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سرمقاله

گزارشهای عملیاتی ،نقطه شروع
فرآیندهای جدید و مکمل
یکــی از مهمترین عوامل
موفقیت سازمان به اشتراک
گذاشــتن برنامــه هــا بــا
مخاطبان درونــی و بیرونی
است .اطالع از اهداف و روند
برنامه های سازمان مخاطب
را با مدیریت و سایر مجریان
همراه و همگام میکند .این همراهی برای مخاطب
بیرونی معنای دیگری نیز پیدا میکند و آن جنبه
ارزیابی و نظارت اســت .مجریــان به دلیل درگیر
شــدن در مســایل اجرایی معموال فرصت مرور و
ارزیابی برنامه را ندارند اما مخاطبان بیرونی فارغ از
دغدغه های عملیاتی نقش ناظر را هم ایفا میکنند.
عالوه بر آن با انتظار آفرینی به پیشــبرد پروژهها
کمک میکنند .افق انتظــارات آنها همچنین در
کیفی سازی برنامهها نقش کلیدی دارد.
گزارشهای عملیاتی و عملکرد به واسطه اینکه
ثبت کننده نتایج و میزان تحقق برنامه ها هستند
عالوه بر اینکه به مجریان پایان یک فرآیند یا برنامه
را نوید می دهند روشن کننده مسیر آینده و نقطه
شــروع فرآیندهای جدید و مکمل هســتند .این
نقطه اتکا فرصت بازنگری  ،رفع نقایص احتمالی و
برنامهریزی های آینده را همراه با تقویت اعتماد به
نفس فراهم می آورد .عالوه بر آن مخاطبان نیز در
جریان یک تجربه عملیاتی و یک داستان موفقیت
قــرار میگیرند که عالوه بر انتقال تجربه و تعریف
گامهای موفقیت آنها را به آینده امیدوار می کند.
یک گزارش عملکرد خوب ترویج خوبی است.
برای مجریان یک کارنامه موفقیت و موجب افتخار
و برای مخاطبان حس خوب مشارکت و امید است.

افتتاح دفتر مبادالت فناوری و سرمایه گذاری ایران و گرجستان
در پارک علم و فناوری یزد

دفتر مبادالت فناوری و ســرمایه گذاری
ایران و گرجستان در تاریخ  17اسفندماه در
پارک علم و فناوری یزد گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومــی پارک علم و
فناوری یزد ،مراســم افتتاح دفتر مبادالت
فناوری و سرمایه گذاری ایران و گرجستان
با حضور داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک
علم و فناوری یــزد ،دکتر آوتاندیلی رئیس
آژانس توسعه فناوری و نوآوری گرجستان،
اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری و جمعی
از مدیران ارشد استان برگزار شد.
رئیس پارک علم و فناوری یزد در ابتدای
این مراسم ضمن خیرمقدم به مدعوین اظهار
داشت :پارک های علم و فناوری ،زمینه ساز
برقراری ارتباطات بین الملل و مبادالت علمی و تجاری در حوزه فناوری بین ایران با دیگر کشورها هستند و با توجه
به فرصت پیش آمده بعد از برجام ،می توانند ضمن شناسایی بازارهای هدف زمینه ساز صادرات ،فروش و انتقال دانش
و فناوری باشند.
داریوش پورسراجیان با اشاره به پتانسیل و ظرفیت باالی استان یزد در حوزه توسعه فناوری ادامه داد :همکاری مابین
پارک علم و فناوری یزد و گرجستان فرصت خوبی برای جذب سرمایه گذاری در کشور و استان است و پارک یزد عزمی
جدی در توسعه همکاری فناوری با کشورهای دیگر و گسترش اقتصاد مبتنی بر فناوری دارد.
وی در پایان با تقدیر از مشارکت بخش خصوصی و نقش آن در ایجاد دفتر تبادالت ایران و گرجستان اظهار امیدواری
کرد :امیدواریم شیوه همکاری پارک یزد و پارک گرجستان مدلی باشد برای همکاری های بین المللی کشور در حوزه
تبادالت فناوری.
در ادامه این جلسه مدیر امور بین الملل پارک علم و فناوری یزد نیز اظهار داشت :فرصت به وجود آمده در همکاری
با گرجستان می تواند به همکاری چندجانبه بین المللی و به ویژه همکاری با اتحادیه اروپا منجر شود.
محمد قویدل ادامه داد :تامین منابع شرکت های پارک علم و فناوری یزد ،ورود به بازارهای بین المللی و استفاده از
تجهیزات و ظرفیت های گرجستان ،از اهداف ایجاد دفتر مبادالت فناوری و سرمایه گذاری ایران و گرجستان در پارک
علم وفناوری یزد است.
وی با تاکید بر مطالعات و تحقیقات انجام شــده بر روی کشور گرجستان و شناسایی ظرفیت های این کشورعنوان
کرد :این دفتر در راستای برنامه پنج ساله چهارم پارک و به منظور مبادالت دوجانبه با محوریت توسعه و انتقال فناوری
به ســایر کشورها ،همچنین توسعه شرکت های فناور مستقر ایجاد شــد و پارک تفلیس و یزد می توانند به عنوان
سفارتخانههای فناوری در این کشورها عمل کنند.
رئیس آژانس توسعه فناوری و نوآوری گرجستان نیز در این مراسم با تشریح ظرفیت های کشور گرجستان بر ارتباط
بیشتر مابین ایران وگرجستان تاکید و تداوم این ارتباطات را خواستار شد.
گفتنی است در پایان این مراسم ،تفاهم نامه همکاری مابین پارک علم وفناوری یزد و پارک تفلیس به امضای رئیس
پارک علم و فناوری یزد و رئیس آژانس توسعه فناوری و نوآوری گرجستان رسید.
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امضای تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد
و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
طی مراسمی تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و مرکز تحقیقات و آموزش
کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان یزد وابسته به وزارت جهاد کشــاورزی به امضای داریوش
پورســراجیان ،رئیس پارک و سید علی طباطبائی ،رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی استان رسید.
به گــزارش روابطعمومی پارک علم و فناوری یزد ،این تفاهم نامه در راســتای راه اندازي و
راهبری مرکز رشد واحدهای فناور فعال در حوزه کشاورزی به صورت مشترک بین پارک علم و
فناوری یزد و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد و با هدف کمک به
تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در حوزهی کشاورزی منعقد شد.
اسمعیل زاده ،معاون مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد ،در نشست
حاشیه ای امضای تفاهم نامه با اشاره به انعقاد تفاهم نامهی همکاری میان وزارت علوم،تحقیقات
و فناوری و وزارت جهاد کشــاورزی گفت :خوشــبختانه اســتان یزد در بسیاری از زمینهها در
سطح کشور پیشرو بوده و همکاریهای قبلی بین پارک و این مرکز وجود داشته و به واسطهی
این تفاهم نامه ،نســخه عملی جدیدی در زمینه همکاری پارکها و مراکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی ارائه شود.
شــهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک یزد نیز با اشاره با بیان اهمیت فناوریهای نوین در
کشــاورزی ،گفت :امیدواریم این همکاری جهشــی در بهره وری و افزایش کیفیت محصوالت
کشاورزی بومی استان و در نهایت افزایش درآمد کشاورزان و روستاییان باشد.

گفتنی است جلسهی امضای این تفاهم نامه با حضور مدیران این دو مجموعه  ۲۵مهر  ۹۵در
سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

امضای تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد
و پارک زیست فناوری خلیج فارس
در حاشــیه برگزاری پانزدهمین نشست مشترک سالیانه روسای پارکهای علم و فناوری و
مراکز رشد کشور ،تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و پارک زیست فناوری خلیج
فارس به امضای داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و محمود رضا آقا میری
رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس رسید.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این تفاهم نامه به منظور برقراری ارتباط
نظام مند و بهره گیری از توانمندیهای علمی و فنی و ظرفیتهای موجود و توسعه همکاریهای
علمی ،فنی ،تولیدی ،دانش بنیان و پژوهشی بین این دو پارک منعقد شد.
حمایت از ایجاد ،توسعه و استقرار واحدهای  R&Dصنایع در هردو پارک ،حمایت از اجرای
طرحهای تولیدی ،فناورانه و پژوهشی مورد نیاز صنایع ،حمایت از شرکتها و طرحهای تولیدی

موردنیاز طرفین ،برگزاری مشــترک نمایشگاهها و جشنوارههای مرتبط ،همکاری در خصوص
جذب اعتیارات و منابع مالی و ایجاد فرصتهای ســرمایه گذاریهای مشــترک ،فراهم نمودن
شــرایط و زمینه الزم برای استفاده از امکانات آزمایشــگاهی ،کتابخانه ای ،رفاهی و تجهیزاتی
طرفین جهت استفاده پژوهشگران و شرکتهای مستقر در هر پارک بخشی از تعهدات طرفین
این تفاهم نامه است.
گفتنی است جلســه امضای این تفاهم نامه با حضور روسای پارکهای علم و فناوری یزد و
زیست فناوری خلیج فارس در تاریخ چهارم اسفندماه در پارک زیست فناوری خلیج فارس برگزار
شد.

بازدید دانشجویان دانشگاه یزد از مرکز فناوری اقبال
گروهی از دانشــجویان رشته مکانیک دانشگاه یزد چهارشنبه  ۲۷بهمن  ۹۵از مرکز
رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات ،مرکز نوآوری و چند شرکت مستقر در پارک علم و
فناوری یزد بازدید کردند.
به گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یــزد ،در این بازدید احمدرضا فقیه
خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک با ارائهی توضیحاتی درباره بخشهای مختلف
پارک علم و فناوری یزد ،به بیان مدل حمایتی پارکهای علم و فناوری از پرورش ایده تا
نهایتا راه اندازی کسب و کارهای کوچک برای بازدیدکنندگان پرداخت.
فقیه خراسانی در بخش دیگری از صحبتهای خود ،پارکهای علم و فناوری را پلی
میان ایده پردازی تا کارآفرینی دانست و گفت :پارکها یک اکوسیستم کامل از عناصر
مورد نیاز شرکتهای نو پاست.
وی تصریح کرد :مجموعه پردیس فناوری دانشــگاه یزد به زودی به صورت کامل راه
اندازی و امکان استفاده از حمایتهای پارک در محل دانشگاه نیز برای دانشجویان فراهم
خواهد شد.
گفتنی است بازدید دانشجویان دانشگاههای سراسر استان از مجموعه فناوری اقبال با
هدف آشنایی با پارک علم و فناوری یزد و تقویت روحیهی کارآفرینی صورت میگیرد.
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بازدید

بازدید رئیس مرکز تحقیقات آب ایران از پارک علم و فناوری یزد
مرتضی افتخاری ،رئیس مرکز تحقیقــات آب ایران به همراه جوادیان زاده مدیر مرکز ملی
باروری ابرها از مجموعه پارک علم و فناوری یزد و دستاوردهای مرکز توسعه فناوری آب بازدید
نموده و در جلسهای با هیات رئیسه پارک ،راهکارهای توسعه مناسبات را بررسی نمودند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،افتخاری در این جلسه با اشاره به توانمندیها
و ظرفیتهای پارک علم و فناوری یزد و به ویژه دستاوردهای موسسات فناور که قابل عرضه و
رقابت در بازار میباشند ،فناوری را حلقه تکمیلی فعالیتهای پژوهشی مرکز تحقیقات آب ایران
دانست.
وی با اشاره به سابقه تاریخی فعالیتهای این مرکز تحقیقاتی به عنوان بزرگترین و قدیمیترین
مرکز تخصصی تحقیقاتی مرتبط با آب کشــور ،طراحی مســیرهایی برای عرضه دستاوردهای
پژوهشی در بازار را یکی از دغدغههای بزرگ بخش مدیریت آب در ایران دانست.
وی افزود :در جلسات و مراودات گذشته با مرکز توسعه فناوری آب و به ویژه فعالیتهای این
مرکز در بخش توســعه تکنولوژی و اجتماعیسازی مساله آب که اقداماتی ارزشمند و شایسته
توجه ویژه در سطح عالی مدیریتی آب است آشنا شده و بر این اساس برای توسعه همکاریهای
طرفین در قالب طرحهایی مشترک آماده و عالقه مندیم.
داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز در این جلسه ضمن خیر مقدم و
خوش آمد به میهمانان به تشریح فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد در بخش آب پرداخت.
وی موضوع آب را مســاله ای فراگیر دانست و فعالیت مؤثر در جهت کنترل دامنه معضالت
مربوط به بی آبی را حاصل همکاری و هم افزایی همه دستگاهها و به ویژه استفاده از ظرفیتهای
بخش خصوصی و موسسات دانش بنیان در این بخش دانست.
پورسراجیان اظهار داشت :پارک علم فناوری یزد براساس ماموریتهای سازمانی خود کمک
به توســعه تکنولوژی به منظور کنترل مصرف آب را بطور جدی دنبال میکند و امیدوار است
در این مسیر از مشورت و مساعدت نهادهایی همچون مرکز تحقیقات آب ایران استفاده نماید.

تنظیم تفاهمنامه همکاری به منظور ترســیم مسیر توسعه مناسبات در آینده و نیز بررسی
راهکارهای کمک به توسعه محصوالت در برخی از واحدهای فناوری از مصوبات این جلسه پربار
بود.
گفتنی است پیش از آغاز این جلسه افتخاری و همراهان به همراه مدیر مرکز توسعه فناوری
آب از برخی موسســات فناور در بخش آب بازدید داشــته و از نزدیک در جریان دستاوردها و
مشکالت آنان قرار گرفت.

بازدید دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای حضرت رقیه (س) از پارک علم و فناوری یزد
گروهی از دانشــجویان آموزشکده فنی و حرفه ای حضرت رقیه (س) سه شنبه  ۲۵آبان ۹۵
از مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات و مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این بازدید تقی فرهنگ نیا ،مدیر مرکز
رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک یزد با ارائهی نمونههایی از مدلهای کسب و کار ،به بیان

بازدید اعضای کمیته عمرانی پارک از پروژه ساخت
ساختمان مراکز رشد مرکز فناوری اقبال
داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد ،شهرام شکوهی معاون پشتیبانی پارک،
محمدصالح اولیاء ،مجید سهرابی ،رضا امیری فرد و حسین رحیمی؛ اعضای کمیته عمرانی پارک
علم و فناوری یزد صبح روز ســه شــنبه  ۲۶بهمن از پروژه ساخت ساختمان مراکز رشد مرکز
فناوری اقبال بازدید کردند.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،روند پیشــرفت فیزیکی و آماده ســازی
مقدمات افتتاح طرح در این بازدید بررسی شد.
گفتنی است پروژه ساخت ساختمان مراکز رشد مرکز فناوری اقبال با پیشرفت فیزیکی ۹۵
درصدی در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.

نحوه پذیرش شرکتها در این مراکز ،چگونگی پرورش ایده و تبدیل آن به محصول و نهایتا راه
اندازی کسب و کارهای کوچک برای بازدیدکنندگان پرداخت.
گفتنی است در ادامه دانشجویان آموزشکده فنی حرفه ای حضرت رقیه(س) با حضور در مرکز
نوآوری از نزدیک با حمایتها و خدمات این مرکز آشنا شدند.
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بازدید

بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد از مجموعه پترواکتان ایساتیس
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،داریوش پورســراجیان؛ رئیس پارک علم و
فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک و عباس باقی؛ مدیر مرکز
رشد زیســت فناوری یزد ،روز سه شنبه  ۲۸دی ماه از کارخانه پترواکتان ایساتیس در شهرک
صنعتی تفت بازدید کردند.
داریوش پورســراجیان و هیات همراه ضمن بازدید یک ساعته از بخشهای مختلف کارخانه
پترواکتان ایساتیس ،از نزدیک در جریان فعالیتها و مسائل آنها قرار گرفتند.
مدیرعامل شــرکت پترواکتان ایســاتیس در این بازدید نحوه عملکرد دستگاههای مختلف
همچنین چگونگی ایجاد بازار برای محصوالت خود را تشریح کرد.
گفتنی است شرکت پترو اکتان ایساتیس یکی از شرکتهای زیرمجموعه پارک علم و فناوری
یزد ،فعالیت ¬های فناورانه خود را از ســال  ۱۳۸۵آغاز کرده و تاکنون تحقیقات گسترده¬ای
در زمینه تولید انواع ســیکاتیوها و خشک کن¬های فلزی به انجام رسانده است .طرح خشک
کنهای زیرکونیوم شــرکت پترو اکتان ایساتیس امسال به عنوان یکی از طرحهای منتخب در
کشور در هفدهمین نمایشــگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری توسط وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری رونمایی شد.

گزارشی از بازدیدهای معاون فناوری و نوآوری از موسسات فناور مستقر در پارک یزد
بازدیدهای حضوری معاون فناوری و نوآوری از موسســات فناور مســتقر در پارک که از 9
اردیبهشت سال  94آغاز شده است ،در شش ماه دوم سال  95نیز پیگیری شده و احمدرضا فقیه
خراســانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک در شش ماه دوم سال  95از پنج شرکت فناور بازدید
نموده است .در این بازدیدها که با هدف آشنایی با مسائل شرکتهای مستقر و ایجاد ارتباط میان
هیات رئیسه پارک و موسسات صورت میگیرد ،معاون فناوری و نوآوری به عنوان نماینده هیات
رئیسه از نزدیک در جریان مشکالت شرکتها قرار گرفته و درصدد رفع این مشکالت برمی آید.
از جمله مسائلی که در این بازدیدها مطرح شده است ،میتوان به حفظ برند پارك با تالش

شركتها ،اصالح آیین نامه ارزیابی شرکتهای مستقر در پارک ،فرهنگ سازی پیش از راه اندازی
شتاب دهندهها ،فراهم آوردن زمینه همکاری شرکتها با دانشگاهها و استفاده از امکانات حضور
در فضای آنها اشاره نمود.
گفتنی اســت در شش ماهه دوم سال  95شرکتهای پویش داده نوین ،تعاونی دانش بنیان
پیشــگامان توسعه دانش ایساتیس ،بافت گستر یزد ،درخشان صنعت ایساتیس و آینده پژوهی
سمن یاران مورد بازدید قرار گرفتند.
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گفتگو

در مصاحبه با نمایندگان منتخب موسسات فناور مطرح شد:
بازاریابی ،تجاری ســازی و هم افزایی شــرکتها مهم تریــن برنامه نمایندگان منتخب
موسسات فناور پارک خواهد بود
انتخابات نمایندگان موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد  4و  5مهر  95در
ســالن موسسات پارک برگزار و طی آن مجتبی مرآت و رضا جواد پور به ترتیب با  35و32
رای انتخاب شدند و با توجه به اينكه محمد مهدي آرمان و محمد حسين پورشمس بندر
آبادي موفق به اخذ حد نصاب آرا نشدند ،انتخابات در دور دوم برگزار و محمد مهدی آرمان
با  26رای به عنوان سومین نماینده موسسات فناور انتخاب شد.
مجتبی مرآت :بحث بازار و بسترســازی جهت تجاری سازی اصلی ترین مسئلهی حال
حاضر موسسات فناور است
مجتبی مرآت ،یکی از نمایندگان منتخب در گفتگو با روابط عمومی پارک علم و فناوری
یزد با اشــاره به مشارکت پرشور تر این دوره نســبت به دورههای قبل گفت :مشارکت 63
درصدی در این دوره نشان دهندهی نیاز به تغییر از سوی اکثریت مدیران عامل شرکتهای
فناور است.
وی افزود :با توجه به تجربهی تعاملی که طی حضورچند ساله ام در پارک علم و فناوری
یزد با مدیران عامل شــرکتها داشته ام ،بحث بازار و بسترسازی جهت تجاری سازی را به
عنوان اصلی ترین مســئلهی حال حاضر موسسات فناور در برنامهی کاری یک سال آینده
قرار خواهیم داد.
مرآت پارک یزد را از زمان تاســیس تا به امروز یکی از پارکهای سرآمد کشور دانست و
گفت :باید با همکاری همه جانبه بین مراکز فناور داخلی و برقراری تعامل با پارکهای علم و
فناوری دیگر همچنان سطح پارک یزد را به عنوان یک پارک بزرگ حفظ کنیم.
رضا جوادپور :پیگیری هم افزایی شــرکتها ،افزایش اعتبار و گردش ســرمایه آنها در
اولویت برنامه نمایندگان خواهد بود
رضــا جواد پور ،دیگر نمایندهی منتخــب نیز با بیان اینکه کار نمایندگان تنها پیگیری
مسائل بیمه و مالیات نیست ،گفت :در سال پیش رو پیگیری هم افزایی شرکتها ،افزایش
اعتبار و گردش سرمایه آنها در اولویت برنامه نمایندگان خواهد بود .جوادپور اظهار داشت:
اگر بتوان محصولی با کیفیت جهانی تولید و سپس بازاریابی و برندسازی کرد ،خود به خود

دیگر مشکالت موسسات نوپا از جمله مسائل مالیات و بیمه حل خواهد شد.
وی افزود :برگزاری جلسات منظم با مدیران عامل موسسات به منظور فراهم آوردن زمینهی
هم افزایی ،بازاریابی و استفاده از تجربیات سایرین ،از برنامههای پیشنهادی نمایندگان است.
محمدمهدی آرمان :رسالت نمایندگان هموار سازی مسیر توسعه شرکتها و نهایتا پارک
است محمدمهدی آرمان با بیان اینکه رسالت نمایندگان هموار سازی مسیر توسعه شرکتها
و نهایتا پارک است ،اظهار داشت :برای وارد شدن به پروژههای بزرگ تالش خواهیم کرد.
وی ابراز امیدواری کرد :با وجود تیم اجرایی قوی که در هیئت رئیسه فعلی موجود است
بتوانیم به این مهم جامه عمل بپوشانیم.
آرمان افزود :میتوان با شفاف سازی مسائل حقوقی بیمه و مالیات ،مانع از درگیری بیش
از حد شرکتها و عقب افتادگی روند رشد آنها شد.

قائم مقام دبیر اجرایی جشنواره ملی شتاب خبر داد:

جشنواره ملی شتاب همزمان با هفته پژوهش و فناوری برگزار خواهد شد

قائم مقام دبیر اجرایی جشــنواره ملی شــتاب (شناســایی و توانمندسازی ایدههای
برگزیده) از برگزاری این رویداد ملی حوزه فناوری ملی در آذرماه سال جاری و همزمان
با هفته پژوهش و فناوری خبرداد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شــهرام شکوهی ،هدف از برگزاری
جشنواره شتاب در سطح کشور را ایجاد فضایی برای رقابت سالم و سازنده در بین جوانان
خالق و ایده پرداز و مهمتر از همه فرهنگ سازی و ترویج خالقیت ،نوآوری و ایده پردازی
در میان مخاطبان پرشمار این جشنواره دانست.
وی افزود :توفیقات و تجربیات گذشته باعث شده است که جشنواره شتاب با حمایت
مدیران ارشــد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در جمع برنامههای ثابت و ساالنه هفته
پژوهش و فناوری قرار گرفته و مساعدتهای مطلوبی برای برگزاری سراسری و هرچه با
شکوهتر این جشنواره و همچنین حمایت از صاحبان ایدههای برتر در سطوح استانی و
ملی انجام پذیرد.
شــکوهی با اشاره به حساسیتها و دقت نظر الزم برای داوری دقیق و مشاوره مفید
و موثر در مسیر تبدیل ایدههای خالقانه به محصوالت فناورانه اشاره داشت :در برگزاری
دومین دوره از جشــنواره ملی شتاب و برمبنای تجارب قبلی برنامههای متعددی برای
ارتقا سطح کیفی رقابتها و طراحی ســاز و کارهای حمایتی مناسب از ایدهها در نظر
گرفته شده است.
وی پیرامون نحوه برگزاری این دوره از جشــنواره اظهار داشت :صاحبان ایده در بازه
زمانی دوماهه (از اول مهر ماه تا پایان آبان ماه) برای ثبت دقیق ایدههای خود در پایگاه
الکترونیک جشنواره به آدرس:
 chosen-hdea.irفرصت خواهند داشــت .ایدههــای دریافتی پس از عملیات
غربالگری ،در ســطح استانی داوری و ارزیابی خواهد شد .در مرحله بعد ایدههای برتر و
برگزیده برای رقابت ملی و نهایی به تهران دعوت خواهند شد .مرحله نهایی این رویداد

همزمان با هفته پژوهش و فناوری و با حضور وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار
خواهد شد و از برندگان در هر بخش تجلیل به عمل خواهد آمد.
شکوهی با اشاره به سوابق برگزاری جشنواره ملی ایدههای برتر در پارک علم و فناوری
یزد اظهار داشــت :با توجه به تجارب موفق قبلی ،مســؤولیت راهبری دبیرخانه دائمی
جشنواره ملی شتاب نیز به پارک علم و فناوری یزد سپرده شده است.
دبیر اجرایی جشنواره ملی شــتاب از همه عالقمندان به حوزه گسترده فناوریهای
نوین ،اساتید و جوانان صاحب ایده و خالقیت خواست تا با حضور در این رقابت بزرگ،
داشتهها و دستاوردهای خود را به محک آزمون و امتحان بسپارند و از حمایت پارکهای
علم و فناوری در سراسر کشور برای تجاری سازی نتایج تحقیقات خود استفاده کنند.
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گفتگو

مرتضی افتخاری ،رئیس مرکز تحقیقات آب ایران:

پارک علم و فناوری یزد به دلیل توانایی
باالی خود میتواند در حوزههای مختلف
به کل کشور خدمات ارائه کند
مرتضی افتخاری ،رئیس مرکز تحقیقــات ایران  10آبان  95در پارک علم و فناوری یزد
حضور یافته و از بخشهای مختلف آن بازدید کردند .در حاشیه این بازدید با وی به گفتگو
نشستیم که با هم میخوانیم:

مصارف کشاورزی مباحث بهره وری آب ،در صنعت مبحث پساب و در حوزهی شرب ،مبحث
کیفیت مطرح میشوند .که مرکز توســعه فناوریهای آب با قرار دادن این سه موضوع در
دســتور کار خود و با نگاه به چالشهای آب میتواند کمکهای موثری ارائه دهد .از دیگر
موضوعاتی که مغفول مانده مســائل اجتماعی و فرهنگی مصارف آب است که خوشبختانه
مرکز توسعه فناوریهای آب فعالیتهای خوبی در این زمینهها انجام داده است.

در سطح استانها در حوزه آب ،شرکتهای آب منطقه ای و آب و فاضالب هستند که در
امر تامین منابع آب و مباحث مربوط با مصارف آب فعالیت میکنند .ارتباط مرکز تحقیقات
آب ایران به این شکل است که در جلساتی که به صورت دوره ای در استانها برگزار میشود،
مشکالت احصا و با کار پژوهشی برای آن راه حل استخراج میگردد.

با توجه به بازدیدهایی که از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد داشتید
ارزیابی جنابعالی از عملکرد این شرکتها چیست؟

لطفا توضیحــی در مورد مرکز تحقیقات آب ایران و چگونگی ارتباط این مرکز با
استانهای کشور بفرمایید؟

ارتباط این مرکز با بخشهای فناوری و تولید چگونه است؟

در واقع فلسفه حضور بنده در پارک علم و فناوری یزد ،همین موضوع است .ما در مرکز
تحقیقات آب ایران ،تحقیقات را تا مرحله تجاری سازی میرسانیم .در این مرحله است که
به سرمایه گذاری بخش خصوصی و وابسته به این دانش ،نیاز داریم .در واقع پارکهای علم
و فناوری حلقهی گمشدهی این زنجیره هستند که میتوانند با تبدیل این دانش به فناوری
آن را به منصه ظهور و تجاری سازی برسانند.
ارتباط مرکز آب با پارک علم و فناوری یزد چگونه شکل گرفت؟

مشخصا ارتباط با پارک علم و فناوری یزد در دیدار با مدیر مرکز توسعه فناوریهای آب
وابســته به این پارک شکل گرفت .در این جلسه گزارشی از فعالیتهای این مرکز ارائه شد
و با توجه به حایز اهمیت بودن موضوعات طرح شده ،بازدید از پارک علم و فناوری یزد در
دستور کار قرار گرفت.

نظر جنابعالی در مورد مرکز توسعه فناوریهای آب ،به عنوان اولین مرکز در ایران
در این حوزه که زیر نظر پارک علم و فناوری یزد فعالیت میکند،چیست؟
در شــرایط کنونی در بخشهای عظیمی در کشور دچار بحران آب هستیم و بسیاری از
آن به نحوه مدیریت مصرف آب برمی گردد .به طور کلی در مصرف آب سه حوزه کشاورزی،
صنعت و شــرب وجود دارد که در هریک از این حوزهها مســائلی مطرح است از جمله در

به نظرم عملکرد شــرکتهای فناور پارک یزد در حوزه آب بسیار عالی بوده و اغلب روی
موضوعاتی کار میکنند که در کشــور به آنها نیاز داریم و از اینکه به دلیل نامطلوب بودن
وضعیت مالی کشور نمی توانیم خیلی از این شرکتها حمایت کنیم بسیار متاثر شدم چون
اگر چنین شرایطی در خارج از کشور باشد حمایت بسیار جدی از آن میشود.
متاسفانه ما در تحقیقات خود بسیار ضعیف عمل میکنیم در حالی که باید هنگامی که در
کشور دچار رکود و بی پولی میشویم سرمایه گذاری بیشتری روی تحقیقات داشته باشیم.
مجموعه پارک علم و فناوری یزد مجموعه ای فعال و موثر اســت که به دلیل توانمندی و
پتانسیل باالی آن منحصر به استان یزد نیست و میتواند به کل کشور خدمات ارائه کند.
توانایی ،پشتکار و هوش سرشار به همراه سالمت نفس و تالشی که مختص یزدیهاست
در جوانانی که در این مجموعه فعالیت میکنند به وضوح دیده میشود که با این ویژگیها
میتوانند کشور را متحول کنند.
به نظر میرسد پارک یزد وظایف خود را به خوبی انجام داده و حاال نوبت ماست که بتوانیم
از این فضا استفاده کنیم.
چه برنامههایی جهت ایجاد ارتباط با پارک یزد در دستور کار مرکز تحقیقات آب
ایران قرار دارد؟
قرار شد تفاهم نامه ای با پارک علم و فناوری یزد امضا شود تا بتوانیم اقدامات مشترکمان
را ســازماندهی کنیم .با توجه به اینکه موسسه تحقیقات آب زیرمجموعه وزارت نیرو است
و ارتباط مســتقیم با وزیر و معاون ایشان در امور آب دارد ،میتوانیم اقداماتی که در پارک
یزد انجام میشــود را به ردههای باالی مدیریتی در وزارت نیرو متصل کنیم تا انشاال بتواند
به ثمر برسد.
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رئیس پارک علم و فناوری یزد مطرح کرد:

فضای عمومی کسب و کار کشور باید به
سمت دانش بنیان شدن سوق پیدا کند

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد،داریوش پورسراجیان در گفتگوی اختصاصی
با نشریه عتف فعالیتها و دستاوردهای این پارک در طی ۱۵سال را تشریح کرد:
ســال  95پانزدهمین سال تاسیس پارک علم و فناوری یزد است .پارکی که همواره یکی از
پارکهای پیشــرو در کشور بوده و در حال حاضر نیز جزو پارکهای علم و فناوری برتر کشور
قرار دارد .همچنین این پارک مبدع بسیاری از اتفاقات و رویدادهای علمی معتبر در کشور بوده
اســت .مرکز نوآوری ،مراکز رشد شهرستانی ،مرکز رشد تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات
و جشــنواره ملی ایدههای برتر از مواردی اســت که برای اولین بار در کشور از سوی پارک یزد
طراحی و راه اندازی شدند.

پارک علم و فناوری یزد چقدر در رسیدن به اهدافی که در ابتدای تاسیس تعریف شد
موفق عمل کرده است؟

با توجه به این که امسال پانزدهمین سالگرد تاسیس پارک علم و فناوری یزد بود لطفا
در مورد تاریخچهی شکل گیری پارکها به طورکلی در ایران و هدف از تأسیس آنها
و بعد چگونگی شکل گیری و اهداف پارک علم و فناوری یزد توضیح دهید.

پس به نظر شما جایگاه فعلی پارکها در تولید ارزش افزوده قابل قبول میباشد ؟

در بحث تاریخچه در واقع در کشــور دو مسیر به صورت موازی در حوزه پارکهای فناوری
طی میشــود .یک مســیر همکاری بین دفتر مطالعات فناوری دانشگاه صنعتی شریف و دفتر
همکاریهای فناوری ریاســت جمهوری بود که در نهایت منتج شد به تاسیس پارک فناوری
پردیس که در حال حاضر وابســته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است .در مورد
یزد از اواخر دهه  60ایدههایی مطرح بوده است و مطالعاتی هم بر اساس آن صورت میگیرد و
در نهایت در سال 80استانهای یزد،گیالن ،آذربایجان شرقی ،فارس ،سمنان و خراسان مجوز
تاسیس پارکهای علم و فناوری را از شورای گسترش آموزش عالی میگیرند نهایتا پارک یزد
در  ۲۰مرداد  ۱۳۸۰رسما فعالیت خود را آغا ز مینماید.
فضای عمومی کسب و کار کشور باید به سمت دانش بنیان شدن سوق پیدا کند ،باید صنعت
کشور دانش بنیان باشد تا بازار فناوری رونق پیدا کند.

هدف از شکل گیری این پارکها چه بود ؟ و پارک علم و فناوری یزد بر اساس اهداف
ملی راه اندازی شــد یا بر اساس چشم اندازهایی که درون استان برایش دیده شده
بود؟

اســاس نامه ،تشکیالت و ساختار به صورت ملی تدوین شده است .مجموعه پارکهای علم
و فناوری کشور ،مانند دانشگاهها و پژوهش گاهها ،دستگاههای ملی هستند که زیر نظر هیئت
امنا اداره میشوند و مدیریت پارک ملزم به اجرای مصوباتی است که از سوی هیئت امنا ابالغ
میشود اما پارکها در زمینههایی فعالیت میکنند که مبتنی بر مزیتها و قابلیتهای منطقه
ای است به ویژه پارکهای اولیه که خودشان نقش پر رنگی در طراحی ساختارشان داشتند و
توانمندیها و قابلیتهای تیم موسس نقش چشم گیری در مسیر شکل گیری آنها داشته است.
به عنوان مثال اولین مرکز نوآوری در پارک یزد شکل گرفت و تا سالها این مرکز مختص پارک
یزد بود که کم کم به یک روند عمومی تبدیل شــد و دیگر پارکها نیز این مرکز را راه اندازی
کردند .اولین صندوق پژوهش فناوری و اولین جشنواره ملی ایدههای برتر ازدیگر مواردی است
که برای اولین بار از سوی پارک یزد راه اندازی شدند.
هدف اصلی پارک یا به عبارتی خروجی ای که انتظار داریم از پارک بگیریم ،توســعه کسب
و کار مبتنی بر دانش اســت .ما مجموعههایی را مورد حمایت قرار میدهیم که محصول آ نها
تکنولوژي و فناوری ناشی از دانش است.
حال عناصر پارک هرکدام وظیفه خاص خود را دارند ،مراکز رشد وظیفه شکل دهی و تقویت
شرکتها را دارد ،پس از آن شرکتها در فضاهایی که اصطالحا چند مستاجره نامیده میشوند
مستقر میشوند و از این جا به بعد هم افزایی بین شرکتها است که باید منجر به ارزش افزوده
شــود .مرکز نوآوری وظیفه ترویج فرهنگ نوآوری و خالقیت بیــن افراد را دارد تا این افراد به
مخاطبین مرکز رشد و سپس پارک تبدیل شوند .صندوق پژوهش و فناوری بازوی مالی است
که وظیفه ارائه تسهیالت مالی و تامین منابع حوزه توسعه و فناوری را بر عهده دارد.

به شــکل نســبی پارکها و به ویژه پارک علم و فناوری یزد را موفق میدانم اما اگر بخواهم
به شــکل کمی توضیح دهم ،شاخصهایی مانند میزان اشتغال ایجاد شده ،هزینه ایجاد شغل،
ارزش افزوده ایجاد شده توسط شرکتها مطرح میشوند و بررسی این شاخصها نشان میدهد
که پارکهای علم و فناوری با فاصله زیادی نسبت به سایر مکانیزمهای توسعه اقتصادی ،موفق
عمل کرده اند .به ويژه زمانی که میزان هزینه ای که به عنوان ســرمایه گذاری در پارک صرف
شده است را مبنای مقایسه قرار میدهیم.

بله .با در نظر گرفتن عمر پارکها و به نسبت سرمایه گذاری و حمایت یک هشده قابل قبول
است.
اگر در حمایت ،منطق وجود نداشته باشد به نفع شرکتها نیست ،بلکه منجر به نابودی آنها
م یشــود .یعنی اگر تعمدا فعالین اقتصادی را از فضای واقعی کسب و کار دور کنیم به نابودی
آنها کمک کرده ایم.
به نظر شما چه اقداماتی الزم است تا این شرکتها به یکی از ستونهای اقتصاد کشور
تبدیل شوند؟
در واقع مجموعه ای از اتفاقات میتواند مانع یا تسهیل کننده این مسیر باشد .فضای عمومی
کسب و کار کشور باید به سمت دانش بنیان سوق پیدا کند ،باید صنعت کشور دانش بنیان باشد
تا بازار فناوری رونق پیدا کند .اگر در کشور بازار توسعه و فناوری وجود نداشته باشد شرکتها
آسیب میبینند ،به همین دلیل دغدغه اصلی ما بازار تقاضا است نه تولید فناوری .در حال حاضر
در بعضی از حوزهها صادرات فناوری موفقی داریم و این موضوع نشان میدهد که دیگر عناصر
اقتصادی کشور نیز باید همراه با بخش توسعه و فناوری حرکت کنند.
پس طبق گفتههای جنابعالی نتیجه میگیریم که چون صنایع کشــور سنتی است
بازاری برای جذب فناوری تولید شده در پارکها نیست.

