج ��ود در معاب ��ر شهری
و بی���ن شه���ری و اص�ل�اح وضعیت ت ��ردد وسایل نقلی ��ه در ای ��ن معابر
تاسی���س شد و در ای���ن زمینه توانست گام های مثبتی ب ��ردارد .طرح
و اج���رای روسازیه���ای بتنی هوشمند و بتن غلتکی ،ط ��رح و اجرای
روسازیه���ای آسفالت���ی ،ط���رح و اصالح معابر شهری ب ��ا هدف بهبود
وضعیت تردد وسایل نقلیه و حمل و نقل پاک از جمله محوریت های
اصلی فعالیت این شرکت است .همچنین بهبود وضعیت روسازیهای آسفالتی و بتنی موجود
در معاب���ر شهری و بین شهری و همچنی ��ن اصالح وضعیت حمل و نقل و کیفیت تردد وسایل
نقلی���ه در این معاب���ر ،عمده هدف تاسیس این شرکت به حساب می آی���د .این شرکت در سال
گذشت���ه ب���ا انجام فاز  1و  2پ���روژه روسازی بتنی بندرخشک توانست نیمی از ق ��رارداد خود را به
پایان برساند .در سال جاری نیز مشغول انجام پروژه های حمل ونقلی و انجام فازهای نهایی
پ���روژه روسازی بندر خشک است که خوشبختانه تاکنون نسبت به سال گذشته با پیشرفت
نسب���ی  20ت���ا  % 30روبرو ب���وده .علم اندیشان عمران کویر در حال حاض���ر دارای مجوز اختراع و
ساخت بتنهای هوشمند گ���زارش دهنده خرابی است که می تواند به صورت بالقوه موجب
بهبود مدیریت روسازی های بتنی گردد.

آینده پژوهی سمن یاران
آین���ده پژوهی سمن یاران از سال  1390به طور رسمی فعالیت خود
را در پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد آغاز ک���رد و در حال حاضر نی���ز در زمرۀ
برتری���ن شرکت های فعال در حوزۀ علوم انسان���ی قرار دارد .با توجه به
تجرب���ه پژوهش���ی مؤسسین این مجموع���ه و گست���رش سازمانهای
مردمنهاد در جامعه ،به ویژه استان یزد ،همچنین افزایش آسیبهای
اجتماعی ،مقرر شد مؤسسهای فعال در این زمینه ،راهاندازی شود که
نهایتا در سال  1390این مجموعه تشکیل و پس از طی مراحل قانونی
در مرکز رشد علوم انسانی مستقر گردید .این مؤسسه همچنین چندین طرح پژوهشی در حوزه
فعالیت خود انجام داده که با رضایت کامل کارفرمایان همراه بوده است .ضمن اینکه ،خدمات
مشاورهای درخوری در حوزه ها و سطوح مختلف به انجام رسانده است.

متن کامل مصاحبه ها در سایت پارک علم و فناوری یزد به آدرس
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قابل دسترسی است.