باید برای فناوری تولید شده در پارکها بازار تقاضا وجود داشته باشد تا این شرکتها موفق
عمل کنند و در حال حاضر راه نجات ،صادرات فناوری تولید شــده توســط شرکتها است و
شــاخصهای ما در بحث صادرات از موفقیت شــرکتهایمان حکایت دارند .اما توسعه اقتصاد
دانش بنیان به عنوان هدف غایی پارکها درگرو حرکت متناسب همه اعضای مجموعه اقتصادی
کشور میباشد که پارکها تنها یک عضو آن هستند .بنابراین تولید سنتی و فضای غیررقابتی
کسب و کار مانع اصلی توسعه دانش بنیان میباشد .البته این نکته را هم باید عرض کنم که این
موضوعی دوطرفه اســت و تغییر وضعیت صنعت با فشار تکنولوژی تسریع میشود یعنی فشار
عرضه فناوری تا حدی میتواند برروی حرکت صنعت به سوی مدرن شدن تاثیر بگذارد و در کل
من افق روشنی را برای این حوزه م یبینم.

در حال حاضر چه تعداد شرکت در پارک علم و فناوری یزد مستقر هستند و بیشتر
در چه حوزههایی فعالیت دارند؟

در حال حاضر  178شــرکت در پارک علم و فناوری یزد چه در قالب شرکتهای مستقر در
ساختمان چند مستاجره و چه در مراکز رشد مختلف حضور دارند .که عمدتا در حوزهی ICT
فعال هستند .بعد از این حوزه بیوتکنولوژی ،مهندسی پزشکی ،نانو و مواد پیشرفته جز حوزههای
فعال پارک هستند و البته حوزه علوم انسانی و هنر یا فناوریهای نرم .ضمنا ما پارک را در زمینه
خاصی محدود نکردیم و اگر در تیمی پتانسیل و ایده قابل حمایتی وجود داشته است آنها را در
قالب شرکتهای فناوری حمایت کردیم ورود به حوزه فناوریهای نرم یکی از مواردی است که
خیلی نوآورانه و البته جسورانه برای اولین بار در پارک علم و فناوری یزد مطرح شد
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چشم انداز پارک علم و فناوری یزد در حوزهی فناوریهای نرم چیست؟

ورود به حوزه فناوریهای نرم یکی از مواردی است که خیلی نوآورانه و البته جسورانه برای
اولین بار در پارک علم و فناوری یزد مطرح شد و این نکته مد نظر قرار گرفت که مفاهیم مربوط
به توسعه فناوری را که عمدتا در حوزه فناوریهای سخت تعریف میشد به حوزه علوم انسانی
وارد کنیم .با توجه به اینکه حوزه گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را میتوان در این حوزه
تعریف نمود ،میتوان افق خیلی خوبی را برایش متصور شد .البته فراز و نشیبهای این مسیر و
چگونگی تبیین آن در حوزه مدیریت کالن فناوری کشور مسئله ای اساسی بود ،وضع ضوابط،
مقررات و گرفتن مجوزها نیز کار بسیاری برد ولی خوشبختانه در حال حاضر  ۷مرکز رشد علوم
انسانی در کشور فعال هستند .تمرکز ما در یزد عمدتا برروی بحثهای اقتصاد ،مدیریت ،علوم
اجتماعی ،هنر و معماری بوده اســت و از ابتدای شــکل گیری حدود  ۶۵شرکت در این حوزه
ایجاد شده است.
در مورد صنایع خالق که اخیرا مطرح شده و یونسکو بر اساس آن شبکه شهرهای خالق را
تعریف کرد که هدف آن رسیدن به کسب و کار مبتنی بر کاالی فرهنگی است چه نظری دارید.
عرض کردم کال در حوزههای نرم فضای کار خوبی وجود دارد و احساس نیاز به این حوزه تا
حدودی در جامعه نیز شــکل گرفته است .البته ورود به حوزههای جدید نیاز به یکسری پیش
زمینهها و همراهی از سوی مدیران ،بخش خصوصی و دانشگاه را دارد .به طور کلی این مفاهیم
در حال رونق گرفتن هستند و وظیفه ما در پارک ایجاد بستر و حمایت از کسانی است که قصد
فعالیت در این حوزهها را دارند.
سال گذشــته راه اندازی مرکز رشد تخصصی هنر در حال پیگیری بود ،االن به کجا
رسیده است؟
این موضوع به عنوان زیرمجموعه ای از مرکز رشــد علوم انســانی و هنر پیگیری میشود و
تفاهم نامه ای سه جانبه بین پارک یزد ،دانشگاه یزد و ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویت ساز
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شده است تا این مرکز در پردیس هنر دانشگاه
یزد راه اندازی شود .البته شاید یک زمانی براساس میزان توجه و استقبال ظرفیت جدا سازی و
فعالیت به عنوان یک مرکز مستقل را داشته باشد اما درحال حاضر در مرحله راه اندازی است.

در حال حاضر مهم ترین برنامه یا اولویت شماره یک پارک علم و فناوری یزد چیست؟

برنامه چهارم استراتژیک پارک در هیئت امنا تصویب شده است که با توجه به تحلیل ما از
شــرایط عمومی اقتصادی ،شرایط پسابرجام و هم چنین سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی
چند محور اصلی را در نظر گرفته ایم .یکی از این محورها بحث بین المللی سازی یا به اصطالح
توســعه صادرات فناوری میباشــد .موضوع دیگر توسعه فن بازار و استفاده از ظرفیت آن برای
رونق بازار فناوری در استان میباشد( .فن بازار یا تکنومارکت مفهومی عامی است به معنای بازار
تبــادل فناوری که این بازار به عناصر مختلفی نیاز دارد از جمله عرضه کننده ،مکانیزم قیمت
گذار ،واسطه) در حال حاضر پارک یزد کارگزار فن بازارملی میباشد .محور سوم در برنامه چهارم
پارک رونق بخشی به بازار مالی از طریق توسعه صندوق پژوهش و فناوری یزد و چهارمین محور،
تمرکز بر مراکز توسعه فناوری تخصصی است از این مراکز تا کنون چهار مورد  -1مرکز توسعه
فناوری آب -2مرکز توســعه فناوریهای کاشی و سرامیک -3مرکز توسعه هنرهای دیجیتال
-4مرکز توسعه فناوریهای هوایی در دستور کار قرار گرفته است .مرکز توسعه فناوری آب ،به
عنوان مسئلهی اساسی استان ،مرکز توسعه فناوریهای کاشی سرامیک با توجه به بازار گسترده

فناوری در این حوزه در استان ،مرکز توسعه هنرهای دیجیتال ذیل فناوریهای نرم و با هدف
محتواسازی در این حوزه و توسعهی فناوریهای هوایی با توجه به مزیتهای نسبی موجود بویژه
در حوزه  ICTراه اندازی شده اند.
در حال حاضر در پارک یزد هیچ شرکتی در حوزه فناوریهای هوایی فعالیت دارد؟

بله ،با توجه به گستردگی صنعت هوایی و فناوریهای مرتبط با آن ،شرکتهای ما در حوزه
 ICTمرتبط با این حوزه حســاب میشوند و با اتکا به پتانسیل همین شرکتها بود که ستاد
توسعه فناوری هوایی ریاست جمهوری ،پارک یزد را به عنوان قطب تامین فناوریهای حوزهی
تجهیــزات فرودگاهی در نظر گرفت و در حال حاضر طرحهای کالنــی وجود دارد که پس از
تصویب به شرکتهای مرتبط داده میشود تا اجرا کنند به عبارتی با راه اندازی این مرکز ،بازاری
برای شرکتهای  ICTدر صنعت هوایی ایجاد کرده ایم.
همانطور که اشــاره کردید هدف از فعالیت پارکهای علم و فناوری ایجاد فناوری و
خالقیت مبتنی بر دانش میباشد ،عملکرد سیســتم آموزش و پرورش ایران را به
عنوان نهادی که اساس تربیت نیروی انسانی را بر عهده دارد در حوزه خالقیت چگونه
میبینید؟
من نمی خواهم وارد تحلیل این وضعیت بشوم اما تجربه نشان داده است که همکاری پارک
با عرصه دانش آموزش و پرورش میتواند در موفقیت پارک نقش پررنگی داشــته باشد چرا که
جریان خالقیت و نوآوری طبیعتا در سنین دانش آموزش بسیار بهتر نهادینه میشود .به همین
دلیل است که بخش بزرگی از مخاطبین ما در مرکز نوآوری پارک ،دانش آموزان هستند .و این
مرکز هر ســاله مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی را برگزار میکند .قویا معتقد هستیم
که همکاری ما با آموزش و پرورش میتواند بازار فعالیت در نوآوری مبتنی بر فناوری را بسیار
رونق دهد .خیلی از افرادی که در حال حاضر جز فناوران موفق ما هســتند کسانی هستند که
در سنوات گذشته دورههایی را در قالب مرکز نوآوری یا جشنوارههای مختلف پارک طی کرده
اند و در واقع از دوران دانش آموزی با پارک ارتباط داشــته اند و تحلیل کلی ما از شرکتهای
موفقمان این است که درصد باالیی از آنها از دل این جریان برخاسته اند .به همین دلیل در این
حوزه سرمایه گذاری میکنیم و تفاهم نامههای خوبی با وزارت آموزش و پرورش داشته ایم.

آموزش و پرورش پذیرای این تعامل بوده؟

خوشــبختانه در دوسال اخیر که مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی را در سطح ملی
برگزار میکنیم همکاری وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان یزد بسیار
خوب بوده است
نظر شما در مورد نحوه حمایت دولت از شرکتهای پارک علم و فناوری چیست؟

باید بپذیریم که اگر در حمایت ،منطق وجود نداشته باشد به نفع شرکتها نیست ،بلکه منجر
به نابودی آنها میشــود .یعنی اگر تعمدا فعالین اقتصادی را از فضای واقعی کسب و کار دور
کنیم به نابودی آنها کمک کرده ایم .به هر حال یک زمانی باید وارد فضای واقعی بشوند بنابراین
حمایت برای شکل گیری الزم است اما آهسته آهسته باید شرکتها را به مرحله ای برسانیم که
ی گیریم تا در همه حوزهها ،از تامین
بتوانند روی پای خود بایستند .هم هی توان خود را به کار م 
زیر ســاخت گرفته تا تامین منابع مالی حمایتهای الزم صورت بگیرد اما همیشه این نگرانی
وجود دارد که حمایت ما منجر به این نشود که شرکتها از فضای واقعی کسب و کار دور شوند.
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گفتگو

کریمیان اقبال مطرح کرد:

گام اصلی حرکت به سوی توسعه توسط
مردم و بخش خصوصی برداشته میشود
در حاشــیه برگزاری کارگاه آموزشی توســعه قابلیتهای بین المللی سازی در پارک علم و
فناوری یزد ،پای گفتگو با مصطفی کریمیان اقبال ،مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی وزارت عتف
و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نشستیم.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مصطفی کریمیان اقبال در خصوص ضرورت
بین المللی شــدن شرکتهای فناور ،اظهار کرد :توجه به مبحث بین المللی شدن شرکتهای
دانش بنیان نه تنها بستر پیشرفتشان را فراهم میآورد که ادامه حیات موسسات فناور را تضمین
میکند.
وی با اشاره به تغییر نگاه بازار بین المللی به ایران پس از مذاکرات برجام ،افزود :جنبهی مثبت
این رخداد میتواند جذب ســرمایه گذار و شرکای خارجی باشد و از طرفی میتواند به تصرف
بازار داخلی بینجامد .اما اولویت سرمایه گذار خارجی ،پیدا کردن شرکای مناسب داخلی و سپس
تاسیس کارخانهی جدید است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه تربیت مدرس ،هدف از برگزاری این کارگاه را آگاهی رســانی و
آشــنایی شرکت کنندگان از برنامههای بین المللی سازی تدوین شده توسط کارشناسان حوزه
اقتصاد بین الملل دانست و گفت :شرکت کنندگان در دو روز ،در قالب تیمهای  6نفره ،ایدههای

اولیه خود را به صورت عملیاتی از جهت قابلیت بین المللی سازی بررسی میکنند.
کریمیان اقبال در بخش دیگری از ســخنان خود ،با اشــاره به نقش موثر بخش خصوصی و
شرکتهای دانش بنیان در توسعه فناوری کشور اظهار داشت :بخش دولتی در توسعه فناوری
کشور ،باید کمترین دخالت مستقیم را داشته باشد و بخش خصوصی با تکیه بر دانش و خودباوری
بتواند در این زمینه موثر تر از بخش دولتی حرکت کند.
وی با تاکید بر ســند چشم انداز توسعه ،اظهار داشت :اگر بخواهیم در منطقه و در جهان در
تمامی حوزهها سر آمد باشیم ،نباید فراموش کنیم که گام اصلی حرکت به سوی توسعه توسط
مردم و بخش خصوصی برداشته میشود.
گفتنی اســت مصطفی کریمیان اقبال؛ مدیر عامل شرکت نادین ویژن و عضو هیات علمی
دانشگاه تربیت مدرس ،از مدرسان این کارگاه آموزشی بوده است.

مدیر عمرانی پارک یزد خبر داد:

ساختمان مراکز رشد اقبال تا کنون
93درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

همزمان با فرارســیدن پانزدهمین سالگرد تاسیس پارک علم و فناوری یزد و در آستانه بهره
برداری از ســاختمان مراکز رشد اقبال ،مدیر عمرانی پارک یزد طی گفتگویی با روابط عمومی
فعالیتهای عمرانی انجام شده در این مجموعه را طی چند سال اخیر تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،حسین رحیمی ،مدیرعمرانی پارک یزد با
بیان اینکه از زمان تاسیس پارکها دو ردیف طرح عمرانی با عناوین تامین فضاهای پژوهشی و
فناوری و طرح تعمیرات اساسی ،خرید تجهیزات و ماشین آالت از سوی وزارت علوم و سازمان
مدیریت برای پارکها تعریف شد ،گفت :هر یک از پارکها با توجه به زیرساختهای خود و سال
تاسیس ،مقادیری از کمیت این دو طرح را دریافت کرده اند.
وی با اشاره به اینکه با آغاز پذیرش شرکتها در پارک نیاز به فضای فیزیکی بیشتری احساس
شد ،گفت:
بر همین اساس در قالب طرح تامین فضاهای پژوهشی ،مرمت و بازسازی 22هزار متر مربع
فضا شامل مجموعه اقبال در دستور کار پارک علم و فناوری یزد قرار گرفت.
رحیمــی تصریح کرد :در ابتدای کار،کارخانه اقبال به تملک پارک درآمد و ســپس در قالب
طرحهای مصوب این مجموعه مرمت و بازسازی شد.
مدیرعمرانی پارک یزد ،با بیان اینکه این پارک از سال  80فعالیت خود را آغاز کرد ،افزود :در
ابتدا دو گزارش در زمینه آسیب شناسی مرکز اقبال و تبدیل این مجموعه به مرکز فناوری و ریز
فضاهای مورد نیاز یک پارک فناوری در قالب طرح مطالعاتی تهیه و جهت بهره برداری از تمامی
 3.6هکتار وسعت مجموعه در دستور کار قرار گرفت.
وی با تاکید بر شعار پیوند سنت و نوآوری در انجام فعالیتهای عمرانی پارک یزد اظهار کرد:
با توجه به ثبت بافت سنتی مرکز اقبال و با حفظ هویت سنتی آن ،بازسازی مرکز اقبال از ابتدای
ســال  83آغاز و طراحی و مرمت آن بصورت همزمان انجام شد و تا اواخر سال  84شاهد اولین
استقرارها در مرکز اقبال بودیم.

رحیمی افزود 15 :هزار متر مربع فضای قابل اســتفاده اولیه متناسب با نیاز به فضای اداری،
مراکز رشد و چند مســتاجره تغییر کاربری پیدا کرد و ساخت دو مجموعه مرکز رشد فناوری
اطالعات و ارتباطات و ساختمان مراکز رشد اقبال در دستور کار قرار گرفت.
مدیر عمرانی پارک تصریح کرد :مرکز رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات با زیربنای 2570
مترمربع در سال  90تکمیل و جهت استقرار به شرکتها واگذار شد.
وی با بیان اینکه ســاختمان مراکز رشــد اقبال نیز با زیربنای  5157متر مربع پس از اتمام
طراحی در ســال  93در دست ساخت قرار گرفت ،اظهار داشت :این مرکز شامل محل استقرار
شــرکتهای فناور ،ساختمان اداری 4 ،آزمایشــگاه مرتبط با مرکز رشد بیوتکنولوژی 3 ،سالن
کنفرانس و سایر فضاها از جمله البی ،فروشگاه ،انتظامات و ...است.
رحیمی با اشــاره به پیشرفت  93درصدی ساخت مراکز رشد اقبال ،گفت :ارزش قرارداد این
پروژه  43هزار میلیون ریال بوده اســت که متاسفانه به دلیل مشکالت مالی دولت در سالهای
اخیر ،تنها  25هزار میلیون ریال آن را دریافت کردیم.
وی ابراز امیدواری کرد :با توجه به شــرایط فیزیکی و نیاز مالی پروژه ،وزارت علوم و سازمان
مدیریــت و برنامه ریزی در کوتاه ترین زمان نســبت به تخصیص اعتبار صد در صدی از پیش
تعیین شده ،اقدام نمایند.
رحیمی اتمام ساختمان مراکز رشد اقبال را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت :با تکمیل ساختمان
مراکز رشد اقبال شرکتهای جدیدی مستقر خواهند شد و ساختمان مرکز رشد زیست فناوری
به سمت آزمایشگاهی شدن پیش خواهد رفت.
وی افزود :راه اندازی واحد اطالع رســانی وابسته به روابط عمومی ،سامان دهی و فاخرسازی
مجموعــهی اقبال ،طراحی و تجهیز ســالن کنفرانس  VIPو ایجــاد مرکز تخصصی هنرهای
دیجیتال و انیمیشن از دیگر اقدامات عمرانی پارک یزد در سال جاری بوده است.
مدیرعمرانی پارک علم و فناوری یزد از اختصاص زمین مجاور مرکز فناوری اقبال به طرحهای
توســعه آتی پارک خبر داد و گفت :این زمین که در حال حاضر فضای مهمانســرا و پارکینگ
مجموعه را تامین میکند برای ساخت  3ساختمان بزرگ در نظر گرفته شده است.
وی افزود :طرح کامل حدود  18هزار متر مربع بوده و پاسخ گوی نیازهای رفاهی و پارکینگ
این مرکز خواهد بود.
گفتنی اســت ،از افتخارات عمرانی پارک علم و فناوری یزد ،کســب رتبه برتر استان توسط
کمیته نظارت بر مدیریت انرژی ساختمانهای اداری در دو سال پیاپی  93و  94است.
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گفتگو

عضو موفق مرکز نوآوری پارک یزد مطرح کرد:

پارک علم و فناوری یزد واسطه من برای
ورود جدی به حوزه اشتغال بود

مهران مرشدیان یکی از اعضای موفق مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد است که توانسته
است در دو سال  90و  91عنوان مخترع برتر استان را کسب کند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،اختراع اولین شبکه اورجینال الیسنس ضد
تحریم آنتی ویروس شرکت  ،esetاجرای پروژههای هوشمند سازی هتلها و طراحی قفلهای
دیجیتال هتلی و خانگی در اســتان یزد ،اختراع اولین ربات معبریاب و خنثی ســاز میدانهای
عملیاتی مین مبتنی بر پردازش تصویر و بینایی ماشین با قابلیت رصد وایرلس از جمله افتخارات
این جوان یزدی است.
مهران مرشدیان در خصوص اولین اختراعش گفت :برای اولین بار روبات فروشنده هوشمندی
ســاختم که قابلیت چاپ رســید ،کنترل ماهواره ای ،باز پرداخت اسکناس ،تغییر قیمت کاال،
تشخیص خودکار اسکناسها و ارزهای رایج ،نصب کارت خوان ،داشتن صفحه لمسی ،امنیت باال،
کارکرد ساده و سخنگو را داشت.
وی ادامه داد :طرح روبات فروشنده را به مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد ارائه کردم که
بودجه ای به آن اختصاص دادند و این روبات ثبت اختراع شد.
مرشدیان حضور در دورههای آموزشی مکانیک ،الکترونیک و برنامه نویسی سمپاد را در ایجاد

ایده اولیه برای ساخت روبات فروشنده موثر خواند و افزود :یک نمونه ساده از روبات را با هزینه
شخصی ســاختم که مورد استقبال و توجه مسئوالن آموزش و پرورش قرار گرفت و از آنجا به
پارک علم و فناوری یزد معرفی شدم.
وی اضافــه کرد :در ســال  91تدریس برنامه نویســی ( ،)VB.net , C , VB6++طراحی
مدارهای الکترونیک ،طراحی و شــبیه ســازی برد  ،HSPICEطراحی برد پروتیوس ،آلتیوم
دیزانیر ،میکرو کنترلرهای  AVRدر پارک علم و فناوری یزد را شروع کردم.
مهران مرشــدیان در ادامه اظهار داشــت :بعد از برگزاری دورهها شــرکتی تاسیس کردم و
مجوزهای رسمی برای تولید و بومی سازی الیسنس و آنتی ویروسهای تحریم شده را گرفتم
که منجر به تولید الیســنس اختصاصی باکیفیت شــد و این محصول نمایندگی فعال در یزد،
بندرعباس ،کرمان ،مشهد و مازندران داشت.
وی تصریح کرد :از مرداد ماه در کارخانه جهان الکترونیک در شهرک صنعتی مشغول به کار
هستم و مسئولیت سرپرستی و مدیریت پروژههای  IOTکارخانه را دارم.
مرشدیان گسترش زمینههای کاری در طراحی سیستمهای الکترونیک هوشمند و برگزاری
دورههای تخصصی الکترونیک را از برنامههای آینده خود عنوان کرد.

شناسایی و پرورش سخنوران برتر کشوری
هدف اصلی میکروفن

مهلت ارسال آثار به اولین مرحله مسابقه ملی سخنوری میکروفن پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،مسابقه ملی میکروفن با حمایت پارک علم و
فناوری یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی یزد و دانشگاه امام جواد(ع) برگزار میشود.
مدیرعامل شــرکت حامی نگار فناور پارســیان ،برگزارکننده این مسابقه در گفتگو با روابط
عمومی پارک علم و فناوری یزد در خصوص روند برگزاری این مسابقه اظهار داشت :مسابقه در
سه مرحله مقدماتی ،نیمه نهایی و نهایی برگزار میگردد که شرکت کنندگان در مرحله مقدماتی
تا تاریخ  15ام دی ماه یک ویدیو چند دقیقه ای با موضوع آزاد را ارسال کردند.
"حمید علی بیگی" ادامه داد :این مسابقه ملی در چهار بخش دانش آموزی با عنوان المپیاد
ملی دانش آموزی سخنوری؛ بخش دانشجویی ،بخش پرسنل شرکتهای خصوصی و کارکنان
دولتی و بخش آزاد برای سایر مخاطبان برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد :دانش آموزان میتوانند موضوعات مربوط به مباحث آموزشــی را ارائه کنند
و کارکنان دولت و پرســنل شرکتها به عنوان سخنران یک ســازمان و دانشجویان به عنوان
سخنگویان و متخصصیان فناوری و بازار به رقابت پرداخته و گروه آزاد نیز با تصمیم هیئت داوران
در یکی از این سه حوزه رقابت خواهند کرد.
مســئول برگزاری مســابقه میکروفن با بیان اینکه در انتخاب آثــار راه یافته به مرحله دوم

محدودیت تعداد وجود نخواهد داشت ،گفت :برای افراد منتخب مرحله اول کارگاههای آموزشی
رایگان از جمله زبان بدن و فن بیان برنامه ریزی شده است.
علی بیگی ادامه داد :در مرحله نیمه نهایی ساخت دو کلیپ با موضوع مشخص در دستور کار
شرکت کنندگان قرار میگیرد.
مدیر عامل شرکت حامی نگار فناور پارسیان ،با بیان غیرحضوری بودن نحوهی داوری در دو
مرحله اول ،داوری مرحلهی آخر را حضوری عنوان کرد و افزود :برگزیدگان مرحله نیمه نهایی در
مرحله آخر به صورت اجرای زنده در برابر داوران و حضار به رقابت خواهند پرداخت.
وی تصریح کرد 633 :نفر تا تاریخ  14ام دی ماه در این مرحله از مسابقه ثبت نام کرده اند که
از این تعداد  70درصد شرکت کنندگان از سایر استانهای کشور و  30درصد از استان یزد است.
علی بیگی در پایان ســخنان خود افزود :به کلیه افرادی که به مرحله نیمه نهایی رسیده اند
گواهی نامه مسابقه از سوی پارک علم و فناوری ارائه میگردد و به نفرات برگزیده نهایی جوایز
ارزنده ای شامل تسهیالت همکاری با شرکت حامی نگارفناور ،کمک هزینه چاپ مقاالت و سفر
به خارج از کشور تعلق میگیرد.
گفتنی است شرکت حامی نگار فناور پارسیان یکی از شرکتهای مستقر در مرکز رشد علوم
انسانی پارک علم وفناوری یزد است که فعالیت خود را از مهرماه سالجاری آغاز کرده است.
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گفتگو

مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد
مطرح کرد:

رفع مشکالت شرکتها در حوزه واردات
و تامین تجهیزات ،از دستاوردهای انعقاد
تفاهم نامه همکاری با پارک زیست فناوری
خلیج فارس است
مدیر مرکز رشــد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد در گفتگو با روابط عمومی پارک
عنوان کرد :اســتقرار شرکتهای زیر مجموعه مرکز رشد زیست فناوری یزد در پارک زیست
فناوری خلیج فارس میتواند منجر به ارائه خدمات بیشتر و تامین منابع مالی شرکتها شود.
عباس باقی اخذ مجوزهای بین المللی با وجود تحریمها را یکی دیگر از مزیتهای استقرار
در پارک زیســت فناوری خلیج فارس عنوان کرد و گفت :شــرکتهای ما در حوزه واردات و
تامین تجهیزات با مســائلی روبرو هستند که تسهیل و سرعت بخشی ورود کاالهای مدنظر
شرکتها میتواند به نحو موثری در رفع مسائل عمل کند.
وی افــزود :صادرات و واردات خدمات و فناوری در پارک زیســت فناوری خلیج فارس به
دلیل واقع شــدن در منطقه آزاد ،به خوبی صــورت میگیرد و به مقولههای گمرکی و بحث
واردات و قوانین جاری کشــور نیازی ندارد که این امر موجب برقراری ارتباط موثر در حوزه
فناوری و ایجاد دفاتر انتقال فناوری در پارک زیست فناوری خلیج فارس است.
مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد در ادامه اظهار داشت :خوشبختانه
در حال حاضر  4آزمایشگاه در مرکز رشد زیست فناوری یزد وجود دارد که با استقرار دفاتر
این آزمایشــگاهها در قشــم ،میتوان عالوه بر ارائه خدمات ،از استانداردهای بین المللی هم

برخوردار شد.
باقی با اشــاره به نقش مکملی مرکز رشد زیست فناوری یزد و پارک زیست فناوری قشم
اظهار داشت :بیشترین فعالیت یزد در حوزه تولید و در رشتههای پزشکی و مهندسی پزشکی
است و کمتر به مقوله خدمت میپردازیم ولی در قشم بیشتر در حوزه دریایی فعالیت صورت
میگیرد و ظرفیت ارائه خدمات بیشتری دارندکه با توجه به ساختار منطقه آزاد این خدمات
به ارزش افزوده منجر خواهد شد.
باقی در پایان اظهار کرد :انعقاد تفاهم نامه فرصت مناســبی را برای فعالیت شــرکتهای
مرکز رشــد و مســتقر در پارک به وجود آورده تا دفتری برای انتقال حــوزه فناوری و ارائه
خدمات در پارک زیست فناوری خلیج فارس ایجاد کنند.
گفتنی است به منظور اجرایی شدن بندهای تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری
یزد و پارک زیســت فناوری خلیج فارس ،جلسات منظمی برگزار خواهد شد تا در خصوص
مباحثی مانند نحوه اســتقرار شــرکتها ،مالکیت ،آیتمهای خدماتی ،پشتیبانی و آیین نامه
همکاری بررسی و تبادل نظر صورت گیرد.

مدیر مرکز توسعه فناوری آب پارک علم و فناوری یزد:

قناتهای زنده یزد مستند سازی میشوند

مدیر مرکز توسعه فناوری آب پارک علم و فناوری یزد در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت:
مستند سازی  10قنات زنده در استان یزد با هدف توجه بیشتر به قناتها و احیای آنها از اواسط
سال جاری در دستور کار این مرکز قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،علی اکبر قیومی با بیان اینکه بخشی از قنوات
هنوز زنده و دایر هســتند ،اظهار داشت :در هر شهرستان از استان یزد ،یک قنات زنده با هدف
تبلیغ و فرهنگ سازی ،مستند سازی شده و به مردم معرفی میشود.
وی ادامه داد :قناتها ،مرده و متعلق به گذشته نیستند بلکه هنوز کارآمدیهای خاص خود
را تا حدود زیادی حفظ کرده و منبع مهمی در تأمین آب شــرب و به ویژه در بخش کشاورزی
استان محسوب میشوند.
قیومی با بیان اینکه تغییر دیدگاه عموم مبنی بر اینکه قنات را پدیده ای "پایان یافته" تصور
میکنند ،یکی از مســائل اساســی در راستای احیای قنوات اســت ،خاطر نشان کرد :قنات به
عنوان یک سیستم تأمین آب مطمئن ،پایدار و کامال مبتنی بر طبیعت ،میتواند در آینده نیز از
جایگاهی اساسی به ویژه در اقلیمهای کویری همچون یزد برخوردار باشند.
مدیر مرکز توســعه فناوری آب یزد با اشاره به هزینههای ســنگین اجرای این طرح عنوان

کــرد :رونداجرایی کار به کندی پیش میرود که امیدواریم با همکاری دســتگاههای اجرایی و
مدیران ارشد بتوانیم نقش موثری در اجرای این طرح و معرفی هرچه بیشتر و بهتر کارکردها و
توانمندیهای تکنیک قنات به نسل کنونی داشته باشیم.
علی اکبر قیومی تصریح کرد :مراحل مستندسازی قنات نجف آباد یزد آغاز و تا کنون قریب
به 50درصد از این طرح انجام شده است که امیدواریم در سه ماهه نخست سال آتی شاهد اتمام
آن باشیم.
وی اضافه کرد :براساس اهداف این طرح و به منظور فرهنگ سازی و ترویج عمومی فرهنگ
قنات ،تصاویر زیادی از سازه و ابنیه این قنات تهیه شده و سعی در جمع آوری برخی از فرازهای
تاریخی آن را داریم تا در قالب نمایشگاهی در سطح یزد به نمایش گذاشته شود.
قیومی قنات گردی و برگزاری دورههای آشنایی فعاالن مدنی و سازمانهای مردم نهاد با قنات
را نیز از دیگر برنامههای جنبی در این طرح عنوان کرد.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به سهم  18درصدی قنوات از تأمین آب کشاورزی در استان
یزد ،خواستار توجه جدی مدیران استان و تصمیم سازان و به ویژه مجریان "طرح احیا و تعادل
بخشی منابع آب زیر زمینی" در سازمان آب منطقه ای به این موضوع اساسی و حیاتی شد.
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پورسراجیان در جمع مدیران عامل شرکتهای فناور:

حمایت از شرکتهای فناور باید هدفمند و کارا باشد
داریوش پورســراجیان که روز چهارشــنبه  5آبــان  95در جمع مدیران عامل
شــرکتهای فناور مستقر در مرکز فناوری اقبال سخن میگفت با اشاره به اینکه
حمایــت باید هدفمند و کارا صورت پذیرد گفت :متأســفانه گاه تصور از حمایت
تصوری اشــتباه اســت و میتوان با حمایتهای بجا و هدفمند شرکتهای فناور
مستقر را به سمت و سویی سوق داد که امکان ادامه حیات در فضای واقعی کسب
و کار را داشته باشند.
پورسراجیان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مؤثر صندوقهای پژوهش
و فناوری درحمایت مالی از توســعه فناوری اشــاره کــرد و گفت :این صندوقها
صندوقهایی برای ســرمایه گذاری ریسک پذیرند و باید به صورت جدی وارد این
عرصه گردند.
رئیس هیأت مدیره صندوق پژوهش و فناوری یزد از ورود این صندوق به عرصه
مشــارکت با طرحهای دانش بنیان خبر داد و گفــت :تاکنون صندوق پژوهش و
فناوری یزد وارد مشارکت با  3طرح دانش بنیان شده است و  5طرح دیگر در حال
بررسی است.
وی همچنین ســوابق شرکتهای فناور و گرید آنها را در ارزیابی پارک مالک
عمل صندوق پژوهش و فناوری یزد در اعطای تسهیالت بیان کرد.
رئیس پارک علم و فناوری یزد همچنین با اشاره به مشکالت موجود در اجرای ماده
 9قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان ،گفت :داشتن یک رفتار سازمانی
منســجم و هماهنگ بین مؤسسات فناور بزرگ ترین پشتوانه برای اجرای دقیق قانون
محسوب میشود.
پورسراجیان مجمع نمایندگان مؤسسات فناور را نهادی رسمی در پارک علم و فناوری
یزد دانست و گفت :انتقال مسائل مؤسسات به ستاد پارک و تصمیمات ستاد به مؤسسات
میتوانــد به راحتی از طریق این نهاد صورت پذیرد .وی با تقدیر از زحمات نمایندگان
پیشین مؤسسات به نمایندگان منتخب در دور جدید تبریک گفت و برای آنها آرزوی
توفیق کرد.

رئیس پارک علم و فناوری یزد در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به وجهه
پارک علم و فناوری یزد در استان و کشور گفت :امروز دیگر نمی توان با شعار و حرف
در ذهن مخاطب پارک را تعریف کرد .امروز پارک یزد  15ســال سابقه و رزومه دارد و
این رزومه و عملکرد پانزده ساله است که مخاطب را برای قضاوت در مورد آن راهنمایی
میکند .وی تأکید کرد تالش و عملکرد شرکتها سازنده این رزومه بوده و انتظار میرود
شرکتها با تالش بیشتر در حفظ و ارتقاء جایگاه پارک یزد کوشا باشند.
گفتنی اســت در این نشست ابتدا احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری
پارک ،گزارشی از عملکرد نیمه اول سال  95پارک علم و فناوری یزد ارائه نمود و سپس
حاضرین نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرپح نمودند.

در پانزدهمین نشست شورای نمایندگان موسسات فناور با هیات رئیسه پارک مطرح شد:

شرکتها از قالب قانونی فن بازار برای خرید و فروش محصوالت خود استفاده کنند

پانزدهمین نشست شورای نمایندگان موسسات فناور با هیات رئیسه پارک ،با حضور
نمایندگان جدید شرکتها 22 ،آبان  95در دفتر داریوش پورسراجیان برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشســت که با حضور
داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک ،احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری
پارک ،شــهرام شکوهی ،معاون پشــتیبانی پارک و نمایندگان شرکتها برگزار شد،
مسائل مربوط به مالیات ،ارزیابی شرکتها و هزینه استقرار مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مجتبی مرآت ،یکی از نمایندگان منتخب شرکتهای مستقر در پارک،

با اشاره به اهمیت عرضه محصوالت شرکتهای فناور گفت :امیدواریم با اختصاص یک
فضای فیزیکی مناسب هرچه سریعتر این نمایشگاه برپا شود.
محمد مهدی آرمان ،دیگر نماینده منتخب ،با اشــاره به لــزوم همراهی پارک با
شرکتها در هنگام عقد قرارداد گفت :بسیاری از نهادها و شرکتهای خصوصی تنها با
حضور و تایید پارک حاضر به عقد قرارداد و یا حتی انجام مذاکره با شرکتها میشوند.
رضا جوادپور ،یکی دیگر از نمایندگان منتخب شرکتها نیز ضمن انتقاد از بعضی
شاخصهای موجود در ارزیابی شــرکتها ،اظهار داشت :به نظر میرسد اگر فرآیند
ارزیابی به سمت ارائه گواهینامه رفته و امکان به روز کردن اطالعات توسط شرکتها
به طور مستمر وجود داشته باشد نتایج بهتری حاصل شود.
داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،در این نشست با تاکید بر
لزوم رفتار یکپارچه شرکتها در زمینه مسائل مالیاتی ،گفت :اگر شرکتها بر اساس
قانون رفتار کرده و مستندات خود را ارائه کنند مجموعه پارک نیز در چارچوب قوانین
تا حصول نتیجه مسئله را پیگیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه برای برپایی نمایشگاه دائمی در پارک ابتدا باید استانداردی در این
زمینه طراحی شود ،گفت :بعد از طراحی استاندارد و جمع آوری محصوالت شرکتها،
فضای موردنیاز در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
پورســراجیان سوق دادن فعالیت شرکتها به سمت فن بازار را بسیار مهم ارزیابی
کرد و اظهار داشت :شرکتها از قالب قانونی فن بازار برای خرید و فروش محصوالت
خود استفاده کنند زیرا این نهاد از تکنولوژی آنها صیانت میکند.
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داریوش پورسراجیان در نشست خبری با اصحاب رسانه:

عدم توازن عرضه و تقاضای فناوری مسئله اصلی شرکتهای دانش بنیان است

به مناسبت پانزدهمین سال تاسیس پارک علم و فناوری یزد ،نشست خبری رئیس پارک علم
و فناوری با اصحاب رسانه  26آبان  95در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشست ،داریوش پورسراجیان ،رئیس
پارک علم وفناوری یزد ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و دستاوردهای پارک در طول  15سال،
گفت :در سال  80مجوز تاسیس پارک علم و فناوری یزد صادر و پس از تملک کارخانه اقبال در
این مکان مستقر شد و اکنون یکی از پارکهای موفق در سطح کشور است.
وی تصریح کرد :استقرار در کارخانه اقبال نمونه ای از تبدیل فضای صنعتی به فناوری است
که با توجه به تاریخ و افتخارات آن و هویت بخشی به مخاطبین پارک علم و فناوری یزد نقش
مهمی در موفقیت این پارک داشته است.
حمایت از  627شرکت از ابتدای تاسیس پارک یزد تاکنون
پورسراجیان با بیان اینکه از ابتدای تاسیس تاکنون  627شرکت در قسمتهای مختلف پارک
مورد حمایت قرار گرفته اند ،گفت :در حال حاضر  178شرکت در پارک علم و فناوری یزد حضور
دارند که از این طریق برای یک هزار و  480نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.
رئیس پارک علم و فناوری یزد افزود :پاركهاي علم و فناوري در با هزینه ای معادل يك دهم
انچه كه براي ايجاد يك اشتغال پايدار نياز است ،اقدام به ايجاد فرصتهاي شغلي ميكند و اين
همان معني اقتصاد مقاومتي است كه از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است.
وی با تاکید بر عدم توازن عرضه و تقاضای فناوری به عنوان مسئله اصلی شرکتهای دانش
بنیان گفت :تا زمانی که این تعادل برقرار نشود اصرار بر افزایش عرضه راه گشا نیست و در برخی
مواقع بازار بین المللی ،تقاضای بیشتری نسبت به بازار داخلی دارد.
پورسراجیان افزود :معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ترویج فرهنگ دانش بنیان در
صنعت میتواند طبق ماده 3قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان به رشد پارکها کمک کند.
وی حمایتهــای پارک علم و فنــاوری را از مراحل پایین و دوران دانش آموزی که غیرقابل
تجاری سازی هستند تا سطوحی که به صورت جدی قابلیت تجاری سازی شدن را دارند عنوان
کرد و اظهار داشت:
اولین گروه یعنی دانش آموزان و دانشجویان مخاطبین مرکز نوآوری محسوب میشوند که

حمایتهای مالی ،مشاوره ای و آموزشی مربوط به این ایدهها را به عهده دارد و در مراکز رشد نیز
از هستههایی که به صورت بالقوه توانایی شرکت شدن را دارند حمایت میشود.
برگزاری جشنواره شتاب ملی همزمان با هفته پژوهش
پورسراجیان با اشاره به برگزاری جشنواره ایدههای برتر در قالب جشنواره شتاب ملی در آذر
ماه سال جاری و همزمان با هفته پژوهش گفت :با توجه به برگزاری موفق سالهای گذشته و
با حمایت مسئولین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جشنواره ایدههای برتر با عنوان شتاب ملی
همزمان با هفته پژوهش برگزار میشود.
وی افزود :در ســال گذشــته از دو هزار و پانصد ايدهي راه يافته به جشنواره در مرحلهي اول
 200ايده و در مرحله دوم  30ایده منتخب قابل تجاريسازي شناخته شد و در نهايت نيز 10
ايدهي شاخص در جشنواره مورد تجليل قرار گرفت.
پورسراجیان مسئله کمبود آب را یکی از موضوعات اساسی و مهم در کشور و استان یزد عنوان
کرد و گفت :از ســال  93مدلی تحت عنوان ایجاد مرکز توســعه فناوریهای آب در دستور کار
پارک علم و فناوری یزد قرار گرفت.
وی تصریح کرد :هدف این مرکز تجمیع ظرفیتها در حوزه آب بوده و تاکنون فعالیتهای آن
در زمینه کاهش مصرف آب به ویژه در بخشهای صنعتی و کشاورزی و همچنین سیستمهای
مدیریت مصرف آب بسیار اثربخش بوده است.
معافیت مالیاتی  118میلیارد ریالی فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان از سال 92
رئیس پارک علم و فناوری یزد با اشاره به معافيتهاي مالياتي شركتهاي مستقر در پاركهاي
علم و فناوري ،گفت :بر طبق قانون شــركتهاي مســتقر در پاركها از تمام معافيتهايي كه
شركتهاي صنعتي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي برخودار هستند ميتوانند بهرهمند شوند
اما به دلیل برداشتهای متفاوت از قانون در زمینه معافیت مالیاتی شرکتهای دانشبنیان ،این
مسئله در سالهای اخیر با مشکالتی مواجه شده است.
وی افزود :مرجع تشخیص فعالیت شرکتهای مستقر در پارکها ،مدیریت پارکهاست و ورود
دیگر نهادها در تشخیص ،خالف قانون است.
پورســراجيان تصریح کرد :از سال  92تاكنون  118میلیارد ريال از فعالیتهای شرکتهای
دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد مشمول معافیت مالیاتی شده است.
برگزاری هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی توسط پارک یزد
احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک نیز در این نشست با اشاره به نزدیک
شدن زمان برگزاری هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی ،گفت :هدف
از برگزاری این مسابقات آشنایی دانش آموزان با فرهنگ نوآوری و خالقیت است.
دبیر هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی با بیان اینکه امسال نیز بر
طبق انعقاد تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش این مسابقات را به صورت ملی برگزار میکنیم،
گفت :تاکنون  955نفر در قالب  489تیم از  21استان در این دوره از مسابقات ثبت نام کرده اند.
وی تصریح کرد :ما خواستار خارج شدن دانش آموزان از فضای علمی صرف و ورود آنها به
دنیای خالقیت هستیم.
فقیه خراســانی تاریخ برگزاری مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی را  4و  5آذر عنوان
کرد و اظهار داشت:
این مسابقات با همکاری دانشگاه یزد و وزارت آموزش و پرورش و حمایتهای کمیسیون ملی
یونسکو و معاونت علمی ریاست جمهوری توسط این پارک برگزار خواهد شد.

در نشست رئیس دانشگاه آزاد اسالمی بهاباد با رئیس پارک علم و فناوری یزد مطرح شد:

ایجاد دفتر پارک علم و فناوری یزد در بهاباد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،روز سه شنبه  16آذرماه ،نشستی با حضور
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی بهاباد و رئیس پارک علم و فناوری یزد در محل دفتر ریاست پارک
برگزار شد.
رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی واحد بهاباد در این نشست اظهارداشت :بهاباد سرزمینی سرشار
از پتانسیلهای بالقوه و بالفعل است که با توسعه فناوری در این شهرستان میتوان بهترین بهره
برداری را از این پتانسیلها داشت.
محمدرضا خادمی ادامه داد :زعفران محصولی کلیدی ،کم آبخواه و پربازده میباشد که با بهره
گیری از آخرین فناوریهای روز در حوزههای مختلف کاشت ،داشت و برداشت میتوان بهره وری
را در این حوزه به حداکثر رساند.
وی همچنین توسعه بهره گیری از انرژی خورشیدی در این شهرستان را بسیار حائز اهمیت
دانســت و عنوان کرد :با توســعه فناوری در این حوزه ،میتوان بخش زیادی از انرژی مورد نیاز

شهرستان را از این منبع پاک تامین نمود.
خادمی در پایان ابراز امیدواری کرد :با همکاریهای دانشگاه آزاد بهاباد و پارک علم و فناوری
یزد بتواند زمینه ساز بستری مناسب برای رشد و توسعه فناوری شهرستان باشد.
داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم وفناوری یزد نیز ایجاد و توسعه شرکتهای فناور را برای
توســعه فناوری و رشد اقتصادی منطقه ای را مدلی موفق و آزموده شده دانست و گفت :برنامه
پارک علم و فناوری یزد ،همواره تمرکز زدایی و ایجاد زیرساختهای الزم برای توسعه فناوری در
شهرستانها بر اساس ظرفیتهای منطقه ای بوده و هست.
در ادامه این نشســت ،در خصوص چگونگی ایجاد زیرســاختهای توســعه فناوری در این
شهرســتان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شــد پارک علم و فناوری یزد با همکاری
فرمانداری این شهرستان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهاباد نسبت به افتتاح دفتر پارک علم و
فناوری یزد در بهاباد اقدام نمایند.
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همزمان با ششمین روز از دهه فجر صورت گرفت:

نشست اعضای هیئت رئیسه دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و فناوری استان
با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،اعضای هیئت رئیسه پارک ،در قالب برنامه
دیدار روسا و مدیران دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و فناوری استان با آیت اهلل ناصری ،نماینده ولی
فقیه در استان و امام جمعه یزد دیدار وگفتگو کردند.

این مراسم روز یکشنبه  17بهمن ماه به مناسبت ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی و به منظور
تجدید میثاق با آرمانهای انقالب اسالمی و رهبر کبیر انقالب برگزار گردید.

حمایت صحا از  13طرح حوزه فناوری اطالعات استان یزد

در نشســتی با حضور علی وحــدت؛ رئیس صندوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع
الکترونیک کشور(صحا) ،رضا قربانی؛ رئیس اداره امور اقتصادی و برنامهریزی صحا ،اکرم فداکار؛
مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات اســتان یزد و تقی فرهنگ نیا؛ مدیر مرکز رشد ITپارک
علم و فناوری یزد از  13طرح حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات استان یزد اعالم حمایت شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،رئیس صندوق صحا در این نشست اظهار
داشــت :یزد یکی از استانهای پیشگام در توســعه و رونق کسب وکارهای نو در کشور و دارای

نیروی انسانی صادق و نخبه است.
"علی وحدت" افزود :رشــد کسب و کارهای آی تی ،مبتنی بر نیروی انسانی نخبه است که
استان یزد باتوجه به سرآمدی چندین ساله در کنکور و وجود نیروی انسانی نخبه خود میتواند
جایگاه خوبی در حوزه آی تی کشور داشته باشد.
وی ادامه داد :در حال حاضر فناوری اطالعات ،حوزه ای با صرفه اقتصادی باالست که با ایجاد
ارزش افزوده ،سهم موثری در توسعه کسب و کارهای نوآورانه دارد.
وحدت در خصوص  23طرح بررســی شده برای ارائه حمایت و تسهیالت صندوق حمایت از
تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک کشور(صحا) نیز اظهار کرد 13 :طرح به ارزش  23میلیارد
ریال بعد از بررسی مورد تصویب قرار گرفته اند و  4طرح نیز به دلیل عدم پردازش ایده و نداشتن
مسیر مشخص برای ایجاد بازار مورد تایید قرار نگرفتند.
وی اضافه کرد 6 :طرح دیگر نیز به بازنگری جدی نیاز دارند و به دلیل اینکه در سطح بسیار
کالن مطرح شده و فاقد جزییات بودند ،به صاحبان آنها برای پردازش و تقویت بیشتر بازگردانده
شد تا طرح کامل تری را ارائه نمایند.
مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات اســتان یزد نیز در این نشســت ،اساسی ترین دغدغه
شرکتهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات استان یزد را تامین مالی عنوان کرد و ادامه داد:
خوشبختانه با حمایت ویژه صحا و ارتباط مستمری که با صندوق پژوهش و فناوری ایجاد شد،
موفق شدیم منابع اعتباری ویژه ای برای شرکتهای استان یزد فراهم کنیم.
"اکرم فداکار" با اشاره به دستور ویژه رئیس جمهور مبنی بر توسعه اشتغال در حوزه آی تی
گفت :دســتور ویژه رئیس جمهور به وزارت ارتباطات برای توسعه اشتغال ،نشان دهنده نگاه و
رویکرد مثبت دولت به حوزه آی تی و ظرفیت قابل توجه این بخش برای توسعه اشتغال است.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح کرد:

بخش خصوصی و صنعت هنوز به معنای درست به بحث تحقیق و پژوهش وارد نشده اند
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور ،در نشستی با حضور
رئیس و مدیران ستادی پارک علم و فناوری یزد گفت :متاسفانه در حال حاضر بودجه اختصاص
یافته به پارکهای علم و فناوری بسیار کم است که باید به چند برابر افزایش یابد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،روز شنبه  9بهمن ماه آیت اهلل اعرافی؛ مدیر
حوزههای علمیه سراسر کشور با حضور در پارک علم و فناوری یزد ،ضمن بازدید از مرکز فناوری
اقبال ،در نشســتی با حضور رئیس و مدیران ســتادی پارک حضور یافت و از نزدیک در جریان
اقدامات و فعالیتهای پارک قرار گرفت.
"آیت اهلل اعرافی"در این نشســت با اشــاره به روند مناسب توسعه و پیشرفت کشوردر حوزه
علمی اظهار داشت :در حال حاضر کشور از اسناد پایه در سطح کالن برای حرکت در حوزه علم
برخوردار است و چشم انداز و سیاستهای علمی و فناوری کشور مشخص و روشنی در طی این
سالها تدوین شده است.
وی ادامه داد :تعداد موسســات آموزش عالی و دانشــگاههای موجود در کشور ،تعدد و تکثر
رشتههای دانشگاهی و افزایش مناسب این رشتهها نشاندهنده رشد علمی کشور است.
آیت اهلل اعرافی برقراری عدالت جنسیتی ،عدالت منطقه ای ،قومی و مذهبی ،انتشار بیش از
 500مجله پژوهشی و علمی در کشور ،تولید مقاالت و افزایش افراد دارای تحصیالت تکمیلی را
از دیگر نقاط قوت کشور در حوزه علم و دانش برشمرد.
این مقام مســئول عدم برنامه ریزی مناســب در اختصاص بودجه مناسب به بخش تحقیق
و پژوهش را از کاســتیهای کنونی در حوزه علمی کشــور دانســت و تصریح کرد :ما هنوز تا
درنوردیدن کامل مســیر علم ،دانش و تولید نظریه فاصله داریم و برخی از تصمیم گیریهای
اجتماعی کشور بر پایه تولید فکر و تحقیق نیست.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه ادامه داد :بخش خصوصی و صنعت هنوز به معنای درست
به بحث تحقیق و پژوهش وارد نشــده اند و بخشی از فناوریهای تولید شده با شرایط بومی و

فرهنگ سنتی ما مغایرت دارد.
آیت اهلل اعرافی در پایان سخنان خود افزود :عدم ارتباط مناسب میان نظام علمی و صنعتی
و آموزش وپرورش ،عدم تعادل میان رشد کیفی و کمی بخش علمی کشور و پایه ریزی نشدن
برخی از اســناد و طرحها بر اســاس علم و دانش از نقاط ضعف و کاستیهای موجود در حوزه
دانش است.
گفتنی است در پایان این نشست ،مدیران عامل شرکتهای منتخب یگانه تجار پارسه کویر،
صافات انرژی ،آبسار کویر یزد ،سمن یاران و شركت تدبير و توسعه پرنيان گزارشی از فعالیت و
اقدامات خود را ارائه کردند.
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در آستانه شب یلدا برگزار شد:

برگزاری نشست صمیمی کارکنان پارک علم و فناوری یزد
نشست کارکنان پارک علم و فناوری یزد روز یک شنبه  28آذرماه با حضور رئیس پارک علم
و فناوری یزد در سالن کنفرانس مرکز اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد"،داریوش پور ســراجیان" در این نشســت
با اشــاره به هفته پژوهش و برگزاری نمایشگاه فن بازار ،مسابقات ملی دانش آموزی و جشنواره
شتاب ،عملکرد کارمندان پارک علم و فناوری یزد را بسیار خوب توصیف و از زحمات آنان تقدیر
و تشکر کرد.
وی در ادامه اظهار داشــت :پارک علم و فناوری یزد به جایگاه قابل قبولی در بین پارکهای
علم و فناوری کشور دست یافته که این امر نباید موجب توقف فعالیتها و از بین رفتن انگیزه
پیشرفت شود.
پورسراجیان با بیان چالشهای موجود در وضعیت کنونی پارک علم و فناوری یزد ،دقت نظر
و توجه بیشتر همکاران به رقبا و محیط پیرامون را برای رسیدن به ثبات وضعیت خواستار شد.
در پایان این نشســت همچنین کارکنان پارک علم وفناوری یزد ،نظرات و مشکالت خود را
مطرح کرده و در این باره به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

نشست سرمایه گذاری حوزه فاوای استان یزد با حضور شرکت همراه وس
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،نشست عمومی سرمایه گذاری حوزه فاوای
استان یزد روز دوشنبه  22آذرماه با حضور مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک
علم وفناوری یزد ،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری همراه وس اکسل و جمعی از مدیران عامل
شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد
برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،مدیرعامل شرکت همراه وس اکسل گزارشی از عملکرد و فعالیت این
شرکت ،میزان ســودآوری و نحوه مشارکت شرکتهای فناور با این شرکت را تشریح کرد و به
سواالت مدیران عامل شرکتهای فناور پاسخ داد.
جایگاه مناسب استان یزد در فناوریهای نوین ،نحوه بهره برداری از پتانسیلهای موجود در
اســتان به ویژه در حوزه گردشگری و نحوه تعامالت نهادهای زیربط از مباحث مطرح شده در
این نشست بود.
گفتنی اســت تا روز دوشنبه بیست و دوم آذر  95نشستهای جداگانه ای به منظور تشریح
طرحهای شرکتهای فناور و امکان سرمایه گذاری توسط شرکت سرمایه گذاری همراه وس در
این طرحها ،با حضور مدیران عامل شرکتهای فناور و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری همراه
وس در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
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دومین جلسه اعضای مرکز توسعه فناوری کاشی و سرامیک
(وابسته به پارک علم و فناوری یزد) برگزار شد

دومین جلسه مرکز توسعه فناوری کاشی و سرامیک( وابسته به پارک علم و فناوری یزد) 5
مهر  95با حضور اعضای آن در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلســه که شهرام شکوهی ،معاون
پشــتیبانی پارک ،رامین زارع ،مدیر مرکز توسعه فناوری کاشی و سرامیک و اعضای این مرکز
حضور داشتند ،گزارشی از فعالیتهای انجام شده مرکز توسعه فناوری کاشی و سرامیک تاکنون
ارائه و برنامه ریزی برای برنامههای آتی مرکز انجام شد.
طراحی نوع ســاختار اجرایی مرکز و تامین نیروی انســانی ،برنامه ریزی نوع تعامل با سایر
نهادهای موجود در حوزه ســرامیک مانند معاونت علمی ،وزارت علوم ،انجمن علمی سرامیک
و ،...برگزاری دورههای آموزشــی و عارضه یابی مشترک با  Aiceاسپانیا ،بهره برداری و توسعه
آزمایشگاه سرامیک ،نحوه تعامل و مشارکت با واحدهای صنعتی عالقه مند به مشارکت در مرکز،
پروژه تحقیقاتی شناسایی بازار هدف صادراتی کاشی و سرامیک و تدوین استاندارد محصوالت
کاشی و سرامیک از جمله مسائلی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .در
پایان نیز اعضای مرکز موضوعاتی را در راســتای اهداف مرکز توسعه فناوری کاشی و سرامیک
پیشنهاد کردند.

جلسه شورای سیاست گذاری مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد
جلســه شورای سیاست گذاری مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد 19 ،مهر  ،95با حضور
داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک
یزد ،احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک و مدیران مراکز رشد و نوآوری در
محل مرکز نوآوری برگزار شد .در این نشست نوشین فیروزفر ،مدیر مرکز نوآوری ،ضمن ارائهی
گزارشــی از فعالیتهای انجام شده در این مرکز در سال گذشته تا کنون ،به تشریح برنامههای
جاری این مرکز از جمله برگزاری هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی
پرداخت .داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،نیز در این نشست با تاکید بر
نقش مهم مرکز نوآوری در شناسایی استعدادهای دانش آموزی ،گفت :رسالت این مرکز هدایت
این استعدادها در جهت ترویج فرهنگ خالقیت و نهایتا کارآفرینی است.
گفتنی است ،در این جلسه در خصوص راه اندازی سطح  4این مرکز ،حمایتهای دفاتر مرکز
نوآوری در مدارس ،طرح کارآموزی در مرکز نوآوری و راه انداری بخش انیمیشــن در این مرکز،
بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

برگزاری نخستین جلسه پذیرش مرکز رشد هنر و معماری

نخستین جلسه پذیرش موسسات متقاضی در مرکز هنر و معماری با حضور مهندس شکوهی،
قائم مقام پارک علم و فناوری ،دکتر لطفی ،معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه یزد و دکتر آیت
اللهی ،ریاست دانشکده هنر و معماری در محل دفتر این دانشکده برگزار گردید.
دکتر محمد مهدی لطفی ،در آغاز این جلســه با ابراز خرســندی از آغاز به کار مرکز رشــد
تخصصی هنر و معماری ،برحمایت جدی دانشگاه یزد از توسعه شبکه شرکتهای دانش بنیان
تاکید نمود .معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه یزد با اشاره به سیاستهای راهبردی دانشگاه یزد
به عنوان دانشــگاه مادر در سطح استان ،در توسعه کارآفرینی و اقتصاد دانایی محور ،حوزه هنر
و معماری را با توجه به موفقیتها و مزیتهای اســتان یزد در این بخش ،از جمله اولویتهای
دانشــگاه یزد معرفی نمود .وی فعال نمودن پردیس بزرگ فناوری در سایت اصلی دانشگاه یزد
با همراهی و همکاری پارک علم و فناوری را نیز به عنوان یکی از برنامههای مهم دانشــگاه در

این بخش معرفی نمود .در ادامه دکتر آیت اللهی ،رئیس دانشــکده هنر و معماری دانشگاه یزد
با اشاره به تالشهای صورت گرفته برای راه اندازی مرکز رشد تخصصی هنر و معماری به ویژه
با مالحظه محدودیتهای فضایی در این دانشــکده ،به تشریح ظرفیتهای حوزهی معماری و
توانمندیهای اساتید و دانشجویان در این بخش پرداخت .وی افزود :حمایتهای هدفمند پارک
علم و فناوری به ویژه در محورهای مربوط به مدیریت کسب و کار ،تزریق اعتبارات مالی و ارائه
خدمات مشاوره ای به متقاضیان ،تاثیر تعیین کننده ای در موفقیت شرکتهای مستقر در مرکز
رشــد هنر و معماری خواهد داشت .دکتر آیت اللهی دانشجویان حوزه هنر را خالق و سرشار از
انرژی و انگیزه دانســت و سرمایه گذاری در این بخش را با توجه به توانمندیها و ظرفیتهای
موجود کام ً
ال توجیه پذیر دانست.
در ادامه شــهرام شکوهی قائم مقام پارک علم و فناوری یزد با اشاره به تفاهم نامه سه جانبه
انعقاد یافته بین پارک علم و فناوری ،دانشــگاه یزد و ســتاد توسعه فناوریهای نرم در معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،خواستار تالش مضاعف طرفین برای اجرایی سازی سریع تر
این تفاهم نامه شــد .مهندس شکوهی با اشاره به امکانات موجود در پارک علم و فناوری یزد و
برای حمایت از موسسات نوپا و دانش بنیان ،پاسخ به تقاضای فزاینده جوانان خالق و کارآفرین
را مستلزم همکاری همه نهادها و در راس آنها دانشگاههای استان دانست .وی فضای همکاری
بین پارک علم و فناوری و دانشگاه یزد را بسیار مثبت و سازنده ارزیابی نمود و اظهار داشت :ادامه
روند کنونی همکاری این دو نهاد قطعاً بر سرعت توسعه فناوری ،کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان
در استان یزد تأثیرگزار خواهد بود.
گفتنی است ،در این جلسه دو طرح از میان طرحهایی که به دفتر این مرکز رشد ارائه شده
بود ،مطرح گردیده و با استقرار آنان به صورت پیش رشد موافقت گردید.
پس از پایان این جلسه ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد به همراه قائم مقام پارک علم
وفناوری از فضای اختصاص یافته به منظور استقرار موسسات بازدید داشته و تصمیمات الزم برای
تأمین فضای کاری مناسب برای شرکتهای مستقر در مرکز رشد هنر و معماری اتخاذ گردید.
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برگزاری چهارمین جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطالعات(  )ICTاستان
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،روز چهارشنبه  15دی ماه چهارمین جلسه
شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطالعات(  )ICTاستان در سال جاری با حضور استاندار یزد،
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار ،مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات
استان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و اعضای این شورا در مرکز شتابدهنده نوآوری پیشگامان
واقع در دانشگاه یزد برگزار شد.
استاندار یزد در این جلسه با ابراز خرسندی از دستاوردهای ارزشمند شورای راهبری ارتباطات
و فناوری اطالعات در اســتان گفت :با ظرفیتهای موجود و هم افزایی حوزههای فعال در این
زمینه فضای مناسب اشتغال و پیشرفت به ویژه برای جوانان فارغ التحصیل آسان میشود.
"سیدمحمد میرمحمدی" با تاکید برشناســایی و تقویت توانمندی و نیروی انسانی کارآمد
اســتان در زمینههای دانش بنیان و فناور بیان کرد :شناسایی زمینهها و همدلی تمام نهادهای
فعال استان برای ایجاد مرکز شتابدهنده فضای موثری در شکوفایی ایدهها و تقویت مهارتها به
وجود میآورد که میتوان الگوی این کار را به سایر حوزهها نیز وارد کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان یزد نیز در این جلســه ایجاد مرکز شتابدهی
را الگوی موفق تعامل و مشــارکت بخش دولتی و خصوصی بیان و افزود :شــکل گیری مرکز
شــتابدهنده نوآوری پیشگامان با همراهی اثربخش دانشــگاه یزد ،بنیاد نخبگان و پارک علم و
فناوری یزد تحقق یافت و اقدام و عمل گروه تعاونی پیشگامان در این راستا نشان از مسئولیت
اجتماعی این مجموعه نسبت به استان یزد میباشد.
"اکرم فداکار" افزود :مدلهای مشارکتی در تقویت زنجیره نوآوری و فناوری استان یزد بسیار
موثر میباشــند و هم افزایی تمام بخشها زمینه ســاز فعال شدن و بهره مندی از ظرفیتهای
موجود ،دانش و توان نیروی انسانی است.
گفتنی اســت برنامه ریزی جهت سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به استان و ارائه
گزارش حضور شــرکت همراه وس در استان جهت سرمایه گذاری در حوزه فاوا دستور کار این
جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطالعات(  )ICTاستان بود.

جلسه ارائه مدل مفهومی شتاب دهنده پیشگامان و همکاریهای فیما بین
جلسه هم اندیشی همکاریهای فیمابین مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد و مرکز شتاب
دهنده نوآوری پیشگامان ،روز چهارشنبه  22دی ماه در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلسه ،مدیران و کارشناسان مرکز
نوآوری و مدیر مرکز شــتاب دهنده نوآوری پیرامــون مباحثی از جمله تربیت نیروی ماهر و
هدفمند ،جذب سرمایه گذار ،قوانین حقوقی میان مرکز شتابدهنده پیشگامان و مرکز نوآوری
تبادل نظر کردند.
مدیر عامل شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان توسعه دانش ایساتیس ،مستقر در پارک علم
و فناوری یزد ،در خصوص پذیرش تیمها اظهار داشت :تیمهای متقاضی صاحب ایده میتوانند
از طریق سایت ثبت نام کنند و پس از اخذ تایید کمیته کارشناسان مرکز شتابدهنده ،به صورت

رایگان در دورههای آموزشی این مرکز حضور یابند.
مهدی مهاجرانی مدت این دوره را دوماه عنوان کرد و افزود :دانشــجویان و عالقه مندان به
ایجاد کسب و کار در حوزه  itو  ،ictدر این مدت ایدههای خام را با خدمات این مرکز به مرحله
اجرایی شدن میرسانندکه این خدمات شامل دورههای آموزشی ،مشاورههای فنی و کسب و کار
و فضای کار میباشد.
وی معیار پذیرفته شدن تیمها در دومین سطح از حمایتهای مرکز شتابدهنده را درآمدزایی
ایده ،کارگروهی و فعالیت مفید در دوره اول خواند.
امین درخشان ،مدیر عامل شرکت پارسان الکترونیک و مجری راهبری مرکز نوآوری پارک یزد
نیز در پایان این جلسه ،ضمن تشریح اهداف و حمایتهای مرکز نوآوری در سطوح دانش آموزی
و دانشجویی به ارائهی مدل و نحوه ترویج خالقیت و نوآوری در این مرکز پرداخت.

برگزاری پنجمین جلسه اعضای هیأت مدیره مرکز ملی توسعه فناوریهای کاشی و سرامیک
پنجمین جلســه اعضای هیأت مدیره مرکز ملی توســعه فناوریهای کاشی و سرامیک روز
دوشــنبه  27دی ماه با حضور داریوش پورســراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد ،شهرام
شکوهی معاون پشتیبانی پارک و اعضای هیات مدیره در مرکز اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،رئیس پارک در ابتدای جلسه ضمن تقدیر
و تشــکر از دســت اندرکاران راه اندازی مرکز ملی توسعه فناوریهای کاشی و سرامیک اظهار
داشت :تدوین راهبردهای کوتاه مدت برای برون رفت از وضع کنونی کاشی و سرامیک در کشور
و پاسخگویی به نیازهای موجود در این حوزه یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن توجه
داشت.
"داریوش پورسراجیان" ادامه داد :بازاریابی برای فروش محصوالت کاشی و سرامیک و ایجاد
بازارهای ملی و بین المللی همچنین توجه به آموزش نیروی انســانی در این حوزه و برگزاری
دورههای آموزشی میتواند از اهداف میان مدت این مرکز تعریف شود.
وی با اشاره به عرضه تکنولوژی در این مرکز بر توازن بین اولویتها در حوزه کاشی و سرامیک
و پرهیز از یک جانبه نگری تاکید کرد.
معاون پشــتیبانی پارک علم و فناوری یزد نیز در این جلســه با اشــاره به فراز و نشیبهای
طی شده در ثبت این مرکز گفت :از همکاری نهادها و انجمنهای مرتبط در مرکز ملی توسعه
فناوریهای کاشی و سرامیک استقبال میکنیم.
گفتنی است گزارشی از اقدامات صورت گرفته تا ثبت حقوقی مرکز ملی توسعه فناوریهای
کاشــی و سرامیک ایران ،ساختار اجرایی ،محل استقرار و نیروی انسانی این مرکز ،برنامه ریزی

برای افتتاح این مرکز با حضور مســئولین استان و بررســی پیش نویس برنامه راهبردی ،تور
نمایشگاه ترکیه و پاکستان و نمایشگاه صنعت و معدن استان از موارد مطرح شده در این جلسه
بود.

برگزاری جلسه هم اندیشی طرحهای عمرانی پارک علم و فناوری یزد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،جلسه هم اندیشی طرحهای عمرانی پارک
علم و فناوری یزد ،با حضور محمدرضا سیدحسینی؛ معاون امور عمرانی استاندار یزد ،داریوش
پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد ،شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی ،مدیر امور بین
الملل و مدیر عمرانی این پارک و مدیر عامل شرکت مسکن سازان مشاور پارک علم و فناوری
یزد برگزار شد .در این جلسه رئیس پارک علم و فناوری یزد گزارشی از پیشرفت طرح جامع این
پارک و سه طرح کالن مرکز توسعه فناوری آب شامل طرح ایجاد آب خوان مصنوعی ،طرح بهینه

سازی منابع آب کارستی و تصفیه پسابهای صنعتی ارائه نمود.
معاون امور عمرانی استاندار نیز بر بهره برداری از حداکثر ظرفیت بخش خصوصی در توسعه
طرح جامع پارک علم و فناوری یزد تاکید کرد.
وی در خصوص طرحهای کالن مرکز توسعه فناوری آب نیز تصریح کرد :این طرحها به منظور
حمایت بیشتر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و استانداری یزد ارائه گردد تا در دستور
کار شورای پژوهشی استان نیز قرار گیرد.
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برگزاری جلسه هماهنگی شورای پذیرش مرکز نوآوری
جلســه هماهنگی شورای پذیرش مرکز نوآوری صبح چهارشنبه  13بهمن در محل پردیس
فناوری دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلسه که با حضور احمدرضا فقیه
خراســانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک ،مدیران مرکر نوآوری این پارک و جمعی از اســاتید
دانشــگاه یزد برگزار شد ،پیرامون مسائلی از قبیل تدوین آیین نامه اجرایی مرکز نوآوری ،انواع
تسهیالت برای دانشجویان و مالکیت حقوقی طرحهای اجرایی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
نحوه تامین تجهیزات مورد نیاز طرحهای پذیرش شده ،چگونگی پرداخت هزینههای قطعات
و آزمایشگاه و برگزاری جلسه توجیهی برای اساتید از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.
گفتنی اســت ،در پایان این جلســه معاون فناوری و نوآوری پارک یزد طی بازدیدی از مرکز
شتاب دهنده نوآوری پیشگامان دانشگاه یزد ،از نزدیک در جریان روند فعالیت صاحبان ایده در
این مرکز قرار گرفت.

قائم مقام ریاست و معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد مطرح کرد:

اجرای دقیق قوانین حمایتی از شرکتهای دانش بنیان
تنها راه ایجاد اقتصادی دانش بنیان در کشور

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،جلسه معرفی پارک علم و فناوری یزد به
قضات و وکالی اســتان ،با حضور شهرام شکوهی ،قائم مقام ریاست و معاون پشتیبانی پارک،
جمعی از مدیران پارک و تعدادی از قضات و وکالی اســتان ،روز چهارشنبه  1دی ماه در سالن
کنفرانس مرکز اقبال  95برگزار شد.
"شهرام شکوهی" در این جلسه با اشاره به قوانین حاکم بر پارکها و شمول قانون چگونگی
اداره مناطق آزاد تجاری  -صنعتی بر آنها بر معافیتهایی که قانونگذار برای توسعه فناوری کشور
برای شــرکتهای فناور در نظر گرفته تاکید کرد و گفت :اجرای دقیق قانون در این حوزه تنها
راه برای ایجاد اقتصادی دانش بنیان در کشور است و این امر نیازمند همراهی همه دستگاههای
اجرایی ،تقنینی و قضائی است.
شــکوهی ،رســالت اصلی پارکهای علم و فناوری را حمایت از شرکتهای توسعه دهندهی
فناوری و تجاری سازی محصوالت و خدمات آنها دانست و افزود :پارک یزد ،پس از شهرک علمی
تحقیقاتی اصفهان ،دومین نهاد توسعه فناوری کشور در سال  80تاسیس شد و هم اکنون نیز
جزو پارکهای پیشرو کشور میباشد.
در ادامهی این نشســت" ،محمد قویدل" ،با ارائهی گزارشــی از تاریخچهی پارکهای علم و
فناوری و بســترهای اجتماعی-اقتصادی شکل گیری این پارکها به معرفی شرکتهای فناور

پرداخت .وی با بیان پایان ناپذیر بودن منبع دانش ،ســرمایه گذاری روی اقتصاد دانش بنیان را
سرمایه گذاری پایدار دانست.

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد:

توسعه فناوری استان در گرو همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در جلسه تشریح تفاهم نامه مالیاتی برای مدیران
عامل شرکتهای مســتقر در این پارک گفت :اجرای دقیق قوانین حمایتی زیربنا و پله نخست
رسیدن به اقتصاد دانش بنیان است .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،جلسه تشریح
تفاهم نامه مالیاتی برای مدیران عامل شــرکتهای مستقر در پارک روز یک شنبه  12دی ماه با
حضور معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،عباس باقی؛ مدیر مرکز رشد زیست فناوری؛
تقی فرهنگ نیا؛ مدیر مرکز رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک و مدیران عامل شرکتهای
مستقر در مرکز اقبال در سالن کنفرانس این مرکز برگزار شد.
"احمدرضا فقیه خراسانی" در این جلسه با اشاره به برداشتهای متفاوت از قانون و بروز برخی

مسائل ،اظهار داشت :قانونگذار قوانین مترقی و جامعی را برای حمایت از شرکتهای فناور در نظر
گرفته اســت اما گاه در اجرا ،برداشتهای متفاوت از قانون مسائلی را برای شرکتهای فناور ایجاد
مینماید که در نهایت مسیر رشد وتوسعه اقتصاد دانش بنیان که زیر بنای اقتصاد تحقق اقتصاد
مقاومتی اســت را با فراز و نشیب روبرو میکند .وی وضعیت عمومی همکاری بین دستگاههای
استان را در حوزه توسعه فناوری استان و اجرای دقیق قوانین حمایتی از شرکتهای فناور را خوب
ارزیابی کرد و افزود :اگرچه در یزد نیز مانند سایر استانها مشکالتی بر سر اجرای دقیق این قوانین
وجود دارد اما خوشبختانه نظر مدیران ارشد استان بسیار مثبت بوده و در بسیاری از مسائل این
حوزه استان یزد سرآمد سایر استانها است .این مقام مسئول با تاکید بر مرجعیت تشخیص پارک
در امور مالیاتی شرکتهای فناور گفت :همانگونه که در صورت جلسه نشست مسئولین پارک و
اداره کل امور مالیاتی اســتان آمده است به استناد مصوبه شماره  52234/165304ت مورخ /16
 94 /12هیات وزیران تنها مرجع تشخیص معافیت یا عدم معافیت شرکتهای فناور در خصوص
فعالیتهای ثبت شده در اظهارنامه مالیاتی صرفا مدیریت پارک بوده که تجلی آن در مجوزهای
فناوری صادر شده از سوی پارک علم و فناوری یزد خواهد بود .احمدرضا فقیه خراسانی ادامه داد:
همانگونه که بارها توسط ریاست پارک تاکید شده است حرکت هماهنگ ستاد و شرکتهای فناور
میتواند بسیاری از مسائل شرکتهای فناور را رفع نماید و دقیقا به منظور افزایش این هماهنگی ساز
وکار انتخاب نمایندگان شرکتها طراحی و اجرا شده است .وی با قدردانی از نمایندگان شرکتهای
فناور چه در دوره قبل و چه نمایندگان فعلی بیان کرد :امیدواریم با همدلی و همراهی شرکتها
سایر مسائل باقی مانده را نیز هرچه سریع تر به سرانجام مطلوب برسانیم.
گفتنی اســت در ادامه جلسه مدیران عامل شرکتهای مســتقر در پارک علم و فناوری یزد،
پرسشهای خود را در خصوص نحوه پرکردن اظهارنامه مالیاتی ،چگونگی قرارداد با نیروی کار پاره
وقت و بیمه مطرح کردند که در خصوص آن بحث و تبادل نظر شد.
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شهرام شکوهی ،رئیس هیأت اجرایی منابع انسانی مناطق  2و  4فناوری:

سرمایه های انسانی پارک های علم و فناوری
اساسی ترین زیرساخت توسعه فناوری کشورند

دومین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی مناطق  2و  4فناوری روز سه شنبه 13مهر
 95در پارک علم و فناوری یزد برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شهرام شکوهی ،رئیس هیأت اجرایی
منابع انسانی مناطق  2و  4فناوری با اشاره به اهمیت موضوع حفظ ،نگهداشت و ارتقاء
توانمندی های ســرمایه های انسانی پارک های علم و فناوری گفت :پارک های علم و
فناوری در کشــور بر پایه دانش و تالش جوانانی شکل گرفت که کل فرایند مطالعات،
بومی ســازی و پیاده سازی پارک ها را با عشق و عالقه و ایمان به نیاز کشور به توسعه
فناوری به انجام رساندند.
وی اضافه کرد :این جوانان امروز بعضا بیش از  15ســال ســابقه فعالیت در پارک ها

دارند اما متاسفانه وضعیت مشخص و پایداری در ساختار و بدنه پارک های علم و فناوری
ندارند.
معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد حفظ دانش و تجربه تجمیع شده در سرمایه
های انسانی امروز پارک ها را ضروری دانست و گفت :حداقل کاری که می توان برای این
سرمایه ها انجام داد روشن نمودن وضعیت استخدامی این افراد است.
همکاری وزارت علوم و ســازمان امور استخدامی کشور در تخصیص سهمیه مناسب
به پارک های علم و فناوری و پیگیری از سوی مقامات وزارت علوم تحقیقات و فناوری
میتواند در پیشبرد اهداف کشور در حوزه توسعه فناوری گامی موثر باشد.

ارتقای مستمر نیروی انسانی پارکها در گرو آموزشهای کارآمد
سومین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی مناطق  2و  4فناوری روز چهارشنبه  8دی
ماه سالجاری با حضور معاونین پشتیبانی پارکهای عضو این هیأت در محل پارک علم
و فناوری فارس برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،شهرام
شــکوهی؛ رئیس هیأت اجرایی مناطق  2و  4فناوری در این نشست با اشاره به اهمیت
ایجاد ســاز و کاری برای ارتقای مداوم منابع انســانی گفت :آموزش یکی از مهم ترین
راههای حفظ جریان دانش افزایی پرسنل پارکهاست و این مهم ،اهمیت برنامه ریزی و

اجرای هر چه بهتر این آموزشها را میرساند.
شکوهی افزود :هیأتهای اجرایی با همکاری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مسئول
آموزش کارکنان پارکها میباشــند و امیدواریم با برنامــه ای مدون و کارا بتوانیم این
مســئولیت را به خوبی به انجام برســانیم .شایان ذکر اســت در این جلسه آیین نامه
پیشنهادی پارک علم و فناوری یزد در خصوص آموزشهای بدو خدمت و حین خدمت
پرسنل پارکها مطرح و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.
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قائم مقام دبیر اجرایی جشنواره ملی شتاب خبر داد:

جشنواره ملی شتاب همزمان با هفته پژوهش و فناوری برگزار خواهد شد
قائم مقام دبیر اجرایی جشنواره ملی شتاب (شناسایی
و توانمندسازی ایدههای برگزیده) از برگزاری این رویداد
ملی حوزه فناوری ملی در آذرماه سال جاری و همزمان با
هفته پژوهش و فناوری خبرداد.
به گــزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری یزد،
شــهرام شــکوهی ،هدف از برگزاری جشنواره شتاب در
ســطح کشور را ایجاد فضایی برای رقابت سالم و سازنده
در بین جوانان خالق و ایده پرداز و مهمتر از همه فرهنگ
ســازی و ترویج خالقیت ،نوآوری و ایده پردازی در میان
مخاطبان پرشمار این جشنواره دانست.
وی افزود :توفیقات و تجربیات گذشته باعث شده است
که جشنواره شتاب با حمایت مدیران ارشد وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری در جمع برنامههای ثابت و ســاالنه
هفته پژوهش و فنــاوری قرار گرفته و مســاعدتهای
مطلوبی برای برگزاری سراسری و هرچه با شکوهتر این جشنواره و همچنین حمایت از صاحبان
ایدههای برتر در سطوح استانی و ملی انجام پذیرد.
شــکوهی با اشاره به حساسیتها و دقت نظر الزم برای داوری دقیق و مشاوره مفید و موثر
در مسیر تبدیل ایدههای خالقانه به محصوالت فناورانه اشاره داشت :در برگزاری دومین دوره از
جشنواره ملی شتاب و برمبنای تجارب قبلی برنامههای متعددی برای ارتقا سطح کیفی رقابتها
و طراحی ساز و کارهای حمایتی مناسب از ایدهها در نظر گرفته شده است.

وی پیرامون نحوه برگزاری این دوره از جشنواره اظهار
داشت :صاحبان ایده در بازه زمانی دوماهه (از اول مهر ماه
تا پایان آبان ماه) برای ثبت دقیق ایدههای خود در پایگاه
الکترونیک جشنواره به آدرس:
 chosen-hdea.irفرصت خواهند داشت .ایدههای
دریافتی پس از عملیات غربالگری ،در ســطح اســتانی
داوری و ارزیابی خواهد شد .در مرحله بعد ایدههای برتر و
برگزیده برای رقابت ملی و نهایی به تهران دعوت خواهند
شد .مرحله نهایی این رویداد همزمان با هفته پژوهش و
فناوری و با حضور وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری
برگزار خواهد شــد و از برندگان در هر بخش تجلیل به
عمل خواهد آمد.
شــکوهی با اشاره به ســوابق برگزاری جشنواره ملی
ایدههای برتر در پارک علم و فناوری یزد اظهار داشت :با
توجه به تجارب موفق قبلی ،مسؤولیت راهبری دبیرخانه دائمی جشنواره ملی شتاب نیز به پارک
علم و فناوری یزد سپرده شده است.
دبیر اجرایی جشنواره ملی شتاب از همه عالقمندان به حوزه گسترده فناوریهای نوین ،اساتید
و جوانان صاحب ایده و خالقیت خواست تا با حضور در این رقابت بزرگ ،داشتهها و دستاوردهای
خود را به محک آزمون و امتحان بسپارند و از حمایت پارکهای علم و فناوری در سراسر کشور
برای تجاری سازی نتایج تحقیقات خود استفاده کنند.

قائم مقام دبیر جشنواره ملی شتاب:

تیم ایدههای برگزیده در سالهای آتی میتوانند هسته اولیه شرکتهای فناور باشند

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،قائم مقام دبیر جشنواره ملی شتاب با تاکید
بر شکل گیری نگاهی ملی از دو سال گذشته ،گفت :جشنواره ایدههای برتر تغییر رویه داد و با نام
جشنواره ملی شناسایی و توانمند سازی ایدههای برگزیده (شتاب) فعالیت خود را از سر گرفت.
" شهرام شکوهی" هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی ایدهها و قابلیتهای آنان همچنین
توانمند ســازی آنها و اســتقرار در نهادهای شتاب دهنده مانند مراکز رشد و پارکهای علم و
فناوری عنوان کرد.
وی تفاوت برگزاری این دوره جشــنواه شتاب با دیگر دورهها را تقسیم فعالیتهای دبیرخانه
ای دانســت و اظهار کرد :پارکهای علم و فناوری ســایر استانها با عنوان همکاران دبیرخانه،
فعالیتهای تبلیغاتی ،اطالع رسانی ،مشاوره و ثبت ایده را به عهده گرفتند و با دبیرخانهی دائمی
جشنواره شتاب مستقر در پارک علم و فناوری یزد تعامل و همکاری داشتند.
معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد ،سطح علمی این دوره جشنواره شتاب را بسیار باال

ارزیابی کرد و افزود :در مرحله ابتدایی  1287طرح دریافت شد که پس از ارزیابی داوران از سراسر
کشور 150 ،ایده برای ارائهی ویدئوی سه دقیقه ای از محصول حداقلی خود به مرحلهی بعد راه
یافتند که توسط  30داور در حوزه کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا  32تیم-ایدهی
برگزیده برای ارائهی حضوری در آخرین مرحله و در برابر هیئت داوری انتخاب شدند.
شــکوهی نحوهی داوریهای این دوره جشنواره را متفاوت از دورهی پیشین توصیف کرد و
گفت :در مرحله اول دبیرخانههای همکار در پارکهای علم و فناوری استانهای کشور موظف
به معرفی  10داور شــدند .سپس در مرحلهی دوم  30داور قابلیت ایجاد کسب و کار ایدههای
منتخب را بررسی کردند و در نهایت هیئت داوری ده تیم ایدهی برتر را معرفی کردند.
شکوهی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد :در طول سال با برگزاری کارگاههای ایده تا
کسب و کار در راستای توانمند سازی بیشتر این ایدهها گام برداریم.

دومین جشنواره ملی شتاب به کار خود پایان داد

دومین جشنواره ملی شناسایی وتوانمند سازی ایدههای برگزیده (شتاب) ،به همت پارک علم
و فناوری یزد روز دوشنبه  22آذر ماه درسالن همایشهای دانشگاه شهيد بهشتي تهران به کار
خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومي پارک علم و فناوری یزد ،دومین جشــنواره ملی شناسایی وتوانمند
ســازی ایدههای برگزیده (شتاب) ،در سه مرحله برگزار میشــود که پس از دریافت ایدههای
ارسالی و داوری طرحها ،طرحهای واجد شرایط علمی و فنی و قابلیت ایجاد کسب و کار انتخاب
و وارد مرحله دوم رقابت میشوند و در نهایت تیمهای صاحب ایده برتر ،میتوانند طرحهای خود
را در نمایشــگاه هفته پژوهش و فناوری ارائه کنند و با امتیاز دهی داوران و حاضران ،منتخبان
نهایی معرفی شوند .در سال جاری تعداد  1278ايده به این جشنواره ارسال شده است که پس
از غربالگري توســط داوران 130 ،ايده برگزيده شده و در مرحله بعد ،از بين اين تعداد  32ايده
براي رقابت در مرحله نهايي داوري انتخاب شدند كه برگزيدگان نهايي روز سه شنبه  23آذرماه
به همراه دیگر برگزیدگان هفته پژوهش ،مورد تجليل قرار گرفتند.
مهمترین هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد زیرساختهای شناسایی و توانمندسازی ایده
پردازان و معرفی محصول اختراعی و نیمه صنعتی است که بتواند به محصول تجاری مورد نیاز
کشور تبدیل شود و در قالب شرکت فناور در بازار آزاد رقابت کند.
تمام ایدههای ارائه شــده به این جشنواره ،بر اساس معیارهای نوآوری ،درجه پختگی ،امکان
تولید ،ارزش افزوده اقتصادی ،فرا گیری استفاده در جامعه ،درجه رفع مشکالت جامعه و امکان
ارائه در صحنه جهانی ،مورد ارزیابی و رتبه بندی داوران جشنواره قرار میگیرند.

الزم به ذکر است یازده دوره پیشین این جشنواره ملی با نام ایدههای برتر توسط پارک علم
و فناوری یزد برگزار شده و تاکنون بیش از ده هزار ایده فناورانه در بانک اطالعاتی این جشنواره
ثبت شده است.
گفتنی است صاحبان ایدههای منتخب در این جشنواره از حمایت مادی و معنوی در جهت
توسعه و اجرایی نمودن ایده خود برخوردار خواهند شد.
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برگزاری آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان یزد
به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ،آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این مراسم صبح روز پنج شنبه  18آذر ماه
با حضور محمد حسین امید؛ معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
علی عزالدینی؛ معاون امور اقتصادی و منابع انســانی استاندار یزد ،داریوش پورسراجیان؛ رئیس
پارک علم و فناوری یزد ،محمدصالح اولیاء ،رئیس دانشگاه یزد و جمعی از مسئولین و مدیران
استان ،پژوهشگران و فناوران در سالن آمفی تئاتر دانشگاه یزد برگزار شد.
در ابتدای این مراسم رئیس دانشگاه یزد ،به ارائه گزارشی از برگزاری مراسم هفته پژوهش و
فناوری ،وضعیت کلی اســتان در زمینه تحصیالت تکمیلی ،آمار شرکتهای دانش بنیان و زیر
ساختهای علمی استان پرداخت.
در ادامــه معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و رئیس اتاق
بازرگانی استان دیدگاههای خود را در خصوص ارتباط میان صنعت و دانشگاه و لزوم توجه بیشتر
به حوزه پژوهش مطرح کردند.
در پایان این آیین همچنین از پژوهشــگران و فناوران برتر استان یزد تقدیر به عمل آمد که
مجتبی سیدین خراسانی مدیرعامل شرکت کوالک گستر توانست رتبه اول شرکت فناور استان
را به دست آورد .محمدرضا سلطانی والهه افسریه مدیران عامل شرکتهای محیا پرداز و پیشتازان
توسعه ماهان نیز به ترتیب رتبههای دوم و سوم را کسب کردند.

گفتنی است ارائه گزارشی از پنلهای تخصصی برگزار شده در نمایشگاه فن بازار از برنامههای
جانبی این مراسم بود.

برگزاری کارگروه پژوهش فناورانه و دانش بنیان در حوزه سالمت

کارگروه پژوهش فناورانه و دانش بنیان در حوزه ســامت ،در روز ســه شنبه  16آذر ماه در
حاشــیه نمایشــگاه فن بازار ،با حضور عباس باقی ،مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و

فناوری یزد ،برگزار شد.
مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد ،در این کارگروه تخصصی با اشاره به
تاریخچه شــروع فعالیت پارکها و شرکتهای دانش بنیان در یزد اظهار داشت :با وجود اینکه
استان یزد چهارمین استان صنعتی کشور به شمار میآید ،در زمینه ورود تخصص شرکتهای
دانش بنیان ،به صنعت ضعیف عمل شده است.
عباس باقی ادامه داد :عدم بکارگیری دانش و تخصص دانشــگاهیان در صنعت موجب انزوا و
تئوری گرایی دانشگاهیان شده که شایسته است اصالحاتی در این بخش صورت گیرد.
وی خاطر نشان ساخت :در حال حاضر در کشور ما ضرورت انتقال تکنولوژی نادیده گرفته شده
و خرید تکنولوژی اتفاق میافتد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد :با همدلی و توجه بیشتر صنعت گران به شرکتهای دانش
بنیان و اعتماد به توانمندیهای آنها شاهد رشد این شرکتهای نوپا در استان باشیم.
شناسایی مشکالت حوزه صنعت ،عدم هم افزایی و هماهنگی بین این دو حوزه در خصوص
توانمندیهای دانشــگاه و نیازمندیهای بخش صنعت ،نبود نظــام آماری دقیق و کیفی برای
ســنجش ظرفیتها و توجه به بحث ســامت جامعه از دیگر محورهای مطرح شــده این پنل
تخصصی بود.
الزم به ذکر اســت کارگروه اینترنت اشیا و کالن داده ،محیط زیست و مدیریت سبز از دیگر
کارگروههای امروز خواهد بود.

برگزاری کارگروه طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب

کارگروه طرح احیا و تعادل بخشــی منابع آب ،صبح روز چهارشــنبه  17آذر ماه در حاشیه
نمایشــگاه فن بازار ،با حضور علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه فناوریهای آب پارک علم و
فناوری یزد ،برگزار شد.
مدیر مرکز توسعه فناوریهای آب پارک علم و فناوری یزد ،در این کارگروه تخصصی ،پایین
بودن بهره وری آب را یکی از اساسی ترین مسائل حال حاضر کشور دانست و اظهار داشت :بحث
اجتماعی سازی در حوزه آب ،یکی از دغدغههای اصلی مرکز توسعه فناوریهای آب است و به
دنبال درگیر کردن جامعه و مردم در بحث الگوسازی در این حوزه هستیم.
علی اکبر قیومی ،تغییر شیوهی مصرف منابع آبی توسط کشاورز ،صنعت گر و اقشار مختلف
مردم را بسیار مهم توصیف کرد و از آن به عنوان ساماندهی وضعیت منابع آبی نام برد.
وی ادامه داد :شیوههای مختلفی از جمله بستن چاههای غیر مجاز ،نظارت بر عملیات حفاری،
افزایش سرمایه گذاری در بخشهای مختلف آب و به خدمت گرفتن توان مدیریتی در این حوزه،
موجب افزایش راندمان آب در بخشهای مختلف صنعتی ،شرب و شهری و کشاورزی خواهد شد.
ایجاد دغدغه در مردم به دلیل کاهش منابع زیرزمینی آب ،بهینه ســازی مصرف آب ،میزان
هدررفت آب در حوزههای مختلف صنعتی ،کشاورزی و خانگی از دیگر مباحث مطرح شده در
این پنل تخصصی بود.
الزم به ذکر است کارگروه خالقیت و پژوهش در آموزش وپرورش ،کارآفرینی مهارت و توسعه

صادرات غیرنفتی از دیگر پنلهای امروز خواهد بود.
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برگزاری دوره آموزشی ساماندهی پرندههای بدون سرنشین برای اولین بار در استان یزد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،دوره آموزشــی ساماندهی پرندههای بدون
سرنشین غیر نظامی برای اولین بار در استان یزد روز پنج شنبه  18آذرماه توسط شرکت توسعه
آسمان آترین ایساتیس برگزار شد.
مدیرعامل شرکت توسعه آسمان آترین ایساتیس یزد ،در خصوص برگزاری این دوره آموزشی
اظهار داشت :اولین دوره آموزشی ساماندهی پروازهای غیرنظامی به صورت یک روزه برگزار شد
که 40نفر از عالقه مندان از استانهای یزد ،اصفهان ،کاشان و کرمان در آن شرکت کردند.
عماد مرشــدیان ادامه داد :اصــول ایمنی پرواز ،مقررات هوانــوردی و اصول فنی پرندهها از
محورهای مطرح شده در این دوره آموزشی بود.
وی با اشاره به استفاده روز افزون از پرندههای غیرنظامی به ویژه در محیطهای شلوغ و لزوم
آشنایی با مقررات و اصول فنی پروازها ،ارائه این آموزشها را ضروری عنوان کرد.
مرشدیان افزود :کلیه کسانی که از پرندههای بدون سرنشین استفاده میکنند ،موظف هستند
که برای پروازهای خود مجوز الزم را داشته باشند و حضور در این دوره آموزشی برای اخذ مجوز
پرواز ضروری میباشد.
وی در پایان اظهار کرد :با توجه به اینکه شرکت توسعه آسمان آتریس ایساتیس یزد نماینده
اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران در استان یزد میباشد ،در این دوره آزمون خلبانی نیز برگزار
و به واجدین الشرایط ،مدرک خلبانی از سوی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران داده شد.
گفتنی اســت شرکت توسعه آسمان آترین ایســاتیس در زمینه سیستمهای پروازی بدون

سرنشــین و نرم افزار خلبان خودکار ،از سال  94فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون در مرکز
رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد مستقر است.

برگزاری دوره آموزشی توان افزایی رؤسای پارکهای علم و فناوری سراسر کشور
دوره آموزشی توان افزایی رؤسای پارکهای علم و فناوری سراسر کشور توسط پارک علم و
فناوری یزد و با همکاری دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف و پارک زیست فناوری خلیج
فارس در قشم برگزار میگردد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این پارک به عنوان دبیرخانه آموزشــی در
حوزه ملی و بین الملل با همکاری پارک زیســت فناوری خلیج فارس و دفتر برنامه ریزی امور
فناوری وزارت عتف ،در نظر دارد دوره توان افزایی رؤســای پارکهای علم و فناوری را توســط
مدرسین بین المللی قبل از نشست سالیانه روسای پارکها در تاریخ  2و  3اسفندماه سال جاری،
در قشم برگزار نماید.

هدف از برگزاری این دوره ،آشــنایی با آخرین شــیوههای مدیریت علم و فناوری و مباحث
مرتبط با شرکتهای فناور و توان افزایی رؤسای پارکهای علم و فناوری میباشد.
در این دوره مباحثی چون مدیریت اقتصادی پارکهای علم و فناوری ،آشــنایی با شیوههای
نوین مدیریتی (مدیریت خدمات پارک) و تعامل و ارتباط دانشگاه و صنعت مورد بحث و بررسی
اساتید داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت.
دکتر محمد نبی شهیکی تاش ،رئیس پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان ،دکتر خالد
ســعیدی ،رئیس پارک علم و فناوری کردستان ،پروفسور فرد فیلیپس و آقای بابهاچسون از
اساتید این دوره آمورشی هستند.

آغاز به کار کارگاه آموزشی توسعه قابلیتهای بین المللی سازی در پارک علم و فناوری یزد
کارگاه آموزشــی توسعه قابلیتهای بین المللی سازی روز یک شنبه  17بهمن ماه در سالن
کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی مالکیت فکری
در دانشگاه آزاد اسالمی

دوره آموزشی یک روزه مالکیت فکری ،سه شنبه دهم اسفند  95در سالن کنفرانس دانشگاه
آزاد اسالمی توسط دفتر مالكيت فكري و فن بازار پارك علم و فناوري يزد برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این دوره که با هدف آگاهی بخشــی به
صنعتگران ،محققين و مخترعين از مزايا و مشكالت ثبت و عدم ثبت دارائيهاي فكري برگزار
شد ،محمدرضا حسینی بغدادآبادی ،مدیر دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد به ارائه
مطالب پرداخت.
در این دوره آموزشــی مباحث مالکیت فکری از قبیل اختراع ،طرح صنعتی ،عالئم تجاری،
رازهای تجاری و مالکیت ادبی و هنری ،نحوه ثبت اختراع و حمایتهای موجود مطرح شد.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشــی ،آگاهی رسانی و افزایش اطالعات شرکت کنندگان از
برنامههای بین المللی سازی جهت حضور در بازار خارج و افزایش کیفیت محصوالت برای ارائه در
بازارهای داخل است که توسط کارشناسان فعال در بازارهای بین المللی مطرح شده و راهبردهای
شرکتهای دانش بنیان برای ورود به بازار بین المللی بررسی میشود.
دکتر مصطفی کریمیان اقبال؛ مدیر عامل شــرکت نادین ویژن و عضو هیات علمی دانشگاه
تربیت مدرس ،هنری بنیارد؛ مدیر دفتر دبی شرکت رددال و پژوهشگر و صاحب نظر در اقتصاد
کالن و امور مالی سازمانها ،کاوه اسد زمانه؛ تحلیل گر کسب و کار در شرکت رددال و متخصص
امور برنامه ریزی ،مدیریت و راه اندازی کســب و کار و آرین اشــرف؛ تحلیل گر کسب و کار در
شرکت رددال از مشاوران این کارگاه آموزشی میباشند.
انجام فعالیتهای گروهی در قالب تیمهای شــش نفره و طراحــی راهبردهای ورود به بازار
برمبنای فعالیتهای هر شرکت از برنامههای عملی این کارگاه آموزشی است.
گفتنی است کارگاه آموزشی توسعه قابلیتهای بین المللی سازی تا  18بهمن ماه در پارک
علم وفناوری یزد ادامه خواهد داشت.
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برگزاری دوره توان افزایی رؤسای پارکهای علم و فناوری کشور در قشم
در حاشیه پانزدهمین نشست روســای پارکهای علم و فناوری و مدیران مراکز رشد ،دوره
آموزشــی توان افزایی رؤسای پارکهای علم و فناوری سراسر کشور توسط پارک علم و فناوری
یزد و با همکاری دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم و پارک زیست فناوری خلیج فارس
در قشم برگزار شد.
هدف از برگزاری این دوره ،آشــنایی با آخرین تحــوالت در عرصه علم و فناوری و تجربیات
جهانی مدیرت پارکها و مراکز رشد بود که در قالب ده فصل در تاریخ  ۲و  ۳اسفندماه درمحل
پارک زیست فناوری خلیج فارس در قشم ارائه شد.
در این برنامه آموزشی مباحثی از قبیل مباحث اقتصادی در پارکهای علم و فناوری ،تعامل
صنعت و دانشــگاه ،آشنایی با شیوههای نوین مدیریتی با تاکید بر خدمات ارزش افزوده توسط
اساتید داخلی و خارجی ارائه گردید.
همچنین در دوره آموزشی توان افزایی رؤسای پارکهای علم و فناوری مصوب شد مباحث
مختلفی در حوزه مدیریت پارکها متناسب با نیازها و سطوح مدیریتی و با همکاری پارکهای
سراسر کشور در آینده ارائه گردد.
گفتنی است محمد نبی شهیکی تاش ،رئیس پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان ،خالد
سعیدی ،رئیس پارک علم و فناوری کردستان ،پروفسور فرد فیلیپس ،و بابهاچسون از اساتید
این دوره آمورشی بودند.
از ســوابق مدرســین بیــن المللی میتــوان به مشــاور بانک جهانی ،ریاســت شــرکت
زرنیکه( ،)Zernikeاستاد دانشگاه ایالتی نیویورک ،دارای تجارب طراحی و مشاوره پارکهای

علم و فناوری در بیش از  6کشور جهان از جمله پارک  ITتهران و پروژه  infoDevبا همکاری
پارکهای علم و فناوری یزد ،شهرک تحقیقاتی اصفهان و جهاد دانشگاهی ،سرپرستی دانشکده
مدیریت  ،IST of oreganاســتاد دورههای آموزشــی  UNESCO-WTAو همچنین
سردبیر مجله  Technical fore casting and social changeاشاره کرد.

برگزاری کارگاه آشنایی با آینده پژوهی در پارک علم و فناوری یزد
کارگاه دو روزه آشنایی با آینده پژوهی ،مبانی و مسیرها ،مطالعه موردی و آینده کاوی مسأله
آب در استان یزد 30 ،بهمن و اول اسفند ماه با حضور مصطفی تقوی ،عضو هیئت علمی دانشگاه
صنعتی شریف ،به عنوان مدرس در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این کارگاه آموزشی که با حضور شهرام
شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک یزد و روح اهلل حمیدی مطلق؛ معاون پژوهشکده سیاستگذاری
علم ،فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد ،عالوه بر ارائه مبانی ،مقدمات و فنون
آینده پژوهی ،مباحثی مرتبط با موضوع آب در اســتان یزد و چشم اندازهای آن مورد بررسی و
تبادل نظر قرار گرفت.
گفتنی است کارگاه آشنایی با آینده پژوهی ،مبانی و مسیرها ،در خصوص آینده کاوی مسأله
آب در اســتان یزد ،زیر نظر مرکز توســعه فناوری آب وابســته به پارک علم و فناوری یزد و با
همکاری پژوهشکده سیاســتگذاری علم ،فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف برگزار و به
شرکت کنندگان گواهینامه شرکت در دوره از سوی پارک علم و فناوری یزد اعطا شد.
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بازدید گروهی از مؤسسات مرکز توسعه فناوری آب
از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیات آب و فاضالب ایران
همزمان با برگزاری "دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضالب
ایران" گروهی از مؤسســات مرتبط با مرکز توسعه فناوری آب (وابسته به پارک علم و
فناوری یزد) از این نمایشگاه بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری ،علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز توســعه
فناوری آب ،هدف از برگزاری این برنامه را آشنایی با فناوریهای نوین در صنعت بزرگ
آب و فاضالب ،توســعه ارتباطات بین المللی و کمک به آشــنایی با بازارهای جدید و
شناســایی همکارانی در بیرون از استان ،کشــور و نهایتاً کمک به تأمین نیازهایهای
صنعتی و فنی مؤسسات مرتبط با مرکز توسعه فناوری آب دانست.
وی افزود در این اردوی یک روزه مدیران و نمایندگان شش مؤسسه حضور داشته و
بطور نسبی از برنامهها ،دیدارها و مذاکرات فنی و تجاری صورت گرفته رضایت داشته اند.
قیومی ،حضور پررنگ مؤسسات خارجی در این نمایشگاه و آمادگی و عالقه مندی آنها
برای همکاری با شرکای ایرانی را فرصتی بسیار مناسب برای توسعه فناوری و بازار برای
شرکتهای توانمند ایرانی دانست و افزود خوشبختانه در برخی موارد مذاکرات مفید و
امیدوار کننده ای با بعضی از شــرکتهای معتبر ملی و بینالمللی انجام شده است که
امیدواریم نتیجه مستقیم آن را در رونق کسب و کار مؤسسات شاهد باشیم.
قابل ذکر است دوازدهمین نمایشگاه آب و تأسیات آب و فاضالب ایران از تاریخ  4الی
 7مهر به همت وزارت نیرو در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شده

است.

با حضور وزیر علوم صورت گرفت:

افتتاح هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری همراه با رونمایی از 40طرح منتخب

همزمان با هفته پژوهش و فناوری ،هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری
و فن بازار با حضور وزير علوم ،تحقيقات و فناوري ،چند تن از معاونین اين وزارتخانه و
تعدادي از روساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور 24 ،آذر در محل نمایشگاه بین
المللی تهران افتتاح و از  40طرح منتخب رونمايي شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمد فرهادی در مراسم افتتاحیه
این نمایشــگاه با اشــاره به فروش  23ميليارد تومانی محصوالت فن بازار در نمایشگاه
پژهش و فناوري در سال  93و افزايش آن به  43میلیارد تومان در سال  ،94گفت :پیش
بینی میشــود در نمايشگاه امسال فروش محصوالت دانشبنيان به 100میلیارد تومان
افزايش يابد.
وی ضمن اشاره به حضور شركتهاي دانشبنيان از كشورهاي اسالمي ،چين و روسيه
در نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش ،فناوري و فن بازار ،گفت :حضور این شرکتها در
راستاي تبادل دستاوردها و افزایش صادرات محصوالت دانشبنيان بسیار موثر است.
فرهادی افزود :همکاریهای علمی و بین المللی ايران با كشورهاي ديگر پس از برجام

رشد بيشتري داشته به طوری که اخيرا يك هيئت  40نفري از روساي دانشگاههاي مهم
فرانسه از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور بازديد كردند.
وحیــد احمدی ،معــاون پژوهش و فناوري وزيــر علوم نیز در این مراســم یکی از
مشخصههای دنیای مدرن امروزی را تبيين دستاوردها و توانمندیهای علمی و فناوری
دانست و گفت :این دستاوردها تبدیل به یک عرصه قدرت نمایی و رقابت کشورها ،جوامع
و حتی شرکتهای عظیم چند ملیتی و بین المللی شده است.
وی بــا بیان اینکه فن بازارها عموماً یکی از پدیدههای مهم دنیای مدرن محســوب
میشــوند ،افزود :این پدیده که مظهر پیشــرفتگیهای عرصه علم و فناوری کشورها،
شرکتها ،مراکز علم و فناوری و حتی مراکز اقتصادی و تجاری و دنیای فناوری اطالعات
اســت ،خود محصول نهادهای متعددی همچون نهادهای علم و پژوهش و محيطهاي
علمی و دانشــگاهها ،نهادهای فناوری و صنعتی ،نهادهای اقتصادی ،نهادهای تجاری و
دنیای ارتباطات و رسانه ای است.
رئیس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری تصریح کرد :اگر بخواهیم در فن بازارهای بین
المللی حضور قدرتمندانه داشته باشیم و حتی اگر بخواهیم فن بازار ملی را تقویت کنیم
الزم است سطح استانداردهای محصوالت خود را باال ببریم و برندهای ملی ایجاد کنیم
تا بتوانيم اين برندهاي ملي را به برندهاي بين المللي تبديل كنيم.
دبير كل شوراي علوم ،تحقيقات و فناوري با اشاره به چالشهای حوزه فناوری مانند
عدم رغبت ورود حوزه سرمایه گذاری به حوزههاي خطرپذیر و همچنین کمبود اعتبارات
پژوهش و فناوری ،گفت:
از جمله مسئولیتهای بخش غیردولتی در جهت تقویت فناوری و فن بازار میتوان
به مواردی همچون شــبکه سازی فناوری و ایجاد شبکه بین فناوران و فعاالن اقتصادی
حوزههای فنــاوری ،حضور نیروهای فعال بخش خصوصــی در قالب  R&Dدر حوزه
صنعت و فناوری ،حضور در عرصههای بین المللی ،سرمایه گذاریهای خطرپذیر بخش
خصوصی و فراگیری روشهای نوین تجارت فناوری اشاره كرد.
گفتنی است ،پارک علم و فناوری یزد نیز در این نمایشگاه حضور داشته و دستاوردهای
فناورانه خود را در معرض دید عموم قرار داده است .هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای
پژوهش و فناوری  24تا  28آذر ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران دایر است.
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بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری از غرفه پارک یزد
وحید احمدی ،معاون پژوهشی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری  24آذر ماه از غرفه پارک علم
و فناوری یزد بازدید کرد.
به گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یــزد ،وحید احمدی با حضور در هفدهمین
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید و از
نزدیک در جریان فعالیتها و دستاوردهای شرکتهای مستقر در پارک قرار گرفت.
گفتنی است ،هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار تا  28آذر ماه در
محل نمایشگاه بین المللی تهران دایر میباشد.

در حاشیه افتتاح هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری صورت گرفت:

رونمایی از طرح شرکت پترواکتان ایساتیس پارک یزد
به عنوان طرح منتخب

در حاشیه افتتاح هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری از  40طرح منتخب توسط وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این مراســم که  24آذر ماه با حضور محمد فرهادی ،وزیر علوم ،تحقیقات
و فناوری و تنی چند از معاونین او برگزار شد از طرح خشک کنهای زیرکونیوم شرکت پترو اکتان ایساتیس نیز به عنوان یکی از
طرحهای منتخب در کشور رونمایی شد.
گفتنی است خشک کنهای زیر کونیوم بهترین جایگزین برای خشک کن سرب که به دلیل سمی بودن در بسیاری از کشورهای
جهان استفاده از آن ممنوع است ،میباشد همچنین این خشک کن در مقایسه با خشک کن سرب ،سریعتر عمل نموده و انعطاف
پذیری بیشتری دارد.

بازدید وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از غرفه پارک علم و فناوری یزد
محمد فرهادی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،محمود فتوحی ،رئیس دانشگاه صنعتی شریف
و هیات همراه پنج شنبه  25آذر  95با حضور در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و
فناوری و فن بازار از غرفه پارک علم و فناوری یزد در این نمایشگاه بازدید کردند.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،محمود
فتوحی ،رئیس دانشــگاه صنعتی شــریف و چند تن از معاونین ایشان که از غرفههای مختلف
این نمایشــگاه بازدید میکردند ،با حضور در غرفه پارک علم و فناوری یزد از نزدیک در جریان
دستاوردها و محصوالت منتخب شرکتهای مستقر در پارک یزد قرار گرفتند.
خســرو پیری ،مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فنــاوری وزارت علوم نیز از غرفه پارک علم و
فناوری یزد بازدید نمود.
گفتنی است ،هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار تا  28آذر ماه در
نمایشگاه بین المللی تهران دایر خواهد بود.

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از غرفه پارک یزد
محمدباقر نوبخت ،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  19بهمن ماه
از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمدباقر نوبخت در آخرین روز از برپایی
نمایشگاه ملی دستاوردهای اجرایی دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالی و پارکهای علم و فناوری
در حوزه مدیریت ســبز ،از غرفه پارک علــم و فناوری یزد بازدیدکــرد و از نزدیک در جریان
فعالیتهای پارک قرار گرفت.
بهزاد قره یاضی؛ رئیس امور پژوهشی و فناوری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز به طور
جداگانه از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه بازدید نمود.
گفتنی است اولین نمایشگاه ملی دستاوردهای اجرایی دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالی و
پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت ســبز از  13تا  19بهمن در سازمان برنامه و بودجه
دایر بود.
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حضور پارک علم و فناوری یزد در اولین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاهها،
مؤسسات آموزش عالی و پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز
اولین نمایشــگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالی و پارکهای علم و
فناوری در حوزه مدیریت سبز شنبه  16بهمن ماه در محل سازمان برنامه و بودجه کشور افتتاح
شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،اولین نمایشــگاه دســتاوردهای اجرایی
دانشــگاهها ،مؤسسات آموزش عالی و پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز با حضور
محمدحســین امید؛ معاون اداری ،مالــی و مدیریت منابع وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری،
محمدرضا واعظ مهدوی؛ معاون فرهنگی و آموزشی و پژوهشی سازمان برنامه و بودجه ،معصومه
ابتکار؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از مسؤوالن وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور افتتاح شد.
پارک علم و فناوری یزد نیز در این نمایشــگاه با حضور شــرکتهای دانش بنیان مستقر در
پارک ،دستاوردهای خود در حوزه مدیریت سبز را ارائه کرده است.
گفتنی اســت اولین نمایشگاه دســتاوردهای اجرایی دانشگاهها ،مؤسســات آموزش عالی و
پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز تا روز سه شنبه  19بهمن ماه در محل سازمان
برنامه و بودجه برپا خواهد بود.

پارک علم و فناوری یزد ،تنها پارک راه یافته
به نمایشگاه ملی مدیریت سبز
پارک علم و فناوری یزد ،بر اساس شاخصهای ارزیابی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تنها
پارک راه یافته در بین تمامی پارکهای علم و فناوری کشــور به نمایشــگاه ملی دستاوردهای
اجرایی دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالی و پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز بود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شــاخصهای ارزیابی مطرح شــده توسط
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در حوزه مدیریت مصرف انرژی ،کاربرد انرژیهای نو ،هوشمند
سازی سیستمها و اســتفاده از فناوریهای جدید در بخش انرژی خورشیدی و المپهای فوق
کم مصرف بود.
گفتنی است پارک علم و فناوری یزد ،در همین راستا در زمینه مدیریت مصرف انرژی توانسته
است در سالهای  93و  95جز دستگاههای برتر دولتی استان در حوزه مدیریت سبز قرار گیرد.

بازدید معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
از غرفه پارک علم و فناوری یزد
محمدحســین امید؛ معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از
غرفه پارک علم و فناوری یزد در اولین نمایشــگاه دســتاوردهای اجرایی دانشگاهها ،مؤسسات
آموزش عالی و پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمدحسین امید با حضور در غرفه پارک
علم و فناوری یزد ،از نزدیک در جریان دستاوردهای پارک علم و فناوری یزد در حوزه مدیریت
سبز قرار گرفت.
گفتنی اســت اولین نمایشگاه دســتاوردهای اجرایی دانشگاهها ،مؤسســات آموزش عالی و
پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز تا روز سه شنبه  19بهمن ماه در محل سازمان
برنامه و بودجه دایر خواهد بود.
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حضور پارک علم و فناوری یزد در دومین نمایشگاه صنعت و معدن یزد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،دومین نمایشگاه صنعت و معدن یزد عصر
روز پنج شــنبه  30دی ماه با حضور مهدی کرباســیان؛ معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
سیدمحمد میرمحمدی؛ استاندار یزد ،داریوش پورســراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد،
محمدرضا علمدار یزدی؛ رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ،سید ابوالفضل موسوی
بیوکی و محمدرضا تابش؛ نمایندگان مردم یزد و اردکان در مجلس شــورای اســامی و دیگر
مسئوالن استانی در محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی یزد گشایش یافت.
این نمایشگاه با هدف معرفی آخرین محصوالت صنعتی به قطبهای عمده صنعت کشور و
با حمایت ســازمان صنعت،معدن و تجارت استان ،سازمان نظام مهندسی معدن ،خانه صنعت
و معدن استان ،سازمان مدیریت صنعتی و شرکت شهرکهای صنعتی یزد برگزار شده است.
در این نمایشگاه با حضور شرکتهای معتبر صنعتی و معدنی ،تجهیزات معدنی و استخراج،
ماشین آالت راهسازی ،ماشین آالت ســنگین و عمرانی ،اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق ارائه
شده است که  7شرکت مستقر در پارک علم و فناوری یزد نیزدر این نمایشگاه حضور یافته اند.
گفتنی است دومین نمایشگاه صنعت و معدن یزد 30دی تا 3بهمن ماه از ساعت  15الی 21
برای بازدید عموم دایر است.

بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری از دومین نمایشگاه صنعت و معدن یزد
معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،شــنبه  2بهمن ماه از غرفهی این پارک در
دومین نمایشگاه صنعت و معدن یزد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراســانی ،ضمن بازدید از
نمایشگاه ،از نزدیک در جریان روند حضور شرکتهای فناور در دومین نمایشگاه صنعت و معدن
یزد قرار گرفت.
فقیه خراسانی با تاکید برلزوم ارتباط بین موسسات دانش بنیان و صنایع استان ،اظهار داشت:
در راســتای توســعه اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان ،معرفی پارکهای علم و فناوری به صنایع
میتواند اولین قدم در پیوند موسسات دانش بنیان و صنعت و معدن باشد.
وی با اشــاره به آیین نامههای حمایتی پارکهای علم و فناوری مبنی بر تشــویق و تسهیل
حضور شرکتهای فناور در نمایشگاههای داخلی و خارجی ،افزود :پارک علم و فناوری با اقدام به
اخذ غرفه برای موسسات فناور مستقر در پارک ،با هزینه ای اندک امکان حضور برای داوطلبین
را فراهم آورده است.
گفتنی است پارک علم و فناوری یزد برای اولین بار در دومین نمایشگاه صنعت و معدن یزد،
با شرکتهای نانوآبکار ،اندیشه سازان تابان کویر،سورنا ،فراسنجش ایساتیس ،پویا شیمی نوآوران
الماس ســتاره کویر ،یگانه تجار پارسه کویر و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران ،حضور یافته
است.

بازدید معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت از غرفه پارک علم و فناوری یزد در دومین
نمایشگاه صنعت و معدن یزد
مهدی کرباســیان؛ معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت از غرفــه پارک علم و فناوری یزد در
دومین نمایشگاه صنعت و معدن یزد بازدید کرد و درجریان فعالیت شرکتهای مستقر در پارک
قرار گرفت.
رئیس پارک علم و فناوری یزد در این بازدید فعالیتها و اقدامات شرکتهای حضور یافته در
نمایشگاه را تشریح کرد و به معرفی محصوالت و فناوریهای ارائه شده پرداخت.
گفتنی اســت شرکت نانوآبکار ،اندیشه ســازان تابان کویر،سورنا ،فراسنجش ایساتیس ،پویا
شیمی نوآوران الماس ستاره کویر ،یگانه تجار پارسه کویر و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران
از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد هستند که در دومین نمایشگاه صنعت و معدن
استان حضور یافتند.
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بازدید نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسالمی
از غرفه پارک علم و فناوری یزد
سیدابوالفضل موسوی؛ نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسالمی پنج شنبه 30دی
ماه با حضور در دومین نمایشــگاه صنعت و معدن یزد ،از غرفه پارک علم و فناوری یزد در این
نمایشگاه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد،سید ابوالفضل موسوی به همراه حمیدرضا
عمادی؛ مشاور رسانه و مسئول روابط عمومی دفتر نماینده مردم یزد و اشکذر با حضور در غرفه
پارک علم و فناوری در جلسه ای با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد در خصوص دستاوردها
و محصوالت ارائه شده شرکتهای دانش بنیان پارک به بحث و تبادل نظر پرداختند.
گفتنی اســت دومین نمایشــگاه صنعت و معدن یزد تا ســوم بهمن ماه در محل برگزاری
نمایشگاههای بین المللی یزد دایر خواهد بود.

نمایشگاه فن بازار افتتاح شد
نمایشگاه فن بازار به مناسبت هفته پژوهش و فناوری صبح امروز  15آذرماه ،در سالن غدیر
دانشگاه یزد افتتاح شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،ایــن آیین با حضور آیت اهلل محمدرضا
ناصری؛ نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه یزد ،علی عزالدینی؛ معاون امور اقتصادی وتوسعه
منابع انسانی استانداری یزد ،داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد ،محمدصالح
اولیا؛ رئیس دانشگاه یزد و جمعی از مسئوالن و مدیران استانی در سالن غدیر دانشگاه یزد برگزار
شد .هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه دستاوردهای یک ساله پژوهش فناوری استان و بستر
سازی در جهت توسعه فناوری و ایجاد ارتباط میان تولید کنندگان فناوری و واحدهای مصرف
کننده است.
در این نمایشــگاه برخی شرکتهای پارک علم و فناوری یزد مستقر در مراکز رشد اطالعات
و فناوری ارتباطات ،زیســت فناوری و علوم انســانی و هنر به معرفی دستاوردها ،محصوالت و
خدماتشان میپردازند.
گفتنی است این نمایشگاه از تاریخ  15آذرماه به مدت سه روز دایر است.
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هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی در مسیر برگزاری

پارک علم و فناوری یزد از سال  89به منظور رشد خالقیت ،تقویت جسارت علمی و شناسایی
اســتعدادهای برتر اقدام به برگزاری مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی نموده که اولین
دوره این مسابقات با حضور  104تیم در رشتههای ربات فوتبالیست ،ربات حل ماز و رباتهای
مسیریاب درسطح استان یزد برگزار شد و در دومین دوره ،اسفند همان سال  135تیم به رقابت
پرداختند.
آذر ماه  90دو رشته رباتهای جنگجو و نمایشگاهی به رشتههای مسابقات اضافه شده و 173
تیم در این دوره شرکت کردند .چهارمین دوره مسابقات آذر  91با حضور  283تیم برگزار شد
و پنجمین دوره در حالی مهرماه 92اتفاق افتاد که رشتههای ربات خدمتکار و گالیدر به لیست
مسابقات اضافه شد.
در آبان 93ششــمین دوره مسابقات با افزوده شدن رشــتههای زیست و شیمی در مقاطع
دبســتان و دبیرستان برگزار شده و باالخره در سال  1394با انعقاد تفاهم نامه سه جانبه میان
پــارک علم و فناوری یــزد ،وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش اســتان یزد
هفتمین دوره مسابقات بصورت ملی برگزار شد.

در این دوره از مســابقات  874دانش آموز در قالب  441تیم در رشتههای رباتیک ،شیمی،
زیســت شناسی(جراحی) ،اپلیکیشن نویسی ،نجوم و هوافضا به رقابت پرداختند که رشتههای
اپلیکیشن نویسی اندروید ،نجوم و هوافضا به رشتههای این دوره از مسابقات اضافه شده و استقبال
خوبی از آنها صورت گرفت .همچنین دبیرخانه دائمی مسابقات به استان یزد واگذار شد.
 28و  29آبان  94هفتمین دوره این مسابقات با شور و هیجانی بی نظیر در بین دانش آموزان
 21استان کشور در محل دانشگاه یزد برگزار شد و دانش آموزان برتر پس از دو روز رقابت هیجان
انگیز معرفی شدند .در مراسم اختتامیه این دوره عالوه بر اعالم برگزیدگان و اهدای جوایز به آ
نها ،از تمبر یادبود هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی رونمایی شد.
گفتنی است ،طی تفاهم نامه منعقده میان پارک علم و فناوری یزد ،وزارت آموزش و پرورش
و اداره کل آموزش و پرورش استان یزد هشتمین دوره این مسابقات به صورت ملی توسط پارک
علم و فناوری یزد برگزار خواهد شد که البته رشته انیمیشن به رشتههای این مسابقات افزوده
خواهد شد.

سه رشتهی جدید به هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی اضافه میشود
امین درخشان ،دبیر اجرایی هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی ،در
گفتگو با روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،اعالم کرد :سه رشتهی انیمیشن سازی ،شبیه
سازی  2بعدی ربات فوتبالیست و پرندههای عمود پرواز به این دوره از مسابقات اضافه شدند.
دبیر اجرایی هشــتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی تعداد رشتههای این
دوره مسابقات را  20رشته برشمرد و گفت :این مسابقات در سه بخش رباتیک با حضور  13رشته،
نجوم ،زیست شناسی و شیمی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه رشتهی انیمیشن سازی با مدیریت و برنامه ریزی مرکز انیمیشن و هنرهای
دیجیتال پارک یزد برگزار خواهد شد ،اظهار داشت :در این دوره رشته انیمشن با موضوع "آب"
برگزار خواهد شد و با توجه به اینکه رشتهی انیمیشن برای اولین بار در کشور است که به صورت
مســابقات دانش آموزی با این وسعت برگزار میشود ،داوری آثار در دو بخش انجام خواهد شد.
در بخش اول شــرکت کنندگان پس از ارســال آثار و بررسی فنی آن توسط کمیته داوری باید
بتوانند قسمتی از انیمیشن را در حضور داوران بسازند .در بخش دیگر پس از اکران عمومی آثار
تماشاگران به آثار برگزیده رای خواهند داد.
درخشان در رابطه با رشتههای جدید دیگر این دوره افزود :در رشتهی رباتهای عمود پرواز،
ماموریتی برای رباتهای پرنده تعریف میشود و دانش آموزان باید با انجام مانورهای پرواز که از
معیارهای اصلی داوری است به هدف دست یابند .وی در رابطه با شبیه ساز رباتهای فوتبالیست
نیز،با بیان اینکه یکی از محبوب ترین رشتهها در تمام دنیاست افزود :این رقابت به صورت کامال
نرم افزاری انجام میگیرد به صورتی که نحوهی بازی در زمین طراح میشود و تیمها به صورت
هوشمند با هم به رقابت خواهند پرداخت.
درخشان با بیان این که دبیرخانهی این مسابقات از چند ماه پیش فعالیت خود را با تشکیل
کمیتههای پذیرش ،اطالع رســانی ،برگزاری و داوری در رشتههای مختلف آغاز کرده است ،به
شرح خدمات هر کمیته پرداخت :کمیتهی پذیرش وظیفهی ساماندهی و پذیرش دانش آموزان
را به عهده دارد .همچنین جهت ثبت نام دانش آموزان سایت مسابقات به گونه ای طراحی شده
که تمام مراحل ثبت نام به صورت الکترونیکی خواهد بود و دانش آموران میتوانند کارتهای ورود

به جلسات خود را نیز از طریق سایت دریافت کنند.
وی افزود :کمیته تدوین قوانین و داوری مسابقات با تشکیل زیر گروهها و زیر رشتهها و تعیین
اعضــای اصلی این گروههای علمی فعالیت خود را آغاز کرده ،همچنین در زمینه وضع قوانین،
قوانین اولیه مسابقات وضع و در سایت و کانال مسابقات اطالع رسانی شده است .درخشان قوانین
این مسابقات را به  4دستهی دبستان دوره اول و دوم و دبیرستان دورهی اول و دوم تقسیم کرد و
اظهار داشت :این کمیته منتظر باز خورد نظرات ،پیشنهادات و انتقادات مخاطبین است .درخشان
افزود :کمیتهی اطالع رسانی مسابقات نیز بصورت گسترده فعالیت خود را آغاز کرده است.
گفتنی اســت هشتمین دورهی مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی با هدف رشد
خالقیت ،تقویت جسارت علمی و شناسایی استعدادهای برتر در آذر ماه سال جاری توسط پارک
علم و فناوری یزد برگزار خواهد شد.
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جلسهی شورای راهبردی هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی برگزار شد
جلســهی شورای راهبردی هشتمین دوره مســابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی،
11مهر  95با حضور احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک یزد ،محمود زارع،
معاون متوسطهی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ،علیرضا کارگریان ،رئیس اداره تکنولوژی
و گروههای آموزشی استان و تیم اجرایی این مسابقات برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلسه ضمن تصویب شیوه نامهی
اجرایی این دوره مســابقات ملی ابتکارات و نوآوری ،شــیوهی اجرایی مسابقات از جمله نحوه
پذیرش و ثبت نام دانش آموزان ،چگونگی وضع قوانین داوری ،تعیین هزینهها و جوایز برگزیدگان
مطرح شد .همچنین در رابطه با امکان حضور و همکاری موسسات فناور در برگزاری رشتههای
پیشنهادی پس از بررسی دبیرخانهی مسابقات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در این جلسه با
تاکید بر محوریت ترویج خالقیت در میان دانش آموزان ،گفت :باید قوانین رشــتههای مختلف
مســابقات را مطابق قوانین روز فناوری در دنیا همگام ســازی کرد تا روحیهی نوآوری در میان
شرکت کنندگان از بین نرود.

گفتنی است هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی آذر ماه سال جاری
توسط پارک علم و فناوری یزد برگزار خواهد شد.

جلسه هماهنگی هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی
در دانشگاه یزد برگزار شد

جلســه هماهنگی هشتمین دوره مســابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی با حضور
داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و محمدصالح اولیاء ،رئیس دانشگاه یزد13 ،
مهر  95در سالن کنفرانس دانشگاه یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشست داریوش پورسراجیان ضمن
قدردانی از دانشگاه یزد برای کمک به برگزاری هفتمین دوره مسابقات ،گفت :امیدواریم امسال با
همکاری این دانشگاه ،هشتمین دوره مسابقات با کیفیت مناسب تری برگزار شود.
وی با تاکید بر لزوم آشــنایی دانش آموزان با فضای دانشگاهها ،گفت :برگزاری این مسابقات
در دانشــگاه یزد فرصت مناسبی است برای آشنایی دانش آموزان با ظرفیتهای این دانشگاه و
جذب نخبگان آنها.
محمدصالح اولیاء ،رئیس دانشگاه یزد نیز در این نشست با بیان اینکه توسعه کمیت مسابقات
نباید به کیفیت آن لطمه وارد کند ،گفت :برند این مسابقات به نام یزد ثبت شده بنابراین باید
تالش کنیم تا با مدیریت مناسب این عنوان حفظ شود.
وی افزود :دانشــگاه یزد امســال نیز آمادگی همکاری با پارک علم و فناوری برای برگزاری
هشتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی را دارد.
در ادامه امین درخشان ،دبیر اجرایی مسابقات نیز گزارشی از برگزاری مسابقات در هفت دوره
گذشته ارائه و سپس اقدامات انجام شده برای این دوره از مسابقات را عنوان کرد.
گفتنی اســت ،در این نشست که محمدرضا فاضل ،مدیر حوزه ریاست دانشگاه یزد ،مدیران
حراست دانشگاه و پارک و محمدرضا صمدزاده نیز حضور داشتند ،مسائلی از قبیل تصویب زمان
برگزاری مسابقات ،معرفی دبیر کمیته هماهنگی دانشگاه یزد به دبیرخانه مسابقات و مشخص
کردن اعضای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه هماهنگی هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی در اداره کل
آموزش و پرورش یزد برگزار شد
جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش استان یزد با موضوع برگزاری هشتمین دوره مسابقات
ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی 19 ،مهر  95با حضور احمد شیرزاد ،مدیر کل اداره آموزش
و پرورش اســتان ،امین درخشان ،دبیر اجرایی هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری
دانش آموزی و جمعی از مدیران آموزش وپرورش اســتان یزد ،در سالن کنفرانس این اداره کل
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلسه امین درخشان ،دبیر اجرایی
این مسابقات ،ضمن ارائهی گزارش مختصری از عملکرد هفت دوره پیشین مسابقات ابتکارات و
نوآوری دانش آموزی ،به تشریح اقدامات انجام شده برای برگزاری این دوره از مسابقات پرداخت.
همپچنین مسائلی از قبیل نحوهی اطالع رسانی ،خدمات رفاهی جهت اسکان شرکت کنندگان،
برگزاری دورههای آموزشی برای آمادگی بیشتر دانش آموزان و ایجاد انگیزه جهت حضور گسترده
تر در این مسابقات مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است ،هشتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی  4و  5آذر ماه به صورت
ملی توسط پارک علم و فناوری یزد و با همکاری وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه یزد برگزار
خواهد شد.
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همایش کشوری مسئولین دبیرخانههای استانی هشتمین دوره مسابقات ملی
ابتکارات و نوآوری دانش آموزی برگزار شد

همایش مسئولین دبیرخانههای استانی هشــتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری
دانش آموزی  28مهر سال جاری با حضور نایینی ،رئیس گروه مامور پژوهش سراهای دانش
آموزی وزارت آموزش و پرورش ،احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم
و فناوری یزد و دبیر مسابقات ،شیرزاد ،مدیرکل اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ،روسای
ادارات تکنولوژی و مدیران پژوهش سراهای مرجع استانهای کشور در یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و
نوآوری پارک علم و فناوری یزد و دبیر مسابقات ،در این نشست با بیان اینکه تاکنون  6دروه از
این مسابقات به صورت استانی و یک دوره به صورت ملی برگزار شده است ،گفت :تجربه موفق
 7دوره برگزاری مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی ما را بر آن داشت تا هشتمین دوره
را نیز طبق تفاهم نامه منعقده با وزارت آموزش و پرورش به صورت ملی در یزد برگزار کنیم.
وی رســالت پارکهای علم و فناوری را حمایت از شــرکتهای فناور عنوان کرد و گفت:
مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی مانند سرمایه گذاری روی کودکان و نوجوانان برای
تشکیل شرکتهای فناور در آینده است.
فقیه خراســانی اطالع رسانی به مدارس و جذب دانش آموزان مستعد برای حضور در این
مسابقات را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت :هدف از برگزاری این همایش نیز آشنایی مسئولین
دبیرخانههای استانی و پژوهش سراهای کشور با این مسابقات و اطالع رسانی آنها به دانش
آموزان سراسر کشور است.
دبیر هشــتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی با بیان اینکه معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری حمایت خود را از این دوره از مسابقات اعالم نموده است ،گفت:
کمیسیون ملی یونسکو ،امسال نیز به نفرات برتر مسابقات لوح تقدیر اعطا خواهد کرد.
فقیه خراســانی با اشاره به حمایت دانشگاه  UPMمالزی از این مسابقات ،گفت :دانشگاه
 UPMیکی از دانشــگاههای بزرگ و صاحب نام در جهان است که در جریان سفر به مالزی
و بازدید از مراکز فناوری این دانشگاه تفاهم نامه ای در زمینه حمایت از مسابقات ابتکارات و
نوآوری دانش آموزی امضا شد.
نایینی ،رئیس گروه مامور پژوهش ســراهای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش نیز در

ایــن همایش ضمــن قدردانی از پارک علم و فناوری یزد برای برگزاری مســابقات ،گفت :در
خصوص اطالع رسانی مسابقات ابتکار عملی که امسال به خرج دادیم این بوده که با توجه به
پتانسیلهای پژوهش سراها در راهبری و هدایت ،از استانها خواستیم یکی از پژوهش سراهای
استان را به تشخیص خود به عنوان پژوهش سرای مرجع معرفی کنند تا در کنار روسای ادارات
تکنولوژی و آموزشی ،مدیران این پژوهش سراهای مرجع حضور داشته باشند.
نائینی با اشــاره به اینکه پژوهش ســراها به اندازه ظرفیت خود پیگیر مسابقات ابتکارات و
نوآوری دانش آموزی هستند ،گفت :با توجه به پراکندگی حوزههای عملکردی پژوهش سراها
این مسابقات فرصت مناسبی برای تجربه حضور در حوزههای مختلف به صورت متمرکز است.
وی با تاکید بر مساله اطالع رسانی مسابقات به مدارس ،گفت :متاسفانه ظرفیتهای آموزش
و پرورش برای اطالع رســانی بسیار پایین اســت و کار مسئولین پژوهش سراها بسیار دشوار
است.
نائینی تصریح کرد :سعی کردیم برای اطالع رسانی از ظرفیتهای فضای مجازی و همچنین
سایت وزارت آموزش و پرورش ،معاونت و پژوهش سراهای دانش آموزی استفاده کنیم تا این
مسابقات تنها مختص دانش آموزان شهرهای بزرگ نباشد.
وی ابراز امیدواری کرد :با برگزاری این همایش و آشــنایی مســئولین استانی با قوانین و
مقررات این دوره از مسابقات شاهد اطالع رسانی و حضور پرشور دانش آموزان مستعد در این
دوره از مسابقات باشیم.
وی با بیان اینکه این مســابقات ظرفیت بسیار خوبی برای دانش آموزان است ،گفت :انصافا
هزینه ثبت نام در این مسابقات پایین تر از هزینههایی است که برای آن شده است.
محمود زارع ،معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش اســتان یزد نیز در این
همایش با بیان اینکه هدف از برگزاری این مسابقات ،راه اندازی نهضت خالقیت و ایده پردازی
در بین دانش آموزان اســت ،گفت :امیدواریم با برنامه ریزی مناســب و حمایت مســئولین
دبیرخانههای استانی سراسر کشور مسابقات با شور بیشتری برگزار شود.
گفتنی است ،پارک علم و فناوری یزد هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش
آموزی را  4و  5آذر ماه در محل دانشگاه یزد برگزار خواهد کرد.

جلسه هیئت اجرایی هشتمین دوره مسابقات
ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی برگزار شد
هیئت اجرایی هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی با حضور مسئولین
رشتهها و کادر اجرایی این مسابقات عصر روز دوشنبه  10آبان  95به ریاست دبیر این مسابقات
تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلسه مسئولین رشتههای مختلف
به ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته تاکنون و برنامههای آتی خود تا روز برگزاری این مسابقات
پرداختند.
گفتنی است پارک علم و فناوری یزد در حال تدارک برگزاری هشتمین دوره مسابقات ملی
ابتکارات و نوآوری دانش آموزی است که روزهای چهارم و پنجم آذر در محل دانشگاه یزد برگزار
خواهد شد.
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نایینی ،رئیس گروه مامور پژوهش سراهای دانش آموزی
وزارت آموزش و پرورش:

پارک علم و فناوری یزد
در ورود به حوزه دانش آموزی و برگزاری
مسابقات ذکاوت به خرج داده است
نایینی ،رئیس گروه مامور پژوهش ســراهای دانش آمــوزی وزارت آموزش و پرورش که در
همایش مسئولین دبیرخانههای استانی هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش
آموزی حضور داشت در گفتگو با روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه سال گذشته
به همراه معاون متوســطه وزارت آموزش و پرورش از مسابقات بازدید داشتیم ،گفت :تمهیدات
خوبی برای مســابقات در نظر گرفته شده بود اما به دلیل اینکه اولین دوره برگزاری آن بصورت
ملی بود اطالع رسانی در استانها به خوبی انجام نشده و ما شاهد حضور کمرنگ دانش آموزان
از استانهای مختلف بودیم.
وی با اشاره به اینکه مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی به گونه ای تجمیع ظرفیتها
اســت ،گفت :با توجه به اینکه در پژوهش سراها و مســابقات دانش آموزی منحصرا به یکی از
رشــتهها مثل رباتیک یا نجوم پرداخته میشود ،تجمیع این رشتهها در یک دوره مسابقات به
انسجام کارها در آموزش و پرورش کمک میکند.
نایینی افزود :وقتی یک گروه دانش آموز از یک اســتان در  7رشته شرکت میکنند هر دوره
باید چند سرپرست با صرف هزینههای باال همراه آنها شود بنابراین با تجمیع رشتهها در یک
دوره از مسابقات میزان هزینه و انرژی و نیروی انسانی نیز کاهش مییابد.
رئیس گروه مامور پژوهش سراهای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش ،مسابقات ابتکارات
و نوآوری دانش آموزی را فرصتی برای خالقیت و نوآوری و ظهور اســتعدادهای دانش آموزان
دانســت و اظهار داشت :باید ســعی کنیم دانش آموزان را برای شرکت در این مسابقات که به
صورت تجمیع رشتهها برگزار میشود ،ترغیب کنیم تا برای شرکت در مسابقات مختلف خیلی
از کالسهای درس خود دور نشوند.
نایینــی با بیان اینکه پارک علــم و فناوری یزد در ورود به حــوزه دانش آموزی و برگزاری
مســابقات ذکاوت به خرج داده است ،گفت :با توجه به اینکه پارکهای علم و فناوری در حوزه
شرکتهای فناور و دانش بنیان فعالیت میکنند و شالوده این شرکتها هم با دانشجویان بسته

شده است ،پارک یزد سعی کرده شرایط رشد خالقیت کودکان را در دوران دانش آموزی فراهم
کند تا در زمان بهره وری دانشــجویان زمان زیادی صرف آماده سازی آنها برای حضور در این
عرصه نشود وی تصریح کرد :برنامه ریزی درسی در سطح ملی نیز به این نکات توجه کرده است
اما به دلیل ظرفیتهای محدود مدارس و مشــکالت نظام آموزشــی نتوانستند در این حوزهها
فعالیت خوبی داشته باشند و به همین دلیل سعی کردیم در هر منطقه آموزشی پژوهش سراهای
دانش آموزی را راه اندازی کنیم.
نایینی با اشــاره به اینکه پژوهش سراهای دانش آموزی در واقع به پارکهای علم و فناوری
کمک میکنند ،گفت :این موسسات مانند دوره پیش دبستانی هستند که در آن دانش آموزان
آماده میشوند تا در آینده وارد پارکهای علم و فناوری شوند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقداماتی که به پیشنهاد پارک علم و فناوری یزد در زمینه
اطالع رســانی مسابقات انجام شد ،برگزاری گردهمایی مسئولین دبیرخانهها و مدیران پژوهش
ســراها بود ،گفت :افرادی که در این گردهمایی شرکت کردند نمایندگان آموزش و پرورش در
استانها هستند و میتوانند اقدامات موثری برای جذب دانش آموزان به مسابقات انجام دهند.
رئیس گروه مامور پژوهش سراهای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش بحث اطالع رسانی
درسیستم آموزش و پرورش با توجه به پراکندگی و ازدیاد مدارس را کاری زمان بر و سخت عنوان
کرد و گفت :سعی کردیم ازبسترهای مجازی تا جایی که دستگاههای نظارتی اجازه میدهند برای
اطالع رسانی استفاده کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد :با برگزاری این گردهمایی و آشــنایی رابطین و مســئولین پژوهش
سراهای مرجع با مسابقات شاهد حضور پر رنگ تر دانش آموزان از استانهای مختلف کشور در
این دوره از مسابقات باشیم.
گفتنی است ،پارک علم و فناوری یزد هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش
آموزی را  4و  5آذر ماه در محل دانشگاه یزد برگزار خواهد کرد.

دبیر هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی خبر داد:

حضور  23استان در هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی
احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و دبیر مسابقات
از حضور  23استان در هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،وی با اشاره به پایان یافتن مهلت ثبت نام،
گفت :قریب به  1000دانش آموز درقالب  502تيم در رشتههاي مختلف ثبت نام کرده و در این
دوره از مسابقات حضور دارند.
وي افزود 23 :استان در اين مسابقات حضور پر شور و گسترده دارند كه استانهاي يزد ،هرمز
گان و مركزي بيشترين تعداد شركت كننده را خواهند داشت.
فقیه خراسانی با اشاره به افزوده شدن سه رشته انیمیشن سازی ،شبیه سازی  2بعدی ربات
فوتبالیســت و پرندههای عمود پرواز به این دوره از مسابقات ،تصریح کرد :تعداد رشتههای این
دوره مسابقات  20رشته است که در سه بخش رباتیک با حضور  13رشته ،نجوم ،زیست شناسی
و شیمی برگزار خواهد شد.
گفتنی است هشتمين دوره مسابقات ابتكارت ونوآوري دانش آموزي  4و 5آذر ماه در دانشگاه
يزد و با حمايت معاونت علمي وفناوري رياســت جمهوري ،وزارت آموزش وپرورش ،كميسيون
ملي يونسكو و دانشگاه  upmمالزي توسط پارک علم و فناوری یزد برگزار خواهد شد.

33

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال دوم  1395مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

معاون وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با روابط عمومی
پارک علم و فناوری یزد مطرح کرد:

مسابقات دانش آموزی ،دوراندیشی مدیران
پارک یزد در حوزه نوآوری
هشــتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی  4و  5آذر سال جاری توسط
پارک علم و فناوری یزد و در محل دانشگاه یزد برگزار خواهد شد .طبق تفاهم نامه منعقده میان
پارک علم و فناوی یزد ،وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان یزد امسال
نیز این مســابقات با حمایت وزارت آموزش و پرورش برگزار خواهد شد .به همین بهانه با علی
زرافشان ،معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به گفتگو نشستیم که با هم میخوانیم:
ارزیابی جنابعالی از برگزاری هفتمین دورهی مســابقات ابتکارات و نوآوری دانش
آموزی به صورت ملی در سال گذشته چیست؟

هفتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی در سطح ملی با حضور بیش از 22
اســتان کشور در یزد برگزار شد که استانهای یزد ،اصفهان و هرمزگان دارای بیشترین شرکت
کننده در این دوره از مسابقات بوده اند .در هفتمین دوره مسابقات  874دانش آموز در قالب 401
تیم در رشتههای رباتیک ،شیمی ،زیست شناسی(جراحی) ،اپلیکیشن نویسی اندروید ،نجوم و
هوافضا به رقابت پرداختند که رشتههای اپلیکیشن نویسی اندروید ،نجوم و هوافضا به رشتههای
این دوره از مسابقات اضافه شده و استقبال خوبی از این رشتهها صورت گرفت .همچنین هفتمین
دوره ،اولین دوره ای بود که دانشــگاه  UPMمالزی به عنوان حامی بین المللی حضور داشته
و با توجه به اینکه دوره هفتم نخستین سال ملی شدن این مسابقات بود ما شاهد حضور اکثر
استانهای کشور در این مسابقات بودیم.
امیدواریم در دوره هشتم مسابقات ،ادارات کل آموزش و پرورش استانها نسبت به شناسایی
و معرفی دانش آموزان به این مسابقات همت نموده و زمینه برگزاری پر شور این دوره را فراهم
نمایند .از نکات برجسته این مسابقات تجميع مسابقات در حوزههای علمی – فناوری و مهارتی
است که دانش آموزان میتوانند نسبت به عالقمندی خودشان در این رویداد علمی شرکت کنند.
اهداف انعقاد تفاهم نامه سه جانبه میان پارک و علم و فناوری یزد ،وزارت آموزش و
پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان یزد را چگونه ارزیابی میکنید؟

وزارت آموزش و پرورش به منظور ايجاد يكپارچگي در برگزاری مسابقات با موضوع خالقیت
و نوآوری ،مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی را مورد حمایت قرار داده است و با توجه
به تجارب استان یزد در برگزاری شش دوره مسابقات به صورت استانی و کیفیت مناسب برگزاری
آن ،دبیرخانه این مسابقات را به استان یزد واگذار نموده است .لذا مهمترین هدف از تفاهم نامه
با پارک علم و فناوری یزد رســیدن به یک وحدت رویه به منظور ارتقاء مسابقات در حوزههای
علمی ،مهارتی و فناوریهای نوین در سطح کشور بوده است.
ورود پارک علم و فنــاوری به حوزه دانش آموزی را چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر
جنابعالی عملکرد پارک علم و فناوری یزد در برگزاری این مسابقات چگونه بوده است؟
با توجه به لزوم پیاده سازی نظام نوآوری در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش خصوصا
پژوهش سراهاي دانش آموزي و به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان ،همکاری با پارکهای علم
و فناوری به عنوان متولیان اصلی کار آفرینی و اقتصاد دانش بنیان در دستور كار قرار گرفته است

تا بدين واسطه اين رويكرد در حوزه دانش آموزی نيز فعال شود.
لذا وزارت آموزش و پرورش با در نظر گرفتن ظرفیت پارکهای علم و فناوری و شرکتهای
خصوصی آن مجموعه ،از همکاری با پارکهای علم و فناوری استقبال مینماید.
پارک علم و فناوری یزد پیشــتاز ورود به حوزه دانش آموزی در بین پارکهای سراسر کشور
اســت و برگزاری مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری نشان از دور اندیشی مدیریت پارک در حوزه
نوآوری ،داشتن روحیه کار تیمی و گروهی در بدنه کارشناسی این پارک میباشد .پارک علم و
فناوری یزد با بهره مندی از تمامی ظرفیت ممکن در استان سعی نموده به بهترین شکل ممکن
این مسابقات را برنامه ریزی و اجرا نماید.
از نکات مهم در برگزاری این مسابقات شناسایی استعدادهای برتر دانش آموزان شرکت کننده
بوده که پارک علم و فناوری یزد با تاسیس مرکز نوآوری این مهم را محقق ساخته است .البته به
منظور توسعه اين همكاريها پيشنهاد مي گردد در پاركهاي علم و فناوري ،غرفه اي برا دانش
آموزان خالق و نوآوري كه محصولي را اختراع و توليد نموده اند اختصاص يابد تا بدين وســيله
بتوانند اثر خود را با كمك شركتهاي دانش بنيان تجاري سازی نمايند.
تاکنون چه حمایتهایی از سوی وزارت آموزش و پرورش در راستای برگزاری هشتمین
دوره مسابقات ملی ابتکارات و نواوری در سال جاری انجام شده است؟

وزارت آموزش و پرورش به منظور برگزاری پرشور این مسابقات اقداماتی را بر مبنای تفاهم
نامه انجام داده است که از آن جمله میتوان به واگذاری دبیرخانه مسابقات به استان یزد ،برگزاری
همایش کشوری با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش به منظور معرفی این مسابقات و
تعیین آیین نامههای اجرایی ،همکاری در تدوین آیین نامه اجرایی مسابقات و اطالع رساني به
تمامی ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور ،همکاری در جلب حمایت معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی ،تعیین نمودن
کمیته ای از وزارت آموزش و پرورش به منظور نظارت بر داوری هشــتمین دوره مســابقات بنا
به پیشنهاد پارک علم و فناوری یزد و تامين هزينههاي سفر و حق ماموريت شركت كنندگان
همايش و مسابقات از سوي ادارت كل اشاره نمود.
وزارت آموزش و پرورش چه تدابیری برای برگزاری پرشــور و استقبال بیشتر دانش
آموزان از این دورهی مسابقات ابتکارات و نوآوری اندیشیده است؟

وزارت آموزش و پرورش در ســال جاری ســعی داشــته با اطالع رساني مناسب و به موقع
مســابقات و ترغيب تمامي معاونين آموزشي ،روســاي آموزش متوسطه و روساي تكنولوژي و
گروههاي آموزشي استانها جهت حضور در همايش و مسابقات نقش موثری در برگزاری هرچه
پرشورتر این دوره ایفا نماید.

آغاز هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات
ونوآوری دانش آموزی در یزد
هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی  4آذر  95در محل دانشگاه یزد
آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،هشــتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و
نوآوری دانش آموزی با حضور  1005دانش آموز در قالب  508تیم از سراسر کشور در رشتههای
رباتیک ،زیست شناسی (جراحی) ،شیمی ،هوافضا ،اپلیکیشن نویسی اندروید آغاز شد.
گفتنی است ،طبق تفاهم نامه منعقده میان پارک علم و فناوری یزد ،وزارت آموزش و پرورش
و اداره کل آموزش و پرورش اســتان یزد ،مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی توسط
پارک علم و فناوری یزد  4و  5آذر در محل دانشگاه یزد در حال برگزاری است.
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استاندار یزد مطرح کرد:

نوآوری و ابتکار یکی از محورهای اساسی توسعه

آيين اختتامیه هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی 5 ،آذر با حضور
استاندار یزد ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد و دانش آموزان
مبتکر و نوآور سراسر کشور در سالن وحدت یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،استاندار یزد در این مراسم خالقیت ،نوآوری
و ابتکار را یکی از محورهای اساسی توسعه دانست و گفت :باید عرصه خالقیت و ابتکار را برای
جوانان گسترش دهیم.
ســیدمحمد میرمحمدی ،با بیان اینکه دانش آموزان ســرمایهها و آینده سازان اصلی کشور
هستند که میتوانند با خالقیت ،ابتکار و نوآوری خود عرصه شکوفایی را برای کشور فراهم کنند،

گفت :والدین باید از فرزندان خود مراقبت کنند تا فرزندان این کشور ،مسیر ابتکار و نوآوری را
از دست ندهند.
وی با بیان اینکه فرزندان ما در پی نشان دادن توانمندیهای خود هستند و در این میان مهم
این است که چه زمینههایی را برای آنها فرآهم کرده ایم ،افزود :امیدواریم زمینه بروز ابتکارات و
نوآوری جوانان کشور و تاثیر آن در سطح جهانی فراهم شود.
استاندار یزد تصریح کرد :حضور گسترده دانش آموزان در مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری،
نشان از عشق و عالقه آنها به علم و فناوری دارد.
میرمحمدی ابراز امیدواری کرد :افزایش ارتباط بین دانشــگاه ،آموزش و پرورش و پارکهای
علم و فناوری به توسعه فناوری و کسب ارزش افزوده برای کشور بينجامد.
وی با طرح این پرســش که مگر جوانان کشــور ما نمی توانند نیازهای دنیا را فراهم کنند و
ارزش افزوده آن را به خود و کشورشــان پيشــكش کنند ،گفت :حضور ایرانیان در هر زمينهای
چشمگیر و نشان از ظرفیت باالی آنها بوده است و بيگمان اگرکاستی ای وجود دارد ،به دلیل
فرآهم نبودن زیرساختها است.
میرمحمدی با بیان اینکه ما باید در همه عرصهها از استعدادهای بيشمار فرزندان این کشور
بهره بگیریم ،افزود :هنرنمایی ،ابتکارات و نوآوریهای جوانان ما ،نه تنها باید به از ميان برداشته
شدن مشکالت کشورمان بينجامد ،بلکه مي تواند زمینه رفع مشکالت جهانی را نيز فرآهم کند.
استاندار یزد ادامه داد :جوانان این کشور باید به گونه ای با علم و فناوری آشنایی داشته باشند
که دیگر کشورها را نيازمند خود کنند نه اینکه خودشان نیازمند آنها باشند.
میرمحمدی در پایان ســخنان خود گفت :بر خود فرض میدانم که برای رشــد و شکوفایی
استعدادهای دانش آموزان و آینده سازان این کشور همه توان و كوشش خود را به کار گیرم.
گفتنی است هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی توسط پارک علم
و فناوری یزد در رشتههای رباتیک ،هوافضا ،زیست شناسی ،انیمیشن سازی ،اپلیکیشن سازی
اندروید ،شیمی و نجوم در تاریخ چهارم و پنجم آذرماه در محل دانشگاه یزد برگزار شد.

آیین اختتامیه هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی برگزار شد
آیین اختتامیه هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی جمعه  5آذر ماه
 95با حضور ســید محمد میرمحمدی ،استاندار یزد ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و
فناوری یزد و احمد شیرزاد ،مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان یزد در سالن وحدت برگزار
شد.
در این مراسم احمدرضا فقیه خراسانی ،دبیر مسابقات ضمن تقدیر از حضور شرکت کنندگان
از سراســر کشــور ،به ارائهی گزارشی از روند برگزاری این مســابقات پرداخت .فقیه خراسانی،
با بیان اینکه تیم اجرایی مسابقات ،برنامه
ریزی برای هشتمین دوره این مسابقات را
سال گذشته بالفاصله بعد از اتمام هفتمین
دوره آغاز کرد ،گفت :برگزاری این دوره از
مسابقات با همکاری سه ارگان دانشگاه یزد،
وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش
و پرورش استان یزد با پارک علم و فناوری
یزد ممکن شد.
دبیر مسابقات با اشاره به افزایش تعداد
شرکت کنندگان در تمامی رشتهها نسبت
به سال گذشــته ،افزود :در این دوره بیش
از  1000نفــر در قالب  502تیم به رقابت
پرداختند که نســبت شرکت کنندگان از
سایر اســتانها و یزد ،برابر بوده است .این
در صورتی است که سال گذشته دو سوم
از شرکت کنندگان را یزدیها تشکیل داده
بودند .وی ابراز امیدواری کرد :در دورههای
آتی مسابقات نیز با اطالع رسانی به موقع،
شــاهد افزایش حضور هــم وطنانمان از
سراسر ایران باشیم.
فقیه خراسانی افزود :امسال سه رشتهی
جدیــد برای اضافه شــدن به ایــن دوره
مسابقات طراحی و تمامی مراحل آن شامل

جلسات تدوین قوانین و داوران طی شد اما متاسفانه به دلیل به حد نصاب نرسیدن متقاضیان
حذف شدند.
گفتنی اســت هشتمین دوره مســابقات ملی ابتکارات و نوآوری  4و  5آذر ماه در رشتههای
رباتیک ،هوافضا ،زیست شناسی ،انیمیشن سازی ،اپلیکیشن سازی اندروید ،شیمی و نجوم توسط
پارک علم و فناوری یزد ،در محل دانشگاه یزد برگزار شد.
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به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

میزگرد"جایگاه و کارکرد شرکتهای فناور در حوزه آب"
میزگرد تخصصی"جایگاه و کارکرد شرکتهای فناور و دانشبنیان در حوزه آب" با حضور مدیر
مرکز توسعه فناوریهای ّآب پارک علم و فناوری یزد و چند تن از مدیران شرکتهای مستقر در
پارک و فعال در حوزه آب به میزبانی ايسناي يزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،با توجه به میزان منابع آب و ســرانه مصرف،
ایران از جمله کشورهایی است که در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد و استان یزد نیز
با توجه به داشتن اقلیم خشک وکویری به عنوان کم بارش ترین استان در کشور معرفی شده و از
جمله استانهایی است که با بحران آب و خشکسالی دست و پنجه نرم میکند .با توجه به ضرورت
بررسی راهکارهای بحران کم آبی و حضور فعال شرکتهای فناور در حوزه آب ،پارک علم و فناوری
یزد میزگردی با عنوان "جایگاه و کارکرد شرکتهای فناور در حوزه آب" با حضور کارشناسان این
حوزه در دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا -منطقه یزد) برگزار کرد که در این میزگرد مسائلی
چون جایگاه و توانمندیهای بخش فناوری در حل مسئله آب استان ،مهمترین مشکالت موسسات
فناور و دانش بنیان در حوزه آب و راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقای توانمندی موسسات مورد
بررسی قرار گرفتند.
فناوری قوی ترین ابزار برای کنترل و مدیریت مصرف آب است
مدیر مرکز توسعه فناوریهای ّآب پارک علم و فناوری یزد در این میزگرد اظهار داشت :بحران آب
معضلی مدیریت پذیر که تنها به وسیله ابزار فناوری میتوان آن را مدیریت کرد.
علی اکبر قیومی ادامه داد :آب مسئله ای چند وجهی و فراگیر است که همه نهادها و مردم در برابر
آن مسئولیت دارند و با همکاری همه میتوان به حل مسئله کم آبی امیدوار بود.
وی افزود :مرکز توسعه فناوریهای آب با هدف ترویج استفاده از فناوری در حوزه آب تشکیل شد
تا از دریچه فناوری بتوان به راهکارهای برون رفت از بحران آب پرداخت.
قیومی با اشاره به ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و فناور در زمینه امکان استفاده از آبهای ژرف
عنوان کرد :تصفیه و بازگرداندن آبهای خاکستری در مدار استفاده ،آب شیرین کنها و استفاده
از آبهای شــور و کاداستر از جمله ظرفیتهای ایجاد شده توسط شرکتهای فناور در حوزه آب
میباشد.
فضای عمومی استان باید برای ورود شرکتهای فناور به حوزه آب فراهم شود
مدیر مرکز توسعه فناوریهای آب پارک علم وفناوری یزد با تاکید بر توانمندی شرکتهای بومی
فناور اظهار کرد :به دلیل اینکه دولت در حوزه آب و در زمینه انتقال آب و شبکه توزیع داخلی حضور
پررنگی دارد ،شایســته است توجه بیشتری به ظرفیتها و پتانسیلهای شرکتهای بومی دانش
بنیان داشته باشد.
علی اکبر قیومی ادامه داد :تعداد شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد در حوزه
آب در یک سال اخیر از  15شرکت به  25شرکت افزایش داشته است که این موضوع نشاندهنده
ضرورت فعالیت بخش خصوصی در حوزه آب است.
وی خاطر نشان کرد :حوزه بحرانی آب حوزه خوبی برای سرمایه گذاری و خلق فرصتهای جدید
است که میتواند منجر به اشتغال زایی در استان شود.
قیومی در پایان ســخنان خود ارائه گزارش سالیانه دســتگاههای اجرایی به استانداری یزد در
بکارگیری شرکتهای دانش بنیان در بدنه دولت را یکی از پیشنهاداتی عنوان کرد که میتواند در
حمایت از شرکتهای دانش بنیان موثر باشد.
ضرورت بهره برداری از پتانسیلهای شرکتهای فناور در حوزه آب
مدیرعامل شرکت دیده بان توسعه پایدار ،در پاسخ به سوال جایگاه شرکتهای فناور در حوزه
آب چگونه است ،اظهار کرد :برای ارزیابی جایگاه شرکتهای فناور به بررسی دو پتانسیل بالقوه و
بالفعل شرکتها نیازمندیم که متاسفانه در حال حاضر فاصله بین این دو بسیار زیاد است هرچند
که شرکتهای دانش بنیان دارای قابلیتهای بسیار خوبی در زمینه تکنیکهای سخت افزاری و نرم
افزاری حوزه آب در سطح ملی و فرا ملی هستند اما از این ظرفیتها بهره بر داری مناسبی صورت
نگرفتهاست.
محمدرضــا کوثری ادامه داد :تنها برمبنای اندازه گیری دقیق میتوان مشــکالت حوزه آب را
مدیریت کرد در حالیکه هنوز آمار دقیقی از استفاده آب در بخش کشاورزی ،صنعت ،خانگی و میزان
زمینهای کشاورزی زیر کشت در دست نیست.
کاداستر یکی از راههای مدیریت حوزه آب
وی با بیان اینکه تعیین حدود اراضی و نقشه کاداستر ،ستون فقرات توسعه کشورهای پیشرفته
است ،از تهیه نرم افزارهای جی آی اس و نقشههای اراضی کشاورزی "کاداستر" به عنوان یکی از
خدمات شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد در حوزه آب نام برد.
کوثری اجرایی شــدن و بکارگیری فناوری در صنایع را نیازمند حمایت بیشتر بخش دولتی و
خصوصی دانست وگفت :مشکل اصلی شرکتهای فناور در بخش بازار است و اگر مشکل بازار حل

شود ،نیروی انسانی شرکتهای فناور انگیزه بیشتری برای خلق تفکر جدید خواهند داشت.
مدیرعامل شرکت دیده بان توسعه پایدار ،با بیان مثالی از خسارت خشکسالی در استان فارس
اظهار داشت :در یک دوره از خشکسالی در این استان  30هزار هکتار زمین قابل کشت از بین رفت
و معادل  1000میلیارد تومان خسارت وارد شد در حالیکه اگر رقم بسیار کمی از این مبلغ صرف
نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری میشد ،این خسارت به وجود نمی آمد.
وی در ادامه عنوان کرد :شــرکتهای دانش بنیان میتوانند با صرف هزینه بسیار کم موجب
افزایش اشتغال در جامعه شوند.
کوثری در پایان خواستار ارزیابی بهره وری نهادهای دولتی بر اساس شاخص بکارگیری شرکتهای
دانش بنیان شد و برحمایت از شرکتهای خصوصی تاکید کرد.
لزوم بررسی وضع موجود آب استان و تصمیم گیری مناسب در این حوزه
مدیرعامل شرکت فالت قاره نیز در این میزگرد اظهار داشت :میزان آب مصرف شده در بخش
کشاورزی گاهی برای کشت محصوالتی نظیر کاهو یا بادمجان بسیار زیاد است درحالیکه این سبزی
جات نیاز اصلی استان نیست و حدود  90درصد از آب استان در این حوزه مصرف میشود .از طرفی
آب انتقالی نیز برای تمام بخشهای خانگی مصرف میشود که با توجه به هزینه زیاد انتقال ،درست
به نظر نمی رسد.
محمدمهدی آرمان با استفاده از واژه معالجه آب به جای تصفیه آن گفت :آب شرب ،دام وطیور و
آب استفاده شده در صنایع و کارخانهها بسیار متفاوت است و باید ببینیم آب یزد برای این بخشها
دارای چه مشکالتی است تا آب را معالجه کنیم و بدون صرف هزینه زیاد بتوانیم درآن بخش ،آب
را قابل استفاده کنیم.
کاهش مصرف آب با استفاده از جایگزینهای مناسب
وی با بیان اینکه تولید آب فرآیندی بسیار هزینه بر و تقریبا غیرممکن است تصریح کرد :آمارها
نشان میدهد که در یزد روزانه  800لیتر آب در بخش خانگی در فصل گرما مصرف میشود که به
خاطر وسایل خنک کننده است و به نظر میرسد در استان میتوان با کاهش هزینه برق و استفاده
از وسایل برقی به جای آبی مصرف آب را کاهش دهیم زیرا تولید برق از روشهای گوناگونی میسر
است.
مدیرعامل شرکت فالت قاره اضافه کرد :میتوان در بهبود محصوالت کشاورزی از دستگاه آب
شــیرین کن استفاده کرد وهزینه کمتری پرداخت که مصداق عملی این کار در دیگر کشورها به
خوبی مشهود است.
عدم استفاده نهادها و دستگاههای اجرایی استان از شرکتهای دانش بنیان بومی
آرمان در بخش دیگری از ســخنان خود ،با انتقاد از عدم استفاده نهادها و دستگاههای اجرایی
اســتان از شرکتهای دانش بنیان بومی بیان کرد :مسئوالن برخی از دستگاهها ترجیح میدهند
با شرکتهای خارج از استان کار کنند و برخی نیز با وجود تولیدات داخلی از محصوالت خارجی
استفاده میکنند با اینکه کیفیت هر دو یکسان است و حتی محصوالت داخلی قیمت تمام شده
پایین تری داشته و امکان پاسخگویی مداوم به دلیل در دسترس بودن نیز وجود دارد اما با این حال
وارادات ترجیح داده میشود.
وی ادامه داد :مشکل دیگر شرکتهای دانش بنیان تعدد مراکز برای ارائه مجوزها و بروکراسی
پیچیده ادارات است که شرکتها را خسته و دلزده میکند.
آرمان در پایان افزود :ســرمایه در گردش و تامین منابع مالی معضل اساسی شرکتهای دانش
بنیان برای فعالیت است و حضور به بازارهای سودآور به دلیل مشکالتی که گفته شد ،وجود ندارد.
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به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

میزگرد تخصصی " تحلیل وضعیت و بازار  ITدر استان"

میزگرد تخصصی " تحلیل وضعیت و بازار  ITدر استان" با حضور مدیران عامل شرکتهای
پیشگامان فناوری اطالعات ایساتیس و پویش داده نوین از مدیران شرکتهای مستقر در پارک
علم و فناوری یزد و فعال در حوزه فناوری اطالعات به میزبانی همشهری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومــی پارک علم و فناوری یزد ،با توجه اینکه امروزه فناوری اطالعات با
شتاب فزاینده ای در حال تغییر جهان در کلیه عرصههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است
و با توجه به جایگاه برتر اســتان یزد در حوزه فناوری اطالعات در ســالهای اخیر ،پارک علم و
فناوری یزد میزگردی با عنوان " تحلیل وضعیت و بازار  ITدر استان" را با حضور کارشناسان این
حوزه و همچنین علی اکبر قیومی به عنوان مدیر میزگرد در دفتر روزنامه همشهری یزد برگزار
کرد که در این میزگرد مسائلی چون سهم استان در بازار فناوری اطالعات کشور ،آینده نگری و
پیش بینی روند توسعه فناوری اطالعات در استان و مشکالت پیش روی شرکتهای پارک علم
و فناوری یزد در حوزه  ITمورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.
ضرورت ترسیم چشم انداز توسعه  ITدر کشور
مدیرعامل شرکت پیشگامان فناوری اطالعات ایساتیس در این میزگرد اظهار داشت :فناوری
اطالعات صنعت بسیار مهمی در کشور محسوب میشود که ریشه در توسعه همه صنایع دارد و
بدون حوزه آی تی ،ادامه کار در مابقی صنعتها میسر نیست.
امیراحمد سمیعی ادامه داد :در حال حاضر چشم انداز روشنی برای توسعه  ITدر کشور وجود
ندارد و به دلیلی مسائل حاکمیتی و سیاسی ،رویکردها و برنامههای حوزه فناوری اطالعات نیز
با تغییرات دولت ،دستخوش تغییر میشود در حالی که باید روند توسعه این حوزه در کشور و
استان شفاف سازی شود تا بر طبق این چشم انداز پیش رویم.
هم افزایی شرکتهای فعال در حوزه؛ عامل جذب سرمایه
وی افزود :در بخش خصوصی و صنفی نیز به صورت منسجم عمل نمی شود و اغلب افراد فعال
در حوزه آی تی به دلیل نوپا بودن حوزه  ،ITجوان و کم تجربه در امور مالی و اقتصادی هستند
و نمی توانند بازار مناسبی برای عرضه محصوالت پیدا کنند.
سمیعی با انتقاد از ضریب پایین همکاری مابین شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطالعات
اظهار داشــت :همراه نبودن شرکتها در این حوزه موجب عدم جذب سرمایه میشود و همین
عدم سرمایه گذاری مناسب یکی از معضالت افراد فعال در حوزه فناوری اطالعات است.
دولت؛ مشتری اصلی فناوری اطالعات و ارتباطات
وی ادامه داد :در حال حاضر مشتری اصلی فناوری اطالعات و ارتباطات ،دولت است که به نظر
میرسد تمرکز متولیان دولتی بخش فناوری میتواند سردرگمیها و پیچیدگیهای این بخش
را تا حدی کاهش دهد.
مدیرعامل شرکت پیشگامان فناوری اطالعات ایساتیس ،در بخش دیگری از سخنان خود با
انتقاد از عدم هماهنگی بخش خصوصی و دولتی اظهار کرد :متاسفانه بخش خصوصی به دولت
اعتماد کامل ندارد و در مقابل دولت نیز به بخش خصوصی اعتماد ندارد و همین عدم اعتماد مانع
از پیشرفت و رشد فناوری اطالعات در کشور خواهد بود.
امیراحمد ســمیعی اظهار داشت :تغییرات حوزه آی تی به صورت محتوایی و پایه ای نیست
که ضروری است سیاستها و چشــم اندازهای این حوزه از حالت شعاری خارج شده و به یک
خروجی مناسب تبدیل شوند.
کمبود نیروی متخصص؛ معضل اصلی حوزه IT
وی کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه  ITرا از دیگر مسائل پیش روی این حوزه دانست
و افزود :تعداد فارغ التحصیالن رشته فناوری اطالعات در دانشگاههای کشور قابل قبول است اما
این نیروهای فارغ التحصیل تخصصی برای ورود به بازار کار را ندارند و نیروهای با تجربه بدون
تحصیالت آکادمیک ،اولویت بیشتری برای پذیرش در شرکتها دارند.
سمیعی ،برگزاری شــتاب دهندهها را به عنوان یکی از جدیدترین راهکارهای جذب نیروی
متخصص و رشــد حوزه  ITدانست و عنوان کرد :با شکل گیری کسب و کارهای نوین ،فرصت

به روز رسانی و رفع مشکالت در کسب وکارهای سنتی نیز ایجاد شده و حذف کسب و کارهای
نوین تنها پاک کردن صورت مسئله است.
وی ادامه داد :تحقیقات و تدوین قوانین بسیار خوبی در حوزه فناوری اطالعات صورت میگیرد
اما خروجی آن در اختیار مدیران برای کارهای عملی و اجرایی قرار نمی گیرد.
هدایت شرکتهای مستقر؛ اولین رسالت پارکهای علم وفناوری
سمیعی اولین رســالت پارک علم و فناوری یزد را سرآوری و هدایت شرکتهای مستقر در
پارک دانست و اظهار داشت :پارکهای علم و فناوری باید بتوانند به شهرت و جایگاه خوبی در
بین مردم دست یابند و برند معتبری برای جامعه بسازند تا شرکتهای مستقر از این برند بهره
ببرند.
وی مشکل پرداخت مالیات ،عدم اطالع رسانی مناسب و عدم بازاریابی برای محصوالت را از
مهمترین معضالت شرکتهای مستقر در پارک در حوزه فناوری اطالعات برشمرد.
سمیعی در پایان صحبتهای خود ،نزدیکی دولت به بخش خصوصی ،تقویت صنف رایانه در
استان ،هماهنگی متولیان ITبا یکدیگر به منظورکاهش موازی کاریها و نظارت جدی بر صنف
رایانه را از راهکارهای توسعه  ITدر استان نام برد.
عدم توازن پیشرفت خدماتی و تولیدی در حوزه فناوری اطالعات
مدیرعامل پویش داده نوین نیز در این میزگرد اظهار داشت :حوزه  ITیک حوزه پیشران است
و در چند سال اخیر پیشرفتهای خوبی در این حوزه در کشور داشته ایم اما عمده پیشرفتها
در این زمینهها در بخش خدماتی بوده است و نه تولیدی.
حمیدرضا جعفریان مقدم ادامه داد :در کشور در حوزه  ITو مسائل امنیتی آن با پارادوکس
مواجه هستیم .توسعه  ITدر کشور هم تهدید است و هم فرصت .اگر در حوزه خدمات پیشرفت
کنیم تهدیدها افزایش و اگر در حوزه تولید بیشــتر رشــد کنیم ،فرصتهای خوبی برای کشور
ایجاد خواهد شد.
وی عنوان کرد :در حال حاضر پیشرفتهای حوزه فناوری اطالعات نامتوازن است و در زمینه
تولید و خدمات پیشرفت متعادل نداریم ،در این حوزه سرمایه گذاری مناسب انجام نمی شود،
بحث کپی رایت رعایت نمی شــود و ضریب امنیت به دلیل انتقال اطالعات کم است و دغدغه
مسئوالن در این زمینه بسیار افزایش پیدا کرده است.
حمایت از محصول بومی؛ دغدغه فعاالن حوزه IT
حمیدرضا جعفریان مقدم با اشاره به روند کند تولید فناوری اطالعات در کشور بیان کرد :از
محصول بومی به دلیل اینکه اطالعات زیادی از تولید کننده را به مصرف کننده انتقال میدهد،
در حوزه فراسرزمینی نمی توان استفاده کرد .اما اگر این محصول در خود کشور خریداری شود،
مشکلی ایجاد نخواهد شد و اکنون به دالیل امنیتی ،تبعیض ناخواسته ای به نفع محصول خارجی
ایجاد شده است.
وی ادامه داد :اســتان یزد از نظر فناوری اطالعات در ســطح کشــور ،جایگاه قابل قبولی را
داراست و شرکتهای زیادی در این حوزه فعالیت میکنند ،اما سرعت پیشرفت استان نسبت به
استانهای دیگر کند شده است.
جعفریان مقدم افزود :در حال حاضر تعداد زیادی شــرکت در این زمینه ایجاد شده است که
تنها ده درصد از آنها فعال هستند زیرا فرهنگ بین سازمانی در یزد خوب رشد نکرده است و
شرکتهای  ITهمکاری خوبی با یکدیگر ندارند.
بها دادن به حوزه فناوری اطالعات؛ تنها راهکار گریز از اقتصاد خاکی
مدیرعامل شرکت پویش داده نوین خاطر نشان کرد :در حال حاضر اقتصاد یزد ،اقتصادی بر
مبنای خاک ،معادن ،کاشی و آجر است که اگر این وضعیت اصالح نشود ،اقتصاد استان با وضع
تاســف باری روبرو خواهد شــد که تنها راهکار آن این است که به حوزه ITاز صدر حاکمیت تا
ردههای پایین تر بها داده شود و سیاستها تغییر پیدا کند تا بتوانیم اقتصاد خاکی یزد را نجات
دهیم.
لزوم افزایش تعامالت صنعتگران با موسسات دانش بنیان
حمیدرضا جعفریان مقدم ،فاصله زیاد صنعت و دانشگاه را از دیگر مشکالت این حوزه دانست
و افزود :نیروی انســانی با دانش کافی برای حوزه  ITبســیار کم است ،در حالی که رشتههای
دانشگاهی این حوزه افزایش پیدا کرده اما نیروی انسانی خوبی تربیت نشده است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود ،خواســتار افزایش تبلیغات و اطالع رسانی به منظور
شناساندن پارک علم و فناوری یزد به مردم شد و گفت :شرکتها بعد از یک دوره قرار گرفتن
در پارک دچار روزمرگی میشــوند و این ســوال به وجود میآید که برای چه در این مجموعه
باقی مانده اند زیرا خدمات و تعامالت پارک مشــخص نیست و ارزیابی شرکتها به روش کامال
دانشگاهی صورت میگیرد.
جعفریــان مقدم در پایان یــزد را مهد کارآفرینی توصیف کرد و اظهار داشــت :صنعتگران،
دانشگاهیان و مجموعه پارک علم و فناوری یزد باید تعامالت بیشتری داشته باشند تا صنعتگران
از تواناییهای حوزه دانش بنیان بهره ببرند و مسیر سرمایه گذاری را به سمت شرکتهای دانش
بنیان سوق داده و شاهد خروجی بسیار ارزشمندی در حوزه فناوری اطالعات باشیم.
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مدیر عامل شرکت دانش بنیان پرتو الکترونیک پیشگام کویر ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد:

طرح خشک کن آجر برای اولین بار در کشور در حال اجرا است

شرکت دانش بنیان پرتو الکترونیک پیشگام کویر ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد اخیرا
قرارداد خشک کن کامل تیغههای سفالی با یکی از شرکتهای فعال آجر در یزد امضا کرده است.
طرحی که برای نخستین بار در کشور در حال اجرا است.
میالد یاوری مدیرعامل شرکت پرتو الکترونیک پیشگام کویردرگفتگو با روابط عمومی پارک
علم و فناوری یزد ،ضمن ارائه مختصری از فعالیتهای شرکت ،گفت :شرکت دانش بنیان پرتو
الکترونیک در زمینه الکترواپتیک با استفاده از پرتوهای رادیویی ،فرابنفش و مرئی فعالیت خود را
آغاز و در سال  1392وارد پارک علم و فناوری یزد شد.
یاوری با بیان اینکه در ابتدا زمینه اصلی فعالیت شرکت ،تولید فیوزهای اپتیکی برای صنایع
حساس بود که تا مرحله طراحی به خوبی پیش رفت ،گفت :با وجود ثبت اختراع این طرح ،به
دالیلی شرکت از ادامه کار بر روی آن صرف نظر کرده و زمینه تخصصی شرکت را به صنایع آجر
به عنوان یکی از صنایع بومی شهر یزد تغییر داد.
وی افزود :شرکت پرتو الکترونیک همچنین در زمینههای ساخت سنسورهای اپتیکی از جمله
رطوبت ســنج خاک و هوا با استفاده از سامانههای لیزری ،استفاده از امواج رادیویی برای بهبود
بخشیدن به خواص مواد و کاربردهای صنعتی آن نیز فعالیت میکند.
یاوری با اشــاره به اینکه این شرکت برای ساخت دستگاه خشک کن از فناوری شرکتهای
فناور اروپا و شرق آسیا کمک گرفته است ،گفت :خوشبختانه محصول اخیر شرکت هیچ نمونهی
خارجی ندارد.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان پرتو الکترونیک پیشگام کویر ،اولین طرح پیشنهادی شرکت را
ساخت خشک کن میکروویو برای صنعت آجر عنوان کرد و گفت :ابتدا قراردادهای کوچک در
این زمینه بسته شد که به دلیل عدم نقدینگی در بازار به سرانجام نرسید.
یاوری افزود :پس از آن شرکت پرتو الکترونیک با اجرای طرحی برای شرکت کیمیا آجر یزد
با روشی بسیار نوین به فعالیت خود ادامه داد که با توجه به خروجی دستگاه ،شرکت کیمیا آجر
یزد برای یک خشک کن کامل ابراز تمایل نمود.

وی تصریح کرد :این طرح برای اولین بار در کشور در حال اجراست.
یاوری با بیان اینکه این خشک کن هیبریدی با استفاده از پرتوهای مادون قرمز کار خشک
کردن را انجام میدهد ،در معرفی مزایای این محصول گفت :صرف زمان کم برای خشک کردن
تیغههــای آجر و در نتیجه افزایش حجم تولید روزانه ،عدم آلودگی زیســت محیطی به دلیل
استفاده از امواج رادیویی و امکان جمع آوری آب با توجه به مسئلهی کم آبی در کشور و به ویژه
استان یزد ،از جمله مزایای این خشک کن میباشد.
وی ضمن قدردانی از حمایتهای پارک علم و فناوری یزد ،ابراز امیدواری کرد :با ساخت نمونه
کامال صنعتی این خط ،بتوان این محصول را در ابعاد بزرگ تر معرفی و از طریق جذب تسهیالت
با شرکتهای خارجی مشابه رقابت کنیم.

انتخابات نمایندگان موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد
انتخابات نمایندگان موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد  4و  5مهر  95در سالن
موسسات پارک علم و فناوری برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این دوره از انتخابات  9نفر از مدیران
عامل موسســات مستقر در پارک کاندید شــده و انتخابات طی دو روز انجام شد .در پایان رای
گیــری از تعداد  48برگ راي ماخوذه ،مجتبی مرآت و رضا جوادپور به ترتیب با  35و  32رای،
حد نصاب را كسب و به عنوان نماينده موسسات فناور انتخاب شدند .همچنين به منظور انتخاب
نفر سوم با توجه به اينكه محمد مهدي آرمان و محمد حسين پورشمس بندر آبادي موفق به اخذ
حد نصاب آرا (نصف  +يك) نشده اند در دور دوم انتخابات كه روز چهار شنبه  7مهر  95برگزار
خواهد شد ،با هم رقابت خواهند كرد.
گفتنی اســت در این دوره از انتخابات نمایندگان موسسات فناور مستقر در پارک  63درصد
مشارکت وجود داشته و بر طبق آیین نامه جدید ،افراد انتخاب شده به مدت یک سال به عنوان
نماینده شرکتها و پل ارتباطی آنها با هیات رئیسه پارک فعاليت خواهند كرد.

دیدار رئیس پارک علم و فناوری یزد و دبیرکل انجمن بین المللی پارکهای علم و فناوری
در جلســه ای که با حضور وحید احمدی ،معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،خسرو پیری مدیرکل امور فناوری
وزارت عتف ،مصطفی کریمیان اقبال ،رئیس غرب آسیا و شمال آفریقای  ،IASPغالمی رایزن
علمی ایران در کشــور روسیه ،حسن خوش قلب ،مشاور معاون و رئیس حوزه معاونت پژوهش
فناوری وزارت عتف و محمد قویدل مدیر روابط بین الملل پارک یزد برگزار شــد ،ظرفیتهای
علمی و فناوری ایران تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلسه همچنین در خصوص میزبانی
اصفهان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
لوئیس سنز نیز ضمن استقبال از این دیدار به تجربه موفق ایران در این چند سال در زمینه
توسعه پارکهای فناوری اشــاره کرد و نقش ایران را مثبت و با اهمیت ارزیابی نمود .مصطفی
کریمیان اقبال نیز پتانســیل ایران برای میزبانی را مطلوب دانست و بر حمایت کلیه پارکها از
میزبانی ایران تأکید نمود و افزود :پارک یزد و پارکهای خراســان رضوی نیز در این خصوص
همکاری الزم را با شهرک علمی و تحقیقاتی خواهند داشت.
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حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد
در کنفرانس ساالنه انجمن بین المللی پارکهای علم و فناوری()IASP
رئیس پارک علم و فناوری یزد به منظور شرکت در سی و سومین کنفرانس سالیانه انجمن
بین المللی پارکهای علم و فناوری( )IASPبه همراه مشاور ارتباطات و مدیر امور بین الملل
پارک به کشور روسیه عزیمت نمود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و
فناوری یزد ،اهم برنامههای کنفرانس را اســتفاده از تجارب و دستاوردهای شرکت کنندگان در
قالب ارائه سخنرانی ،مقاالت ،نمایشگاههای جانبی و جلسات دو جانبه و چند جانبه بر شمرد.
وی این رویداد را برای معرفی پارک علم و فناوری یزد به سایر پارکها و ارائه توانمندیهای
شــرکتهای پارک ،به منظور بازاریابی و جلب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری فرصتی
مغتنم دانست و افزود :در این کنفرانس با نمایندگانی از پارکهای کشور میزبان ،هند ،ایتالیا و
رومانی در قالب مالقاتهای دو جانبه صورت گرفته و بازدیدی از پارکهای اســتروگینو و تکنو
پارک روسیه و شرکتهای مستقر انجام شد.
گفتنی است ،شرکت در مجمع عمومی و رأی گیری برای انتخاب میزبان سال  2018از دیگر
برنامههای سفر بود که با تالش و همراهی پارکهای ایران ،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
به عنوان میزبان انتخاب شد.

محمد مهدي آرمان به عنوان سومين نماينده موسسات فناور انتخاب شد
در دور دوم انتخابات نمايندگان موسســات فناور ،محمد مهدي آرمان با كســب  26راي از
مجموع  42راي ماخوذه به عنوان نماينده موسسات فناور انتخاب شد.
گفتني است دور اول انتخابات روزهاي چهارم و پنجم مهر ماه برگزار شد كه مجتبي مرات و
رضا جواد پور در دور اول حد نصاب آرا را كسب و به عنوان نماينده موسسات فناور انتخاب شده
بودند .دور دوم انتخابات به منظور انتخاب نماينده ســوم روز چهارشنبه هفتم مهر ماه با رقابت
محمد مهدي آرمان و محمد حسين پورشمس بندرآبادي برگزار كه آرمان با كسب  26راي به

عنوان نماينده سوم انتخاب شد .محمد حسين پورشمس در دور دوم  16راي را كسب نمود.
بدين ترتيب نمايندگان موسسات فناور طي انتخابات سال  95به شرح ذيل مي باشند كه طبق
آيين نامه به مدت يك سال به فعاليت خواهند پرداخت.
 -1مجتبي مرات با  35راي در دور اول
 -2رضا جواد پور با  32راي در دور اول
 -3محمد مهدي آرمان با  26راي در دور دوم

برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛

رونمايي از "بابيت ريزي ياتاقان فوق سنگين به روش سانتريفيوژ "
شرکت صافات انرژی مستقر در پارک علم و فناوری یزد
محصول «بابيت ياتاقان فوق ســنگين به روش سانتريفيوژ» 10 ،مهر  95با حضور داریوش
پورسراجیان ،رئیس پارک علم وفناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری
پارک ،شــهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک و محمد قویدل ،مدیر امور بین الملل پارک در
محل کارخانه شرکت صافات انرژی یزد برای اولین بار در کشور رونمایی شد.
به گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک در
این مراســم با بیان اینکه بزرگترین یاتاقان مورد اســتفاده در توربینهای آبی در کشور توسط
این شرکت بازسازی شده است ،گفت :مجموعه فعالیتهای شرکت صافات انرژی یزد در حوزه
ســاخت تجهیزات نیروگاهی صنایع نفت و گاز و تجهیزات صنایع معدنی مورد اســتفاده قرار
میگیرد
وی زمینه اصلی فعالیت این شــرکت را تعمیر و نگهداری از واحدهای نیروگاهی و ساخت و
بازسازی یاتاقانها و قطعات و تجهیزات مورد نیاز عنوان کرد و گفت :یکی از اهداف پارک علم و
فناوری یزد هدایت شرکتهای فناور به سمت صنایع دانش محور است زیرا این صنایع کمترین
آسیب را به محیط زیست وارد کرده و کمترین استفاده از منابع زیست محیطی از جمله آب را
دارد.
رضا جوادپور ،مدیرعامل شــرکت صافات انرژی یزد نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از
فعالیتهای شرکت صافات انرژی یزد ،گفت :محصولی که امروز رونمایی شد ،بزرگترین یاتاقان
توربینهای آبی در کشور با بابیت ریزی به روش سانتریفیوژ است که حجم آن به ده تن میرسد
وی حجم یاتاقانهای قبلی که در ایران بابیت ریزی شده بود را  4تن اعالم کرد و گفت :قطر
داخلی این یاتاقان  400میلی متر و ارتفاع آن  2600میلی متر است
جوادپور با بیان اینکه تاکنون این محصول با هزینههای گزاف حمل و گمرکی از خارج از کشور
وارد میشده گفت :ا تولید این محصول به طور قابل مالحظه ای از خروج ارز جلوگیری میشود.

گفتنی اســت ،در این مراسم از محصوالت دیگر شرکت صافات انرژی ازجمله پمپ سوخت
برای توربینهای نیروگاههای گازی ،قطعات داخلی فلودیوایدر و ....نیز بازدید به عمل آمد.
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همزمان با هفته پژوهش و فناوری صورت گرفت:

رونمایی از سایت انگلیسی پارک علم وفناوری یزد
به مناسبت هفته پژوهش و فناوری از سایت انگلیسی پارک علم و فناوری یزد رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،راه اندازی این سایت که حاصل ماهها مطالعه
و تحقیق در حوزه مخاطب شناسی ،طراحی و گرافیک ،بررسی نمونههای مشابه در پارکهای
سراسردنیا و ...میباشد ،در راستای رویکرد بین المللی سازی پارک یزد در برنامه چهارم توسعه
خود در دستورکار روابط عمومی و روابط بین الملل این پارک قرار گرفت.
گفتنی است این سایت همزمان با هفته پژوهش وفناوری به مرحله بهره برداری رسید و در
حال حاضر به آدرس  EN.YSTP.AC.IRدر دسترس مخاطبین میباشد.

تامین سیستمهای ناوبری خودروهای جدید ایران خودرو در پارک علم و فناوری یزد
طی قراردادی بین شرکت مهندسی طیف زمین ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد و ایران
خودرو ،تامین سیستم ناوبری خودروهای جدیدهای  S30و  H30ایران خودرو به این شرکت
واگذار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شرکت طیف زمین از شرکتهای مستقر در
مرکز فناوری اقبال میباشد که از سال  84با هدف تولید و طراحی سیستمهای ناوبری و پایش
خودرویی تاسیس و موفق به تولید و عرضهی محصوالت با کیفیت در این حوزه شد.
این شــرکت انجام پروژههای بزرگی چون اجرای ســامانهی جامــع ،ITS-GIS-GPS
تاکسیمتر و پرداخت شهروندی کیش ،مدیریت  AVL-GIS-GPSو تاکسیمتر تاکسی رانی
استان یزد ،ســامانه جامع  AVL-GIS-GPSخدمات آتش نشانی و اورژانس کشور و دهها
پروژهی موفق دیگر را در کارنامه دارد .کیفیت باالی محصوالت این شــرکت باعث شد تا ایران
خودرو طی قراردادی تامین سیستم ناوبری خودروهای جدید خود را به این شرکت واگذار نماید.
گفتنی است کارشناسانی از ایران خودرو 14 ،مهر  95از بخشهای مختلف پارک علم و فناوری
یزد بازدید ،و با سایر ظرفیتهای این پارک در حوزه تامین قطعات و سامانههای خودرویی آشنا
شدند.

اهداي خون کارکنان پارک علم و فناوری یزد
به مناسبت ایام سوگواری سیدالشهدا(ع)
جمعی از کارکنان پارک علم و فناوری یزد 24 ،مهر  ،95با اهدای خون خود در برنامه نذر سرخ
در ایام سوگواری شهادت سرور و ساالر شهیدان شرکت نمودند.
به گزارش روابط عمومي پارک علم و فناوری يزد ،معاونین ،جمعی از مدیران و کارشناسان این
پارک با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و كمك به بيماران و نيازمندان خون با مراجعه به مركز
انتقال خون يزد ،واقع در میدان ابوذر خون خود را اهدا نمودند.

طرح شرکت زوج گیتی ،مستقر در پارک یزد ،برگزیده
جشنواره اختراعات و ابتکارات خلیج فارس شد
اختراع « بدن خشــک کن ســقفی» شرکت زوج گیتی ،یکی از شرکتهای مستقر در مرکز رشد پارک علم و
فناوری یزد ،در جشنواره اختراعات و ابتکارات منطقه ای رویش خلیج فارس ،برگزیده و به عنوان اختراع سطح 3
بنیاد ملی نخبگان شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این اختراع که در دفتر مرکز خدمات فناوری و بازار پارک علم
و فناوری یزد به ثبت رسیده است ،توانست در این جشنواره که شهریور  95در یاسوج برگزار شد ،به عنوان اختراع
سطح  3انتخاب شده و جایزه نقدی و تسهیالت بنیاد ملی نخبگان را دریافت کند.
گفتنی است ،دفتر خدمات فناوری و بازار پارک علم و فناوری یزد ،یکی از مراجع منطقه ای ارزیابی اختراعات
كشور است و بررسی ادعای اختراع را در استان يزد انجام میدهد.
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پیرو امضای تفاهم نامه میان پارک علم و فناوری و دانشگاه یزد؛

معاون فناوری و نوآوری پارک یزد مسئول راه اندازی پردیس فناوری دانشگاه یزد شد
طی حکمی از سوی داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک
علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری
و نوآوری پارک به عنوان مسئول راه اندازی پردیس فناوری
دانشگاه یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،طبق
تفاهم نامه منعقده میان پارک علم و فناوری و دانشگاه یزد،
راهاندازی و مدیریت پردیس فناوری در دانشگاه با استفاده
از امکانات و ظرفیتهای طرفین در دستور کار قرار گرفته
و طی حکمی احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فناوری و
نوآوری پارک یزد مسئول راه اندازی این پردیس در دانشگاه

یزد شد.
گفتنی است ،تامین فضای مناسب فعالیتهای پردیس
فناوری و تامین تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مورد نیاز،
همکاری با نهادهای واســطهای مستقر در پارک ،عضویت
و همــکاری در شــورای سیاســتگذاری و مرکز نوآوری
و مراکز رشــد فناوری و پارک ازجمله تعهدات دانشگاه و
مدیریت عمومی پردیس فناوری ،راهاندازی و مدیریت مرکز
نوآوری در محل دانشــگاه ،مدیریت مرکز رشد ،ساختمان
چندمستاجره و سایت استقرار شرکتهای دانشبنیان و...
تعهدات پارک یزد در این تفاهم نامه بوده است.

انتصاب معاون پشتیبانی پارک به عنوان عضو شورای راهبری
پژوهش و فناوری دانشگاه یزد

طی حکمی از ســوی محمد صالح اولیاء ،رئیس دانشگاه یزد،
اعضای شورای راهبری پژوهش و فناوری دانشگاه یزد  1آذر 95
منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در آســتانه

هفتهی پژوهش شــهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و
فناوری یزد و محمد سپهر ،مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوري
اســتان يزد به عنوان اعضای شورا راهبری پژوهش و فناوری این
دانشگاه منصوب شدند.

معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد ،عضو کمیته پژوهش
سازمان برنامه و بودجه استان شد
طی حکمی از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان یزد ،شهرام
شــکوهی به عنوان عضو کمیته پژوهش سازمان برنامه و بودجه
استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این حکم
آمده است:

با عنایت به سوابق و تجارب ارزنده علمی و پژوهشی جنابعالی،
بدینوسیله به مدت یکســال به عنوان عضو کمیته پژوهش این
سازمان منصوب میگردید.
امید است با اتکال به خداوند متعال ،در تحقق اهداف موردنظر
و انجام امور محوله موفق باشید.

افتتاح دفتر پارک علم و فناوری یزد در بهاباد
دفتر پارک علم و فناوری یزد در بهاباد ،روز دوشنبه  18بهمن ماه در ساختمان دانشگاه آزاد
اسالمی این شهرستان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مراسم افتتاحیه دفتر پارک علم و فناوری
یزد با حضور ســیدمحمدمیرمحمدی؛ استاندار یزد ،داریوش پورســراجیان؛ رئیس پارک علم
وفناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراســانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک و مســئوالن شهرستان
بهاباد برگزار شد.
هدف از افتتاح دفتر پارک علم و فناوری بهاباد ،تمرکززدایی و ایجاد زیرساختهای الزم برای
توسعه فناوری در شهرستانها با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود آنها است.
گفتنی اســت در حاشیه این مراســم ،رئیس پارک علم و فناوری یزد از دستاوردها و دست
ساختههای دانش آموزان شهرستان بهاباد در سالن نوآوری نیز بازدید کرد.

کسب عنوان فناور برتر توسط شرکت بیستون کویر ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد
شرکت بیستون کویر یزد مستقر در پارک علم و فناوری یزد به عنوان فناور
برتر کشوری ،از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری انتخاب شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،وزارت علوم ،تحقیقات
وفنــاوری بــرای اولین بار و به مناســبت هفته پژوهش عــاوه بر انتخاب
پژوهشگران برتر ،اقدام به شناسایی و معرفی پنج فناور برتر کشوری کرد.
براساس این گزارش ،ارزیابی وانتخاب شرکتهای فناور برتر طبق آیین نامه
و با سنجش شاخصهایی از جمله وضعیت بازار ،میزان نوآوری واشتغالزایی

طرح ،پیشرفت اجرای طرح ،محصول محوری ،رویکرد کارگروهی در تجاری
سازی صورت گرفت که شرکت بیستون کویر نماینده پارک علم وفناوری یزد
توانست رتبه اول را کسب کند.
گفتنی است شرکت بیستون کویر یزد در زمینه خدمات فنی ،مهندسی
معدن ،سیستمهای نوین معدنکاری و دیسپچینگ فعالیت میکند و از سال
 1390تاسیس و در پارک علم و فناوری یزد مستقر میباشد.
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کسب مقام سومی شرکت بیستون کویر در جشنواره ایران ساخت

شرکت دانش بنیان صنعتی و معدنی بیستون کویر یزد توانست در
بخش رسانههای دیداری و شنیداری در رشته تیزر تبلیغاتی ،مقام سوم
جشنواره ملی فرهنگی و هنری ایران ساخت را کسب کند.
به گزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یزد ،آئین اختتامیه
نخستین جشنواره ملی فرهنگی و هنری ایران ساخت ،شنبه  18دی
ماه با حضور اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیس جمهور در مرکز
همایشهای صدا و سیما برگزار و از نفرات برتر تقدیر شد.
نخســتین جشنواره ملی فرهنگی هنری «ایران ساخت» با حمایت

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با شعار «فناوری ایرانی؛ کسب
و کار ایرانی» و با هدف جریان سازی در حمایت از تولید ساخت داخل
و دانش بنیان در چهار بخش ادبیات ،رسانههای دیجیتال ،رسانههای
دیداری و شنیداری و هنرهای تجسمی برگزار شده است.
گفتنی است شــرکت بیســتون کویر یزد در زمینه خدمات فنی،
مهندسی معدن ،سیستمهای نوین معدنکاری و دیسپچینگ فعالیت
میکند و از سال  1390تاسیس و در پارک علم و فناوری یزد مستقر
میباشد.

پیشگامان پرواز یزد کارآفرین برتر استان در سال  ۹۵شناخته شد
شــرکت پیشــگامان پرواز یزد در آئین تجلیل از کارآفرینان برتر اســتان به عنوان یکی از
کارآفرینان برتر استان در سال  95شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مراسم تجلیل از کارآفرینان برتر استان در
ســال  95چهارشنبه  29دی ماه با حضور معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،استاندار یزد
و مسئوالن استان در حوزۀ صنعت و تجارت در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.
استاندار یزد در این مراسم شروع کارآفرینی را از ایدههای کوچک و جزئی دانست و ادامه داد:
با حمایت ســرمایهگذاران میتوان ایدههای کوچک را به سرمایهگذاری و تولیدات بزرگ و ملی
تبدیل کرد و زمینهساز اشتغال شد.
میرمحمــدی افزود :باید صاحبــان ایده و ایدهپردازان نیز مورد تقدیــر و تجلیل قرار گیرند
که ایدهها را پردازش کرده و به ســمت تجاریســازی هدایت میکنند و پیشنهاد میکنم در
جشنوارههای بعدی شاهد حضور آنها نیز باشیم.
گفتنی است شرکت پیشگامان پرواز یزد مستقر در پارک علم و فناوری یزد از سال  91فعالیت
خود را آغاز کرده است.

داریوش پور سراجیان در جلسه تقدیر از کادر اجرایی مسابقات:

مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی الگوی شاخصی برای همکاری چند نهاد مجزا
جلسه تقدیر و تشــکر از تیم اجرایی هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش
آموزی چهارشــنبه  17آذر ماه با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد ،معاونین پارک علم و
فناوری یزد ،معاون متوســطه اداره آموزش و پرورش استان یزد و سرپرستان داوری رشتههای
مختلف این مسابقات برگزار شد.
رئیس پارک و علم و فناوری یزد ،در این جلســه با بیان این که مسابقات ابتکارات و نوآوری
دانش آموزی از مراحل ابتدایی و در حاشیه جشنواره ایدههای برتر آغاز به کار کرد گفت :امروز
شاهد برگزاری آن در سطح ملی و به صورت مستقل هستیم.
وی با تاکید بر ترویج خالقیت به عنوان یکی از اهداف مســابقات ،اظهار کرد :ساختاردهی و
مهندسی مسابقات نباید ما را از نوآوری در بستر رشتههای مسابقات دور بیندازد.
پور سراجیان ضمن تشکر از اقدامات اداره آموزش و پرورش استان یزد و دانشگاه یزد ،برگزاری
با کیفیت هشتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی را نتیجهی انسجام و همکاری
نهادهای مربوطه دانســت و گفت :این مسابقات الگوی شاخصی برای همکاری چند نهاد مجزا
است.
امین درخشــان ،دبیر اجرایی هشتمین دوره مسابقات نیز ضمن ارائهی تاریخچهی برگزاری
هفت دوره پیشــین ،به شرح گزارش اقدامات انجام شده در مسیر برگزاری هشتمین دوره این
مسابقات پرداخت.

گفتنی است در پایان به رسم یادبود به تمام دست اندرکاران برگزاری هشتمین دوره مسابقات
ابتکارت و نوآوری دانش آموزی لوح تقدیر اهدا شد.

ارائه  23مقاله از پارک علم و فناوری یزد به نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی استان یزد
 23مقاله از اعضا و مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد به نخستین
همایش ملی توســعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404
ارائه شد .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،یک مقاله از احمدرضا فقیه خراسانی،
معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،دو مقاله مشــترک از الهه افسریه ،رامین زارع
و فاطمه ابویی ،ســه مقاله از علی اصغر سمســار یزدی ،دو مقاله از محمد سپهر ،عباس زارع و

محمدرضا دهقان پور ،چهار مقاله از علیرضا افشانی و یک مقاله از عباس باقی ،علی اکبر قیومی،
مجتبی مرآت ،زینب خجسته ،محمد فرح ،اکبر قلم سیاه ،نسرین نصیریانی به این همایش ارائه
شد.
گفتنی است نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز
آن در افق  ،1404بیست و هفتم و بیست و هشتم شهریور ماه در محل دانشگاه یزد برگزار شد.
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برگزاری مراسم تقدیر از شرکتهای مرکز رشد زیست فناوری
مراسم تقدیر از شرکتهای مرکز رشد زیست فناوری یزد ،سه شنبه  30آذرماه با حضور رئیس
پارک علم و فناوری یزد ،مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد و مدیران عامل
شرکتهای این مرکز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در ابتدای این مراسم مدیر مرکز رشد زیست
فناوری پارک علم و فناوری یزد گزارشــی از فعالیتها و اقدامات این مرکز در نه ماهه اول سال
 95ارائه کرد.
"عباس باقی" عمده ترین مشــکل این مرکز را نبود فضای کارگاهی متناسب با فعالیتهای
تولیدی عنوان کرد و اختصاص فضایی به این منظور برای ارائه بهتر خدمات و تولیدات شرکتها
را ضروری دانست.
رئیس پارک علم و فناوری یزد ،نیز در این مراســم با اشــاره به مکانیزم ملی فن بازار اظهار
داشت :این مکانیزم با وجود ایرادات احتمالی گام بزرگی برای معرفی شرکتهای دانش بنیان به
صنعت و بازار برداشته که نمایندگی این حرکت ملی در استان برعهده پارک علم و فناوری یزد
گذاشته شده است.
"داریوش پورســراجیان" ادامه داد :افزایش ارتباط و هم افزایی میان شرکتهای مستقر در
پارک علم و فناوری و مرکز رشــد بسیار اهمیت دارد و امیدواریم به این امر توجه کافی صورت
گیرد.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد برندی معتبر برای پارک افزود :در ابتدای شکل گیری پارک علم
و فناوری در یزد ،نقش ستاد مدیریتی در برند سازی و معرفی پارک بسیار مهم بود ولی در حال
حاضر شرکتهای مستقر در پارک نقش موثرتری در این حوزه دارند.
پورســراجیان ،فلســفه وجودی تاسیس پارکها و مراکز رشــد را توانمند سازی و ایجاد عدم
وابستگی شرکتهای مستقر به دولت عنوان کرد و حمایتهای هدف دار را بستر ساز رسیدن به
این مهم دانست.
در ادامه این مراسم ،مدیران عامل شرکتهای مستقر در مرکز رشد زیست فناوری مسائل خود

را مطرح نمودند.
در پایان این مراسم رئیس پارک علم و فناوری یزد از شرکتهای اختر شیمی ،بیستون کویر،
پترواکتان ایساتیس ،درنا دارویه ،پایانوین سرام ،فراپویان ایساتیس ،آبتین یزد ،اکسیر الماس سبز
کویر ،نانوکیمیای کویر ،کیمیاگران سالمت ایساتیس ،نانو آبکارایساتیس ،سپهرشیمی ایساتیس،
نوآوران نانو کیمیاپژوه ،مهندسین مشاور زمین فن آور ،لوتوس نانوفام ،نانو پویان منسوج زاگرس،
پردیس پژوهش فناور یزد و تحقیقاتی گیاهان دارویی بوستان یزد با اهدای لوح ،تقدیر کرد.
گفتنی اســت در حاشیه این مراســم رئیس پارک علم و فناوری یزد از مرکز نوآوری زیست
فناوری نیز بازدید کرد.

استقرار نخستین مؤسسه فناور در مرکز رشد هنر و معماری دانشگاه یزد
برای نخستین بار ،دو مؤسسه فناور در مرکز رشد هنر و
معماری دانشگاه یزد مستقر شدند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مسؤول
راه اندازی مرکز رشد هنر و معماری با اعالم این خبر افزود:
این مرکز بر اساس تفاهمنامه همکاری سه جانبه پارک علم
و فناوری و دانشــگاه یزد و معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری فعالیت خواهد کرد.
"علی اکبر قیومی" با اشــاره به لزوم تأمین فضای کاری
مناســب برای فعالیت این مرکز اظهار داشــت :با همکاری
نزدیک و صمیمانه مدیریت دانشــکده معماری بخشــی از
عمــارت مرتاض که به تازگی مرمت و مورد اســتفاده قرار
گرفته اســت به این منظور اختصاص یافته و الزم است در
این خصوص از توجه و مساعدت جدی ریاست دانشکده هنر
و معماری در تمامی مراحل راه اندازی این مرکز تقدیر نمود.
وی افزود :در جلســه ای که با حضور معاونین دانشگاه و

پارک علم و فناوری یزد و ریاســت دانشکده معماری برگزار
گردید ،دو مؤسســه فناور که با همت دو تن از دانشجویان
دوره دکتری گروه معماری شکل گرفته اند با دفاع از جوانب
فنــی و اقتصادی ایدههایشــان برای حضــور در این مرکز
پذیرش شدند.
قیومی ادامه داد :دفاتر کاری و دفتر اداری مرکز رشد نیز
از سوی پارک علم و فناوری یزد تجهیز و آماده بهره برداری
شده و در اختیار موسسات قرار گرفته است.
مســؤول راه اندازی مرکز رشــد معماری و هنر در پایان
ســخنان خود ،با تاکید بر عالقمنــدی و آمادگی این مرکز
برای بررسی کارشناسانه و حمایت از نوآوریهای اقتصادی و
فناورانه در حوزه کاری گسترده هنر ،صنایع دستی و معماری
از متخصصــان ،هنرمندان و دیگر عالقمندان برای بازدید و
استفاده از امکانات و اعتبارات حمایتی پارک علم و فناوری
یزد دعوت به عمل آورد.

دیدار مدیرکل زندانهای استان یزد
با رئیس پارک علم و فناوری یزد
مدیرکل زندانهای اســتان یزد و هیات همراه و رئیس پارک علم وفناوری یزد روز سه شنبه
 30آذرماه در دفتر ریاست این پارک دیدار و گفتگو کردند.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این دیدار ضمن آشــنایی مدیر کل
زندانهای استان با فعالیتهای انجام گرفته در پارک علم و فناوری یزد ،مذاکراتی در خصوص
همکاری در توسعه کســب و کار و ارائه آموزشهای الزم جهت توانمندسازی زندانیان صورت
گرفت.
در ادامه این نشست ،مدیر کل زندانهای استان یزد و هیات همراه از مراکز مختلف پارک علم
و فناوری یزد بازدید به عمل آمد.
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رستوران پارک علم و فناوری یزد افتتاح شد
به مناســبت میالد حضرت رسول (ص) و در آستانه شب یلدا ،رستوران پارک علم و فناوری
یزد بازگشایی شد
به گزارش پارک علم و فناوری یزد ،روز یک شنبه  28آذرماه با حضور رئیس و کارکنان پارک
علم وفناوری یزد ،و جمعی از مدیران و کارشناسان شرکتهای فناور مستقر در پارک رستوران
مرکز اقبال بازگشایی شد.
فعالیت این رستوران به دلیل پاره ای از تعمیرات و بهبود فضا از تیرماه سالجاری متوقف بود
که امروز با تجهیز و طراحی مجدد و ایجاد سالن  VIPو همچنین راه اندازی کافی شاپ اقبال
با مدیریت جدید بازگشایی شد.

مدیرعامل شرکت مهندسين مشاور تمدن
كاريزی ،برگزیده جشنواره فارابی
علی اصغر سمسار یزدی؛ مدیرعامل شرکت مهندسين مشاور تمدن كاريزی ،مستقر در پارک
علم و فناوری یزد ،توانست عنوان برگزیده برتر حوزه تاریخ ،جغرافیا و باستانشناسی جشنواره
بین المللی فارابی را با اثر "قنات زارچ" کسب کند.
ن المللی فارابی در
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در هشتمین جشنواره بی 
بخشهای بزرگساالن و جوان ،مجموعا نه برگزیده و هشت شایسته تقدیر معرفی شدند که علی
اصغر سمسار یزدی نیز جزو برگزیدگان این دوره بود.
گفتنی اســت مراسم اختتامیه جشــنواره بین المللی فارابی ۲۴ ،بهمن ماه با حضور رئیس
جمهور ،وزیر علوم و مسئوالن آموزش عالی کشور با معرفی  ۳۳محقق برجسته علوم انسانی و
اسالمی ایرانی و خارجی در سالن اجالس سران برگزار شد.

طرح نمایشگر لمسی متون بریل
رتبه اول نوآوری را کسب کرد
طرح نمایشگر لمســی متون بریل ،برگزیده هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی در بخش
دانش پژوهان و فناوران شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،این طرح پژوهشــی را مســلم اعظم فر از
اعضای مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد ارائه داد که با ســهم صد درصد توانست رتبه اول
نوآوری را کسب کند.
این طرح ساختاری برای خواندن متنهای دیجیتال و روشهایی را برای تنظیم کاراکترهای
بریل به صورت پیوسته ارائه میدهد.
در این دستگاه کاراکترهای بریل بر روی یک مسیر دایره ای /خطی قرار میگیرند و به ترتیب
از زیر دستان کاربر عبور کرده و توسط حس المسه کاربر خوانده میشوند.
گفتنی است هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی  22آذرماه سالجاری در تهران برگزار و 16
طــرح در بخش دانش پژوهان و فناوران و  33طــرح در بخش دانش آموزی به عنوان برگزیده
معرفی شدند.

پژوهشگر شرکت پارسیان ایساتیس ،برگزیده جشنواره فارابی
حمید رضا خدمتگزار؛ پژوهشگر شرکت پارسیان ایساتیس ،از شرکتهای فناور پارک علم و
فناوری یزد به عنوان برگزیده بخش جوان هشــتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی در گروه
علمی فناوری اطالعات ،اطالع رسانی و کتابداری معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در آیین اختتامیه این جشنواره بین المللی
که در روز یکشنبه  24بهمن  1395در سالن اجالس سران برگزار شد ،صاحبان  17اثر برگزیده
در  12گروههای علمی در دو بخش شایسته تقدیر معرفی شدند که حمید رضا خدمتگزار نیز با
اثر "طراحی نظام ملی شناسگر دیجیتال اشیاء اطالعاتی" جزو برگزیدگان این دوره بود.
گفتنی است اثر برگزیده "طراحی نظام ملی شناسگر دیجیتال اشیاء اطالعاتی" در خصوص
شناسه گر دیجیتال در شناسایی یک شئ یا موجودیت در محیط ديجيتال است که با استفاده از
نامهای غیرمستقیم برای سیستم نام دامنه ( ،)DNSثبات و یکتایی نامهای میزبان را تضمین
میکنند.
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مدیر مرکز رشد زیست فناوری یزد ،مدیر برتر حوزه معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال  94شناخته شد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،عباس باقی؛ مدیر مرکز رشد زیست فناوری
یزد توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،به عنوان مدیر برتر حوزه معاونت تحقیقات
و فناوری در سال  94معرفی شد که با لوح تقدیر از وی تجلیل به عمل آمد.
در پیام تقدیر محمدرضا میرجلیلی؛ رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد آمده
است:
دانشگاه علوم پزشکی یزد بر خود میبالد که افرادی پاک نهاد و نیکو سرشت در سودای تامین
ســامت انسانها ،همت خویش را به کار گرفته و مجدانه تالش مینمایند .بی شک خدمات و
زحمات بی شــائبه شما ،برگ زرین و پرافتخاری است که بر صفحات رنگین عرصه تحقیقات و
فناوری نقش خواهد بســت .هرچند که این پایان راه نبوده و آغاز فصل رویش و خیزش دوباره
جهت ارتقای فرهنگ و جایگاه پژوهش و فناوری میباشد .بسی شایسته است مراتب سپاس و
تجلیل خالصانه خود را از کسب عنوان مدیر برتر حوزه معاونت ،تحقیقات و فناوری در سال 94
ابراز نمایم و از آنجایی که با عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام
وعمل ،تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و ســعی و کوششی بی وقفه انجام داده اید ،در کمال
ادب و ارادت این لوح سپاس تقدیم محضر شما میگردد.

امید است با دو بال اندیشه و ایمان در برداشتن گامهای مستحکم و مطمئن به سوی اهداف
ترسیم شده کشور عزیزمان ،سرآمد نیکان باشید .توفیق الهی ،رفیق طریق عزت و اعتبارتان باد.

معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد عنوان کرد:

راه اندازی مرکز ملی توسعه فناوریهای کاشی و سرامیک در یزد
معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد از راه اندازی مرکز ملی توسعه فناوریهای کاشی و
سرامیک در پارک علم و فناوری یزد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد" ،شهرام شکوهی" اظهار داشت :این مرکز
پس از پیگیریهای یک ساله و برگزاری جلسات متعدد با همت پارک علم و فناوری یزد ،خانه
صنعت و معدن استان ،انجمنهای تخصصی کاشی و سرامیک و شرکتهای فناوری استان راه
اندازی شد.
وی ادامه داد :این مجموعه با هدف ایجاد و توســعه بازارهای هدف کاشی و سرامیک ،انجام

پژوهشهای کاربردی ،کمک به انتقال دانش و فناوری از دانشگاه به صنعت و از صنایع خارجی
به داخل کشور ایجاد شد.
شــکوهی تصریح کرد :این مرکز در راســتای پیگیریهای صورت گرفته در عقد تفاهم نامه
همکاریهای بیــن المللی ،پیگیر انجام تعهــدات طرف ایرانی جهت توانمندســازی و بهبود
وضعیت محصوالت تولیدی در استان وکشور از طریق برگزاری دورههای آموزشی ،انجام آسیب
شناسیهای تخصصی از فرآیندهای تولیدی و انجام تحقیق و پژوهش و توسعه محصوالت جدید
خواهد بود.

با حکم رئیس پارک علم و فناوری یزد؛

مسئول راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه پیام نور استان منصوب شد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مهدی حداد زاده عضو هیات علمی دانشگاه
پیام نور طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان مســئول راه اندازی مرکز رشد
واحدهای فناور دانشگاه پیام نور استان منصوب شد.
در این حکم آمده است:
جناب آقای دکتر حدادزاده
عضو محترم هیات علمی دانشگاه پیام نور

با توجه به تجارب ارزنده جنابعالی ،به موجب این حکم به عنوان مسئول راه اندازی مرکز رشد
واحدهای فناور دانشگاه پیام نور منصوب میگردید .امید است با همکاری همه واحدها و اتکال به
خداوند منان در جهت تحقق اهداف پارک علم وفناوری یزد موفق و موید باشید.
گفتنی اســت مرکز رشد واحدهای فناور پیام نور با همکاری پارک و دانشگاه پیام نور استان
راه اندازی شــده و پذیرای شــرکتهای فناور که عمدتا شــکل گرفته از اعضای هیات علمی و
فارغالتحصیالن این دانشگاه میباشند ،هست.

رئیس پارک علم و فناوری یزد ،مدیرنمونه در توسعه و ترویج فرهنگ نماز شناخته شد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در ارزیابیهای صورت گرفته بر دستگاهها
و براساس نظر هیئت داوران در ستاد اقامه نماز استان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان
مدیر نمونه در توسعه و ترویج فرهنگ نماز در سال  1394شناخته شد که روز دوشنبه 29/9/95
با حضور حجت االسالم رادمهر ،کارشناس نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان از ایشان تقدیر
شد.
در پیام تقدیر سید علی عزالدینی؛ جانشین شورای اقامه نماز استان آمده است:
نماز معراج مومن ،سیمای دین ،سرود وحدانیت وکلید همه خوبیهاست که کیمیای حیات
وزندگی با آن روح میگیرد و پیداست که خادمان نماز و تالشگران در این وادی ماجور در درگاه
حق تعالی میباشند .از اینکه در خودارزیابی دستگاههای زیربط و نظر هیئت داوران درستاد اقامه
نماز استان به عنوان مدیرنمونه در توسعه و ترویج فرهنگ نماز در سال  1394شناخته شده اید،
لذا از تالش و خدمات خالصانه شما در این ارتباط تقدیر و تشکر میگردد.
ی هامانه ،دبیر ستاد اقامه نماز پارک
گفتنی است در این مراسم از زحمات سید محمد خامس 
نیز با اهدای لوح ،تقدیر به عمل آمد.
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نشست هیئت گرجستانی با مدیران عامل شرکتهای پارک علم و فناوری یزد

در حاشــیه افتتاح دفتر مبادالت فناوری و سرمایه گذاری ایران و گرجستان در پارک علم و
فناوری یزد ،نشست نمایندگان پارک گرجستان با مدیران عامل شرکتهای پارک علم و فناوری

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،نشســت نمایندگان پارک گرجســتان و
مدیران عامل شرکتهای پارک علم و فناوری یزد ،روز سه شنبه  17اسفند ماه با حضور شهرام
شــکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک یزد و محمد قویدل؛ مدیرامور بین الملل این پارک در سالن
کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد در این نشست اظهار داشت :پارک علم و فناوری یزد
در راستای گسترش فعالیتهای بین المللی ،شناسایی کشورهای دارای مزیت سرمایه گذاری و
فعالیتهای فناورانه را در برنامه کار خود قرار داد و پس از بررسی و مطالعه کشورهایی همچون
مالزی ،گرجستان ،امارات ،آلمان و ســفرهای انجام شده ،کشور گرجستان برای همکاریهای
بیشتر انتخاب شد.
شهرام شکوهی ادامه داد :در دفتر مبادالت ایران و گرجستان شناسایی و معرفی شرکتهای
پارک یزد متناسب با نیازهای گرجستان صورت خواهد گرفت و پارک تفلیس نیز از آن سو متعهد
به ارائه خدمات در شناسایی شریک و کمک به فروش محصوالت میباشد.
گفتنی است در پایان این نشست مسائل و دغدغههای مدیران عامل شرکتهای پارک علم
وفناوری یزد در خصوص تداوم ارتباط با گرجستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

حضور شرکت نیروپارس یزد در نهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر تهران
شرکت نیروپارس؛ مجری سامانههای برق خورشیدی و یکی از شرکتهای
مستقر در پارک علم و فناوری یزد در نهمین نمایشگاه بين المللي انرژيهاي
نو ،تجديدپذير ،بهره وري و صرفه جويي انرژي حضور دارد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،نمايشــگاه بين المللي
انرژيهاي نو ،تجديدپذير ،بهره وري و صرفه جويي انرژي به عنوان مهمترين
رويــداد صنعتي و تجاري ايران به صورت ســاالنه و با حضور جمع كثيري از
شركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنايع مرتبط با انرژيهاي نو و

صرفه جويي انرژي برپا میشود.
هدف از برگزاری این نمایشگاه ،حرکت به سمت بهره وری و صرفه جویی
انرژی و نيز جايگزيني انرژيهاي نو و تجديد پذير به جاي سوختهاي فسيلي
و اعتال و انعكاس هر چه بيشــتر توانمنديهاي صنایع مرتبط با انرژیهای نو
در ايران و جهان است.
گفتنی است نهمین دوره اين نمايشگاه بين المللي در تاريخ  6الي  9اسفند
ماه  1395در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران برگزار خواهد شد.

پایان مسابقه سخنوری میکروفن در یزد
مسابقه ملی سخنوری میکروفن با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مراسم اختتامیه مسابقه ملی میکروفن عصر
پنج شــنبه  19اسفندماه با حضور داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم وفناوری یزد ،محمد
سپهر؛ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان و جمعی از شرکت کنندگان در محل دانشگاه
آزاد اسالمی یزد برگزار شد.
رئیس پارک علم و فناوری یزد در این مراســم ،ایده برگزاری مسابقات سخنوری در استان را
ایده بســیار خوب و در عین حال ضروری دانست و اظهار داشت :نسل جوان امروز در مقایسه با
نسل گذشته و با توجه به شرایط کنونی ،اعتماد به نفس کمتری دارند و برگزاری چنین مسابقاتی
میتواند تقویت کننده اعتماد به نفس در آنها باشد.
داریوش پورسراجیان بازاریابی برای محصوالت و خدمات را از مسائل اساسی شرکتهای مستقر
در پارک علم و فناوری عنوان کرد و افزود :یکی از وجوه موثر بازاریابی ،تاثیرگذاری بر مخاطب،
فن بیان مناسب و قدرت ایجاد ارتباط با مردم است که در حال حاضر این مباحث رفتاری در تمام
دانشگاههای دنیا به صورت علمی به دانشجویان آموزش داده میشود.
وی تصریــح کرد :پارکهای علم و فناوری عالوه بر فراهم آوردن زمینههای فعالیت اقتصادی
برای فارغ التحصیالن دانشگاهی ،باید بستری برای تقویت اعتماد به نفس آنها نیز به وجود آورد که
توانمندی در سخنوری و بیان مطلب یکی از شاخصهای اعتماد به نفس است و میتواند جریان
اقتصادی در شرکتهای مستقر در پارکها را تقویت کند.
در پایان این مراسم ،آیدا خوانین زاده و حسین مالکی در گروه سنی نوجوان و شهرزاد عابدینزاده

و آرزو عباسی در گروه سنی بزرگسال به عنوان برگزیدگان نهایی این مسابقه معرفی شدند.
گفتنی است مسابقه ملی سخنوری میکروفن توسط شرکت حامی نگارفناور پارسیان (مستقر در
پارک علم و فناوری یزد) و با حمایت پارک علم و فناوری یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی یزد و دانشگاه
امام جواد(ع) برگزار شد.

پذیرش شركت صافات انرژي در مركز انتقال تكنولوژيهاي پيشرفته كيش
شــركت صافات انرژي همزمان با قرارداد بهره برداري نيروگاه جنوب جزيره كيش ،در مركز
انتقال تكنولوژيهاي پيشرفته كيش پذيرش و در اين مركز مستقر گرديد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،از مزایای استقرار در این مرکز ،همكاري با
امور بازرگاني منطقه آزاد ،معرفي شركت به سرمايه گذاران خارجي ،اولويت دريافت تسهيالت،

فضا برای اســتقرار ،مجوز ايجاد شركت اقماري و فعاليت در كيش با  ٢٠سال معافيت مالياتي
میباشد .گفتنی است شرکت صافات انرژی یکی از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری
یزد است که از سال  1389فعالیت خود را در زمینۀ ساخت و تعمیر قطعات نیروگاهی و صنعتی
آغاز کرده است.
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تهیه کننده انیمیشن "دیرین دیرین" در یزد
محمد ابوالحسنی تهیه کننده انیمیشن "دیرین دیرین" ،روز یکشنبه  8اسفند  95در سالن
کنفرانس مرکز فناوری اقبال از تجارب و برنامههای این تیم گفت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در نشستی که با هدف توسعه اشتغال زایی
دانش بنیان و به ویژه اشتغالزایی در حوزه صنعت  ITو هنر صنعت انیمیشن در استان ،با حضور
سید علی عزالدینی؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری ،داریوش
پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد و اکرم فداکار؛ مدیرکل ارتباطات وفناوری اطالعات
یزد برگزار شــد تهیه کننده انیمیشن " دیرین دیرین" به تشریح تجارب ،برنامهها و فرصتهای
موجود در این حوزه پرداخت.
مدیرعامل شــرکت نسل اندیشه ســبز در ابتدای این نشست ،با بیان اینکه بازار انیمیشن را
مجموعه تولید ،انتشار ،بازاریابی و تبلیغات تشکیل میدهد ،گفت :سهم کشورهای اسالمی در
تولید ویدئو و انیمیشن زیر دو درصد است ،این در حالی است که  70درصد تبلیغات در آمریکا
و  50درصد آن در اروپا با انیمیشن انجام میشود.
وی با اشاره به چرخه تولید محتوا تا تولید انیمیشن افزود :ساخت انیمیشنهای آموزشی ،با
موضوع شناساندن مکانهای گردشگری ،لباس و غذای محلی ،بناهای خاص و ...در دستور کار
این مجموعه قرار دارد.
ابوالحســنی با تاکید بر تغییر مدل کســب و کارهای جدید خاطر نشان کرد :شرکت نسل
اندیشه سبز در محورهای ساخت دیرین دیرینهای استانی ،بازیهای رایانه ای ،انیمیشن جدید
"گیگول" ،رســانههای محلی ،تبلیغات پذیرای همکاری با شرکتهای مختلف در سطح کشور
است.
در ادامه این نشســت ،مدیر مرکز توســعه فناوری هنرهای دیجیتال وابسته به پارک علم و
فناوری یزد ،هدف از تاسیس این مرکز را تولید زیر ساختهای تولید محتوا و انیمیشن دانست
و افزود :این مرکز با هموار کردن زیرساختهای اجرایی ،میتواند در زمینههای معرفی بازیهای

رایانه ای ،حوزه آموزش ،فراهم سازی زیرساختهای سخت افزاری و در نهایت برند سازی نقش
آفرینی کند.
احسان فرشادی در بخش دیگر سخنان خود از حضور تیمهای فعال در انیمیشن دوبعدی و
ســه بعدی در مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال خبر داد و افزود :در راستای هم افزایی و
شبکه سازی میان شرکتهای فعال در این حوزه ،کافه انیمیشن یزد توسط این مرکز راه اندازی
شده است.
گفتنی اســت ،در پایان حاضرین از مرکز هنرهای دیجیتال و مرکز رشد فناوری اطالعات و
ارتباطاات پارک یزد بازدید نمودند.

نشست تهیه کننده مجموعه انیمیشن "دیرین دیرین" با شرکتهای پارک علم و فناوری یزد
نشســت محمد ابوالحســنی؛ مدیرعامل شرکت نسل اندیشه ســبز و تهیه کننده مجموعه
انیمیشن "دیرین دیرین" با شرکتهای پارک علم و فناوری یزد 8 ،اسفند ماه در سالن کنفرانس
مرکز اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این نشست با هدف آشنایی بیشتر فعاالن
حوزه انیمیشن ،بازیهای رایانه ای و اپلیکیشن جهت انجام همکاریهای آتی برگزار شد.
ابوالحســنی در این نشست ضمن تشکر از مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال پارک علم
و فنــاوری یزد با تاکید بر نقش موثر نظرات مردمی در تولید آثار مجموعه دیرین دیرین گفت:
شخصیت محور بودن ،گستردگی موضوعات و جذب مخاطب از ویژگیهای شاخص این مجموعه
است و شرکت نسل اندیشه سبز پذیرای همکاری با شرکتهای مختلف در سطح کشور است.
وی ادامه داد :این مجموعه در برنامههای خود از روش و قالبی جذاب برای تولید محتوا و ارائه
پیامهای فردی و اجتماعی استفاده میکندکه امروزه این رویکرد در جهان نیز دنبال میشود.
مدیر مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال پارک علم و فناوری یزد نیز این مرکز را به عنوان
هماهنگ کننده بین عالقه مندان به فعالیت در این زمینه،شــرکتهای استانی و ملی به ویژه
"دیرین دیرین " دانست و قول مساعدی جهت حمایت و برنامه ریزی برای این شرکتها داد.
گفتنی است در پایان این نشست حاضران با ارائه فعالیتها و معرفی توانمندیهای خود برای
شناخت زمینههای فعالیت با "دیرین دیرین" به تبادل نظر با تهیه کننده این مجموعه پرداختند.

پیرو امضای تفاهم نامه میان پارک علم و فناوری و دانشگاه یزد؛

معاون فناوری و نوآوری پارک یزد مسئول راه اندازی پردیس فناوری دانشگاه یزد شد
طی حکمی از ســوی داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه
خراســانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک به عنوان مسئول راه اندازی پردیس فناوری دانشگاه
یزد منصوب شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،طبق تفاهم نامه منعقده میان پارک علم
و فناوری و دانشــگاه یزد ،راهاندازی و مدیریت پردیس فناوری در دانشگاه با استفاده از امکانات
و ظرفیتهای طرفین در دستور کار قرار گرفته و طی حکمی احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون
فناوری و نوآوری پارک یزد مسئول راه اندازی این پردیس در دانشگاه یزد شد.

گفتنی است ،تامین فضای مناسب فعالیتهای پردیس فناوری و تامین تجهیزات آزمایشگاهی
و کارگاهی مورد نیاز ،همکاری با نهادهای واســطهای مستقر در پارک ،عضویت و همکاری در
شــورای سیاستگذاری و مرکز نوآوری و مراکز رشد فناوری و پارک ازجمله تعهدات دانشگاه و
مدیریت عمومی پردیس فناوری ،راهاندازی و مدیریت مرکز نوآوری در محل دانشگاه ،مدیریت
مرکز رشد ،ساختمان چندمستاجره و سایت استقرار شرکتهای دانشبنیان و ...تعهدات پارک
یزد در این تفاهم نامه بوده است.
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مرکز نوآوری
جلسات دفاع از طرح مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در نیمه دوم سال  95نیز پیگیری
شــد .در جلســات از طرحهای نوآورانه ای که با حمایت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
به مرحله اجرا رســیده ،در برابر کارشناســان این مرکز دفاع شد .طرحهای نوآورانه شش ماهه
دوم بدین صورت اســت :توربین باد عمود محور یک کیلو وات در مقیاس کوچک به سرپرستی
بصیر بالنیان ،فعال ســازی خودکار چراغهای اتومبیل و موتور ســیکلت از علی عرشیا وظیفه
شــناس ،طرح روروک به سرپرستی مهدی دهقان ،طرح نوآورانه دستگاه حس مجازی  1درجه
آزادی(هپتیک) حمید نائمی ،طرح تهیه و شناسایی نانواکسیدهای  fe2o3و  Bi2o3با استفاده
از کیلیت دهنده کربوکسیلیک اسیدها قاسم احدیت ،دستگاه تولید ازن برای تصفیه آب و هوا
به سرپرستی محمد کبریائی ،طرح هشداردهنده قابل نصب روی اتومبیل به سرپرستی سعید
برشان ،سیستم متغیر چراغهای خودرو توسط سهیل ستوده نیا کرانی ،سرویس بهداشتی مدرن

توســط محمد دهقانی و ســروش کریمی و طرح هواپیمای عمود پرواز توسط مهدی فروزان،
مخلوط کن سه بعدی محمدحسین کرمی ،دستگاه فیدر چاپ و دایکات عباس دهقان باغی و
کواد کوپتر توسط دوتیم امیرعباس خان میری ،محمدرضا غفاری و علیرضا نعمت آبادی.
گفتنی است ،مرکز نوآوری با توجه به رسالت خود در حمایت از طرحهای نوآورانه ،طرحهای
ارائه شــده توسط صاحبان ایده را در مرحله اول در شــورای پذیرش مطرح و پس از تصویب،
تســهیالت و حمایتهایی در اختیار آنها قرار میدهند .در مرحلــه بعد صاحبان ایده پس از
اجرایی کردن طرح ،گزارشی از روند کار خود به این مرکز ارائه میکنند و با حمايتهاي مشاوران
مركز طرحهاي خود را به صورت نمونه اوليه به اتمام مي رســانند .شــايان ذكر است در صورت
اتمام موفق طرحها پارك مشاوره و حمايتهاي الزم براي ثبت اختراع را نيز در اختيار مجريان
طرح قرار مي دهد.
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یادداشت رئیس پارک علم و فناوری یزد در گاهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری عتف:

هیات امنای پویا و قوام یافته ضامن موفقیت پارکهای علم و فناوری در کشور
گیالن ،مرکزی تشکیل گردید و بعد پارک علم و فناوری همدان نیز به منطقه یک پیوست و
منطقه دو فناوری که پارکهای یزد ،خراســان ،فارس ،سمنان و با اندکی تاخیر بوشهر شکل
دادند.
ایــن منطقه بندی نیز دوام چندانی نیافت و باتوجه به افزایش تعداد پارکها در اواخر دهه
هشــتاد منطقه بندی هیات امنای پارکها شکل و شمایل جدیدی به خود گرفت .با رویکرد
انتقال تجربه از پارکهای سطح یک به پارکهای جدیدالتاسیس  5منطقه فناوری تشکیل شد
که با هیات امنای مســتقل شهرکهای علمی و تحقیقاتی اصفهان جمعا  6منطقه فناوری را
شــکل دادند .هر منطقه را یک یا دو پارک (منطقه )4سطح یک و چند پارک جدیدالتاسیس
شکل میدادند.

رشد و تعالی به عنوان یک جریان پویا و مستمر ،نیازمند بستر و محیطی است که در طول
زمان شــرایط مورد نیاز برای رشد را فراهم آورد و از آنجا که رشد و تعالی به شدت وابسته به
داشتههای منطقه ای و ظرفیتهای آن است و عوامل بسیاری چون وضعیت سیاسی ،اقتصادی،
صنعتی و فرهنگی بر آن تاثیر گذار است ،نمی توان به صورت متمرکز برای کل کشور نسخه
پیچید و در این راســتا ،میتوان قانون هیئتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و
پژوهشی را یکی از مترقی ترین جلوههای آن دانست.
خوشبختانه در دانشگاهها بحث تشکیل هیئتهای امنا و مدیریت هیئت امنایی قوام یافته و
در حال حاضر موضوع این مقال نیست ،آنچه اکنون به آن خواهیم پرداخت اجرای قانون تشکیل
هیئتهای امنا در پارکهای علم و فناوری است.
 -1لزوم اجرای قانون تشکیل هیئتهای امنا در پارکهای علم و فناوری کشور
پارکهای علم و فناوری متولی توسعه فناوری و ایجاد ثروت از تجاری سازی نتایج پژوهشها
میباشند .در عمل پارکها خروجی دانشگاهها را اعم از دانش و نیروی دانش آموخته را به عنوان
ورودی پذیرا و با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای منطقه ای این دانش را به محصول تبدیل
و راهی بازارهای منطقه ای ،ملی و فراملی مینمایند .مشخص است که این فرآیند که به شدت
وابسته به داشتن درک صحیح از منطقه تحت نفوذ پارک میباشد .لذا شاید قانون هیئتهای
امنا و مدیریت هیئتهای امنایی بیشتر از آنچه در دانشگاهها و در بخش تولید توسعه علم مورد
نیاز است در بخش تولید و توسعه فناوری با توجه به وابستگی شدیدش به ظرفیتهای منطقه
ای و بازار مورد نیاز است.
 -2تاریخچه تشکیل هیئتهای امنا در پارکهای علم و فناوری کشور
نوبنیان بودن مبحث پارکها در کشور و تعداد کم آنها در اوایل دهه  80موجب شد هیات
امنای مشترکی متشــکل از  7پارک اول کشور شامل پارکهای علم و فناوری یزد ،خراسان،
آذربایجان شرقی،گیالن ،سمنان ،مرکزی و فارس تشکیل شود .این موضوع همگام با تئوریزه
شدن و تعریف مفاهیم پارک در کشور اتفاق میافتاد و به نوعی هیات امنای مشترک موجبات
هم افزایی و کمک به نهادینه شدن این پدیده نوبنیاد را در جامعه فراهم میساخت .در اواسط
دهه هشتاد پارکهای دیگری چونان همدان و بوشهر نیز به این مجموعه اضافه شدند.
با مرور زمان و پیداشدن جایگاه پارکها در مناسبات اقتصادی استانها مسائل پارکها نیز
با توجه به شــرایط و مناسبات استانی تغییر کرد .حال دیگر هر پارک به تناسب پتانسیلها و
توانمندیهای منطقه ای سمت و سویی یافته بود و نیازها و مسائلش با سایر پارکها متفاوت
میشد .این موضوع و افزایش تعداد پارکها موجب شد تا هیات امنای پارکها از سال  1389به
دو منطقه فناوری تقسیم شود .منطقه یک فناوری با پارک علم وفناوری استانهای آذربایجان،

 -3چالشهای اجرای قانون تشکیل هیئتهای امنا در پارکهای علم و فناوری
کشور
اساسا منطقه بندی هیئتهای امنا به هر دلیل و عنوانی که صورت پذیرد نقض غرض است.
نگاه به ترکیب هیئتهای امنا مندرج در قانون مربوطه نشان میدهد که  66تا  75درصد اعضا
را شخصیتهای علمی،فرهنگی یا اجتماعی محلی یا کشوری شکل میدهندکه در شکل گیری
پارک نقش موثر داشته اند .یعنی قانون گذار وزن زیادی از مدیریت پارک را به کسانی میدهد
که ضمن آشــنایی کامل با منطقه در شــکل گیری آن موثر بوده اند و قاعدتا بیش از هرکس
نیازهایی را که بر اساس آن پارک شکل گرفته را درک میکنند.
البته دالیل مختلفی برای منطقه بندی هیئت امنای پارکها مطرح میگردد که اگر بپذیریم
که چاره ای جز این وجود ندارد مشکل بعدی نحوه طبقه بندی است.
در حال حاضر منطقه بندی با دید جغرافیایی و ترکیب پارکهای سطح یک ،دو و سه انجام
شده است در حالی که موقعیت جغرافیایی لزوما مسائل مشابه را برای پارکها ایجاد نمی کند.
با یک نگاه گذرا به برخی از پارکهای یک منطقه میتوان دریافت که گاها دو استان همجوار
شرایط کامال متفاوتی چه از نظر پتانسیلهای انسانی ،صنعتی و معدنی و مسائل استراتژیکی
چون آب،نفت ودسترســی وموقعیتهای ارتباطی و ...دارند.که البته این یک وجه ماجراســت
و وجه دیگر آن این اســت که اســاس مسائل پارکهای ســطح یک ،دو و سه باهم متفاوت
است .امروز چیزهایی مسئله یک پارک سطح سه است که شاید بیش از  10سال قبل مسئله
پارکهای ســطح یک بوده و طرح آن در یک جلســه نه منافع پارکهای سطح یک را تأمین
میکند ،نه ســطح ســه را و در کل جریان توسعه فناوری کشور را هم دستخوش چالشهایی
میکند که کوچکترینش شنیده شدن صداهایی مبنی بر ناکارامدی هیاتهای امناست.
-4راهکار:
 -1-4آرمانی ترین شرایط برای اجرای صحیح و موثر قانون تشکیل هیئتهای امنا دانشگاهها
و موسسات آموزش عالی و پژوهشی آن است که مطابق با قانون و مشابه دانشگاهها هر پارک
هیئتهای امنای مخصوص به خود را داشته باشد.
 -2-4پیشنهاد بعدی آن است که با توجه به این که پارکهای سطح یک دوران رفع مسائل
مشترک را پشت سر گذاشته اند و امروز وارد مرحلهی بومی سازی مدل پارک خود در منطقه
شده اند ،این پارکها هیئتهای امنای مستقل خود را داشته باشند و سایر پارکها به تناسب
شباهتهای منطقه ای و نه لزوما جغرافیایی ،منطقهی بندی گردند.
 -3-4در مرحله بعدی ،به نظر میرسد منطقه بندی پارکها بر اساس سطح پارک با توجه
به تشابهات بیشتر در مسائلی که با آن مواجه هستند ،منطقی تر باشد .آنچه مسلم است نگاه
جغرافیایی در منطقه بندی مبنای علمی ندارد و نمی توان پدیده ای را که ذاتا پویاست در هیچ
چارچوبی حتی چارچوب جغرافیایی محصور کرد .امروز در شرایطی که منطقه بندی به دالیلی
اجتناب ناپذیر باشد میتوان متصور شد که پارکهایی که در یک مرحله از رشد قرار دارند گرد
هم آیند و برای خود تصمیم گیری کنند.
به هر ترتیب قانون تشکیل هیاتهای امنا و مدیریت هیات امنایی پارکهای علم و فناوری
کشور یک فرصت مغتنم و بی بدیل است که امید میرود اجرای صحیح آن بتواند نتایج مبارکی
را به همراه داشته ،زندگی با طعم فناوری ایرانی را برای ایرانیان به ارمغان آورد.
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یادداشت علی اکبر قیومی ،عضو شورای سیاست گذاری پارک علم و فناوری یزد؛

خانواده و خالقیت

علی اکبر قیومی ،عضو شــورای سیاســت گذاری پارک علم و فناوری یزد ،به بهانه برگزاری
هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی یادداشتی به شرح زیر نوشته است
که با هم مطالعه میکنیم:
مسابقات ملی ابتکارات و نوآوریهای دانش آموزی ،که در روزهای آتی شاهد برگزاری هشتمین
دوره آن خواهیم بود ،به طور مستقیم تقویت توان خالقیت و نوآوری را در جامعه نوجوان و بزرگ
مخاطبان خویش هدف گذاری نموده است .اساسی ترین اين رويداد را مي توان کمک به تربیت
و تقویت دانش آموزانی خالق و نوآور دانســت که میتوانند زمینههای جدیدی را برای فراروی از
معضالت و محدودیتهای کنونی در حوزههای مختلف اجتماع ،علم و فناوری فراهم آورند.
اما سوال اساسی آن است که چرا توجه به تقویت توان نوآوری در میان کودکان و نوجوانان اهمیت
دارد؟ به عبارت دیگر "خالقیت" و "نوآوری" چه ارتباطی با موفقیت آتی فرزندانمان مییابد؟ آیا
الزم اســت به منظور توفیق نسل بعد عالوه بر "تحصیل" و مشق و مدرسه بر ارتقای تواناییهای
نوآورانه آنها نیز تاکید داشت؟
نیم نگاهی به کارنامه کاری افراد موفق در جهان فناورانه امروز به روشنی نشانگر آن است که
اینگونه افراد از تواناییهای الزم برای حل مسئله و عبور از موانع و مشکالت برخوردار بوده اند .به
عبارت دیگر"توانایی حل مسئله" کلیدی ترین عامل موفقیت ،به ویژه با مالحظه شرایط پيچيده
حاکم بر روابط اجتماعي ،بازار و کسب و کار در دنیای جدید محسوب میشود.
امروزه افراد موفق و برجسته رد درجه اول به استعدادها و ظرفیتها و قابلیتهای خود ایمان و
اعتماد دارند .ثانیا از علم و آگاهی کافی پیرامون حوزه فعالیت برخوردار مي باشند .و سوم آنکه جرئت
و جسارت کافی برای خطر کردن و استقبال آگاهانه از موانع مسیر را نیز در خود دارند.
"توانایی حل مسئله " به طور مستقیم ریشه در خالقیت دارد و اصوال اين دو مقوله از یکدیگر
قابل تفکیک نیستند .در واقع این خالقیت است که به ما قدرت میدهد تا در محدودیتهای روزمره
نمانیم و افقهای بلندتر را ببینیم و با آگاهی و جسارت از محدودیتها و موانع فراتر رویم" .خالقیت"
به ما میآموزد از هر آنچه در پیرامون خود داریم بهتر استفاده کنیم و به مدد نوآوری ،شادتر و با
سطح مطلوبیت و بهره مندی بیشتر زندگی کنیم.

بر این اساس چنانچه به عنوان یک پدر یا مادر
و یا حتی در مقام یک مســئول آموزشی ،مدیر
و یــا یک معلم ،دغدغه تربیت صحیح و نتیجتا
موفقیت فرزندان و دانش آموزان را داریم شایسته
است پیش از هر چیز برای تقویت توان نوآوری و
"حل مسئله" در این نسل بکوشیم.
اگر ازین منظر به نظام آموزشــی کشــور در
مقاطــع گوناگون و حتی در دانشــگاه بنگریم،
متوجه یک ضعف اساسی و بزرگ خواهیم شد که نتیجه آن انبوه جوانانی است که از قدرت ،مهارت
و جسارت کافی برای کارآفرینی اقتصادی و نیز مهارتهای الزم برای حل مسائل روزمره زندگی
برخوردارنیستند.
و باز به همین دلیل بسیاری از کسانی که در کسب و کار ،یا زندگی و یا اجتماع افرادی موفق به
شمار میآیند از تحصیالت رسمی و مدرسه ای بهره چندانی ندارند اما در عوض به دالیل گوناگون
(از جمله تربیت درست خانودگی و یا پرورش حرفه ای در بازار) از آگاهي و ظرفیتهای الزم برای
ریسک و رویارویی با مشکالت و حل خالقانه معضالت برخوردار هستند.
به آغاز سخن باز میگردیم؛ به نظر میرسد مسابقه ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی ،هدفی
بسیار اساسی را در میان مخاطبان خود جستجو میکند .برپایی مسابقاتی مفرح و مهیج و سرشار
از حرکت و هیجان و آن هم با منظوری راهبردي که همانا خالقیت و توانایی حل مسئله است.
در این مسابقات علم و عمل درهم میآمیزد و با چاشنی نیرو و نشاط جوانی صحنههایی زیبا و
امیدآفرین را به وجود میآورد که در مسابقات معمول علمی و دانش آموزی چندان مرسوم نیست.
امیدواریم ازین رهگذر والدین گرامی و معلمان محترم ،بیشتر از گذشته متوجه اهمیت کلیدی
نوآوری و خالقیت در میان فرزندان و دانش آموزان این مرزو بوم گردند .چرا که فردایی زیبا و بهتر
از امروز تنها و تنها به دست انسانهایی نوآور ،شجاع،آگاه و مومن برای ایران عزیز و اسالمی رقم
خواهد خورد .ان شاء اهلل.

تکنولوژی و توسعه در بخش بزرگ کشاورزی

یادداشت علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه فناوری آب( وابسته به پارک علم و فناوری یزد):
علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه فناوری آب (وابسته به پارک علم و فناوری یزد) به بهانه
امضای تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی استان یادداشتی به شرح زیر نوشته است که با هم مطالعه میکنیم:
امضای تفاهم نامه همکاری از ســوی پارک علــم و فناوری یزد با مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی استان در مسیر حمایت مشترک و هدفمند از توسعه فعالیتهای دانش
بنیان از موسسات فعال فناور در بخش بزرگ کشاورزی ،از جهاتی گوناگون مثبت ،حائز اهمیت
و امیدوارکننده قلمداد میشود.
باید دانست کشاورزی فراگیرترین و اساسی ترین فعالیت انسانی است که مستقیماً با نیازهای
فوری و حیاتی بشــر در ارتباط اســت و اصوال هیچ نوع آبادانی و شهرنشینی بدون تصور بخش
کشاورزی ،متصور و ممکن نیست .در ثانی تاثیرات زیست محیطی کشاورزی در تعدیل اقلیمهای
جغرافیایی خشن و تأمین فضای سبز و نشاط انگیزی و فرح بخشی کشت و کار در کنار کارکرد
حیاتی و غذایی آن بسیار بزرگ و برجسته است .ثالثاً از روزگاران گذشته تاکنون همواره بخش
بسیار بزرگی از فعالیتهای اقتصادی انسان متوجه و متمرکز در بخش کشاورزی بوده و هست.
"اقتصاد کشاورزی" همواره ابعاد و اعداد بزرگی در یک نظام اقتصادی را به خود اختصاص داده
و سهم قابل توجهی از اشتغال را نیز به خود اختصاص میدهد .اقالم عمده کشاورزی که بعضا
مصرف خوراکی داشته (نظیر گوشت ،گندم ،جو ،دانههای روغنی ،ذرت ،چای ،برنج و )...و برخی
به عنوان مواد اولیه در صنایع مختلف به کارگرفته میشــوند ،حجم قابل مالحظه ای از تجارت
جهانی را تشکیل میدهند( .این نکات به طور خاص برای کسانی یادآوری میگردد که در مقام
مدیریت توسعه و برنامه ریزی از کشاورزی به گونه ای صحبت میکنند که گویا از عنصری اضافی
و مزاحم و یا حتی مرده و بی خاصیت سخن میگویند).
عالوه بر لزوم درک ماهیت و اهمیت و کارکرد بخش کشاورزی (که متاسفانه بسیار مظلوم و
مهجور اســت) باید از موج نوینی در کشاورزی سخن گفت که میتوان از آن به عنوان "انقالب
فناوری" تعبیر کرد .اگر در دورانی از اتوماسیون و مدرنیزاسیون در کشاورزی سخن گفته میشد
امروز باید از تزریق فناوری به این بخش بحث کرد .این فناوری است که به شما اجازه میدهد
با به نژادی ،کشــتهای بدون خاک ،انواع روشهای آبیاری و کشت گلخانه ای ،استفاده از انواع
ســموم و کودهای دوستدار محیط زیست و سالمت انسان و ...در کیفیت ،تنوع ،حجم و ارزش
اقتصادی تولیدات به صورت انفجاری و انقالبی عمل نموده تا بتوانید پاسخ گوی نیازهای غذایی و
صنعتی دنیای کنونی باشید .به عبارت دیگر تأمین امنیت پایدار غذایی (به عنوان سیاستی حیاتی

برای دولتها) از سویی و حضور قوی در بازار بسیار بزرگ تجارت فرآوردههای بخش کشاورزی از
طرف دیگر و همچنین تضمین پایداری منابع طبیعی و محیط زیست منوط و مشروط به استفاده
از فناوریهای نوین در کشاورزی است.
بر همین اســاس پاســخ به نیازهای فوری و متنوع کشــاورزی ایران را باید در عالم فناوری
جســتجو نمود .در حال حاضر بخش کشــاورزی در ایران و به طور ویژه در استانی چون یزد با
مشکالت عدیده ای چون استفاده بی مهار از سموم و کودهای غیر ارگانیک ،کم آبی مفرط ،بهره
وری پایین در آبیاری ،تولید غیر اقتصای و زیان ده ،انواع آفات و بیماریها ،تناژ تولید پایین در
واحد سطح و ...به صورتی جدی مواجه است .فناوریهای جدید در تمامی این حوزهها میتوانند
به صورتی چشمگیر و قابل مالحظه به یاری بخش بزرگ اما ضعیف کشاورزی بیایند.
درســت به همیــن دلیل راه اندازی مرکز رشــد تخصصی در بخش کشــاورزی با مالحظه
نیازمندیهای آشکار موجود و گسترۀ دامنه کشاورزی از سویی و انبوه نیروی انسانی توانمند و
متقاضی از طرف دیگر ،میتواند تأثیری مشهود بر بهبود "بهره وری تولید" به عنوان نخستین و
بزرگترین نیاز کشاورزی در استان داشته باشد.
البته به طور طبیعی موفقیت در این همکاری مشــترک ،منوط به طراحی مدل مفهومی و
راهبری درست پروژه خواهد بود .در این راستا الزم است جهت گیری مرکز رشد فناوری در مسیر
حل مشــکالت مشهود و پرشمار بخش کشاورزی استان به عنوان اولویت و استراتژی اول مورد
نظر قرار گیرد .مرکز رشد باید کامال عملیاتی و متناسب با واقعیات طراحی و پیاده سازی شود و
در جهت افکاری غیر عملیاتی و آرمان پردازیهای بی وجه منحرف نگردد .تأثیر راه اندازی مرکز
رشد در کشاورزی استان در افقی میان مدت باید مشهود و قابل مالحظه و محاسبه باشد .اتخاذ
سیاستهای اطالع رسانی و تبلیغاتی مناسب برای جذب مؤسسات قوی و تبلیغ در جامعه بزرگ
کشــاورزان از دیگر ملزومات موفقیت است .از سوی دیگر تأمین زیرساختهای مناسب به ویژه
تدارک فضای اســتقراری شایسته از سوی سازمانهای وابسته به بخش کشاورزی نیز از نهایت
اهمیت برخوردار است.
مرکز رشــد تخصصی در حوزه کشــاورزی به یاری خداوند و راهبری شایسته در میان مدت
میتواند تأثیری آشکار در رفع بخش قابل توجهی از معضالت و مشکالت کشاورزی با استفاده از
نیروهای کارشناس مردمی در قالب شرکتهای خصوصی و فناور و بدون تحمیل هزینه به منابع
درآمدی دولت داشته باشد .امیدواریم جامعه بزرگ کشاورزی استان و نیز فعاالن حوزه فناوری و
اقتصاد دانش بنیان از عواید سرشار این همکاری بهره برداری شایسته ای داشته باشند .ان شاءاهلل.
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پیشتازان توسعه ماهان یزد
(مدیرعامل :الهه افسریه)

شرکت هنر پرور اوج گستر ایساتیس
(مدیرعامل :مجید عظیمی نیا )

شــرکت پیشتازان توســعه ماهان یزد ،از ســال  1388فعالیت
خود را با رویکرد جدید در راه ترویج مطالعات پژوهشــی در حوزه
مدیریت توسعه ،مطالعات آماری و برنامه ریزی اجتماعی آغاز کرده
اســت و دارای مجوز فناوری از پارک علم و فناوری یزد ،دارای رتبه
 Bشــرکت فناور از پارک علم و فناوری وگواهی صالحیت آماری
(صنعت و معدن ،اقتصادی اجتماعی ،خدمات و کشاورزی) از مرکز آمار ایران است.
شــرکت پیشتازان توسعه ماهان با استفاده از تکنیکهای تحلیلی دقیق آماری و بهره گیری
از علوم مدیریت ،ضمن شناسایی آینده مطلوب برای سازمانها ،به عنوان بازوی فکری و برنامه
ریزی آتی بخش دولتی و خصوصی میباشد .این شرکت در هفته پژوهش سال  95به عنوان یکی
از شرکتهای فناور برتر استان معرفی شد.

شرکت هنر پرور اوج گســتر ایساتیس یک سال است که با
ایده محوری ایجاد استودیوی کروماکی و ارائه خدمات جلوههای
رایانهای ســینمایی در مرکز رشــد فناوریهای نرم پارک علم
و فناوری یزد مســتقر شــده و در زمینه تبلیغــات ویدیویی و
فیلمسازی فعالیت میکند.
حضور در جلســات مختلف با مدیریت مرکز رشد از اقدامات شرکت هنر پرور اوج گستر
ایســاتیس بوده تا همگام با مدیریت مرکز ،مســئولیت خود را در قبال معرفی مرکز رشد و
شرکتهای مستقر به بازار به انجام برساند .در نمایشگاه فن بازار در سال  94نیز حضور فعالی
داشت و کلیپ معرفی مرکز را تهیه و پخش نمود.

شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر امین پویا
(مدیرعامل :اکرم تفتیان)

شرکت کوالک گستر یزد
(مدیرعامل :سید مجتبی سیدین خراسانی)

شــرکت دانش پژوهان مالی فرانگر امین پویا از سال  1394در
زمینه دانش پژوهی حســابداری و مالی در مرکز رشد علوم انسانی
پارک علم و فناوری یزد شــروع به فعالیت کرده اســت که دانش
پژوهی محض ،دانش پژوهی ادغــام ،دانش پژوهی کاربرد و دانش
پژوهی آموزشی از مهم ترین حوزههای فعالیتی و ایده محوری این
شرکت است.
کسب عنوان تنها تیم برگزیده در بخش کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان در اولین جشنواره
تولید محتوای دیجیتال ایران در دانشگاه صنعتی شریف و کسب رتبه سوم در دهمین مسابقات
نمایشــگاه رسانههای از افتخارات شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر امین پویا در سال  95بوده
است.

شرکت کوالک گستر یزد در ســال  1379با موضوع تولید
سیستمهای سرمایشی گرمایشی و لوازم و تجهیزات سالنهای
پرورش طیور آغاز به کار کرد و هم اکنون بهترین و پربازده ترین
سیستمهای بهینه سرمایشی وگرمایشی را تولید میکند.
شــرکت کوالک گستر عالوه بر اشتغال زایی برای یکصد نفر
به صورت مســتقیم و غیرمستقیم تا به حال توانسته است افتخاراتی از جمله چندین دوره
تولید کننده نمونه استانی و کشوری ،برنده و عنوان برتر جشنواره خوارزمی ،برند برتر صادرات
محصوالت دانش بنیان ،شــرکت برگزیده روز ملی صنعت و معدن استان ،تولیدکننده برتر
کشور در جشنوارها و سمینارهای کشوری را کسب کرده و تاییدیه سازمانهای بهینه سازی
سوخت و گسترش و نو سازی صنایع ایران را به دست آورد.

شرکت چیستا پژوهش ایساتیس
(مدیرعامل :علی صدیقی)

شرکت مهندسی محیا پرداز یزد
(مدیرعامل :محمدرضا سلطانی)

شــرکت چیستا پژوهش ایساتیس در اواخر سال  1392فعالیت
خود در زمینه انجام مطالعات آیندهپژوهی در حوزه توسعه با تمرکز
بر ارزیابی پیامدهای طرحها و سیاستهای توسعهای را آغاز کرد.
این شرکت بر اساس ایده محوری خود در مطالعات امکانسنجی
طرحها و اقدامات توســعهای ،در نظر دارد تــا ارزیابی اجتماعی و
زیستمحیطی به طور همزمان و درکنار ارزیابیهای فنی و اقتصادی و مطالعات بازار انجام پذیرد
و هزینه و فایده اجتماعی _ زیســتمحیطی طرحها به صورت کمی در مطالعات امکانسنجی
لحاظ شود.

شرکت محیا پرداز در اوايل سال  1378با هدف ارائه خدمات
نرم افزاري در حوزه مديريت شهري بر اساس اصول مهندسي
نرم افزار و نيز پردازش اطالعات ،به ویژه در حوزه امالك و معابر
به ثبت رسید .این شرکت دارای گواهی نامههای شورای عالی
انفورماتیک ،امنیتی شرکت ایمن داده سپنتا و امنیتی مرکز آپا
دانشــگاه یزد بوده و هم اکنون دارای رتبه  2از شورای عالی انفورماتیک کشور و مورد تائید
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور جهت ارائه و پیاده سازی سیستمهای شهرسازی،
نوسازی و  GISمیباشد.
شركت مهندسي محيا پرداز مستقر در پارک علم و فناوری یزد توانست در سال 95برای
دومین بار عنوان شرکت فناور برتر استان را کسب کند.

شرکت خردورزان توسعه ایساتیس
(مدیرعامل :مینو مومنی)

شــرکت خردورزان توسعه ایســاتیس با نام تجاری "خرد" و با
همکاری تعدادی از فارغالتحصیالن رشتههای صنایع و مدیریت در
فروردین ماه سال 1394فعالیت خود را با محوریت توسعه نوآوری
کسب وکار آغاز کرده است.
فعالیــت محوری شــرکت در ابتدا پیرامــون مباحث مرتبط با
مطالعات امکانسنجی و تهیه طرحهای امکانسنجی اقتصادی بود که پس از مدتی فعالیت در
دوره پیش رشد و تجربه نمودن فضاهای مختلف در بخش دولتی و خصوصی به موضوع مدیریت
دانش تغییر یافت .در حال حاضر شرکت با ایده محوری "طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش"
در مرکز رشد فناوریهای نرم مستقر است.

شرکت زوج گیتی
(مدیرعامل :مهدی غفاری)

شــرکت زوج گیتی بر اســاس ایده محوری طراحی تبدیل
شیرآالت معمولی به هوشمند جهت صرفه جویی درمصرف و
جلوگیری از هدر رفت آب ،از مهر ماه ســال 95در مرکز رشد
فناوری اطالعات و ارتباطات پــارک علم و فناوری یزد آغاز به
کار کرد که پایههای تبدیل و پنل هوشمند تولیدی این شرکت
تاکنون در چندین سازمان و اداره دولتی شهرستان یزد مورد استفاده قرار گرفته است.
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شرکت سپهر امید میبد
(مدیر عامل :الهام صادقی)

شرکت شفق کویر ابرکوه
(مدیرعامل :محسن احمدی پور)

شرکت سپهر امید میبد مستقر در مرکز ،در سال  94فعالیت
خود را در زمینه طراحی و تولید اسباب بازی و ابزارهای آموزشی
و کمک آموزشی خالق آغاز نموده است و با بررسی ابعاد مختلف
صنعت اســباب بازی را در ایران ،نیــاز کودکان ایرانی به ابزارها و
اسباب بازیهای متناسب با فرهنگ بومی و استعداد و عالیق آنها
تامین کند.

شرکت شفق کویر ابرکوه از شرکتهای مستقر در مرکز رشد
واحدهای فناور ابرکوه ،از ابتدای ســال  92در زمینه تولید مواد
و تجهیزات شیمیایی ،آزمایشگاهی و صنعتی و با هدف تجاری
ســازی محصوالت و عرضه به بازارهــای داخل و خارج فعالیت
میکند.
این شرکت در بدو ورود به پارک با دارا بودن تنها دانش فنی محصوالت ،فعالیت خویش را
آغاز و در حال حاضر عالوه بر افزایش تعداد محصوالت از یک محصول به  21محصول ،موفق
به کسب اســتانداردهای الزم از سازمان ملی استاندارد و دریافت ایزوهای  9001و 17025
شده است.

شرکت احياگران كشاورزی خشکبوم
(مدیر عامل :محمد اکرامی)

شرکت احياگران كشاورزی خشکبوم در قالب شرکت تعاونی و
به عنوان هســتهی فناور از سال  93در مرکز رشد زیست فناوری
پارک علم و فناوری یزد مستقر شده و در زمینه افزایش سازگاری
محصوالت کشــاورزی مناطق خشك و فراخشک و مقاوم سازي
كشاورزي در برابر تنشهاي كم آبي و خشكسالي به فعالیت خود
ادامه میدهد.
این شــرکت در سال  1394مجوز و تاییدیه شرکت دانش بنیان را از طرف معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری کسب نمود .این شرکت دانش بنیان ،هم اکنون به عنوان اولین
شرکت دانش بنیان فعال در بخش کشاورزی استان یزد با هدف تجاری سازی فناوریهای نوین
در بخش کشاورزی به فعالیت میپردازد.

شرکت ماتریس توسعه پارس
(مدیرعامل :مرضیه حسن رضاییان)

شــرکت ماتریس توسعه پارس در ســال  1384با ایده ارائه
خدمات مشاوره مدیریت به ویژه مدیریت پروژه وارد پارک علم و
فناوری یزد شد .شروع فعالیت شرکت همزمان با انجام مرمت و
بازسازی کارخانه اقبال سابق برای تبدیل شدن به مرکز فناوری
اقبال بود ،به همین دلیل اولین پروژه اجرایی شرکت همکاری در
مدیریت پروژه مرمت و احیا مرکز اقبال در نظر گرفته شد.
امیــد به آینده و اتکا به مهارتها و عالقه به کســب تجربه در دنیــای رقابتی و پویای
شرکتهای خصوصی انگیزه اصلی ماتریس توسعه پارس برای تاسیس این شرکت بوده است.

