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ب���ه منظ���ور استف���اده از تمامی
ظرفیته���ای ی���ک پ���ارک عل���م و
فن���اوری پرداختن ب���ه جنبههای
بینالمللی ام���ری اجتناب ناپذیر
اس���ت .بینالملل���ی ب���ودن ج���ز
الینفک و بخشی از تعریف ماهوی
پارکهاس���ت .ح���ال ای���ن س���وال
پیش میآید که برای بینالمللی
ش���دن چه باید کرد؟ اولین مرحله نگاه بینالمللی است؛
ک���ه باید از ابتدای تشکی���ل یک پارک مد نظ���ر باشد .این
نگاه وظایفی را برای مدیران و شرکتهای پارکها تعریف
میکن���د .گرچه فعالیتهای بینالملل���ی و موفقیتهای
این حوزه در پارکها از شرکتها جدا نیست ،اما به لحاظ
فرآیندی متفاوت است.
مدیریت پ���ارک میتواند نقش بستر س���ازی و حمایت
را داشت���ه باشد و شرکتها نیز با تبادل و توسعه محصول
فناوری نقش عملیاتی در این خصوص بازی میکنند.
تدوین یک استراژی مناسب هم برای ستاد پارک و هم
برای شرکتهای مستقر میتواند اهداف بلند مدت آنها
را در حوزه ی بینالمللی محقق سازد.
ه���ر فعالیت���ی چنانچ���ه پیوسته باش���د و استم���رار الزم
را داشت���ه باش���د ،موف���ق خواهد ب���ود .بنابرای���ن به لحاظ
ساخت���اری پارکه���ا باید فعالیته���ای بینالملل���ی را زیر
نظر عال���ی ترین مقام پارک و با ی���ک واحد مستقل روابط
بینالمل���ل به انج���ام برسانند .یک واح���د مستقل روابط
بینالمل���ل میتوان���د با شناخ���ت از ظرفیته���ا و اهداف
مجموعه مشی درستی را برای تداوم همکاریها و تعمیق
آنها دنبال نماید.
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آیین افتتاح مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال
در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد
طی مراسمی با حضور محمدحسین سجادی نیری ،دبیر
ست���اد توسعه فناوریهای نرم و هوی���ت ساز معاونت علمی
و فن���اوری ریاست جمهوری ،داری���وش پورسراجیان ،رئیس
پ���ارک علم و فناوری ی���زد ،صداقت کشفی ،قائ���م مقام صدا
و سیم���ای استان یزد ،معاونی���ن اداره کل می���راث فرهنگی
است���ان ی���زد و جمعی از اصحاب رسانه است���ان ،مرکز توسعه
فن���اوری هنره���ای دیجیتال  17شهری���ور  95در پ���ارک علم و
فناوری یزد افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،داریوش
پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،در این مراسم با
بیان اینکه این مرکز در راستای ایجاد مرا کز توسعه فناوری در
پارک ی���زد و با همکاری و حمایت ستاد توسعه فناوریهای
ن���رم و هویت ساز معاون���ت علمی ریاست جمه���وری و سایر
دستگاههای مرتبط راهاندازی شده است ،گفت :قرار است

متناظر ب ��ا ستادهای توسعه فن ��اوری در معاونت علمی و با
توجه به ارزیابیهای صورت گرفته از پتانسیلهای منطقه،
راهاندازی مرا کز توسعه فناوری در پارک یزد صورت گیرد.
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امضاء تفاهمنامه پارک علم و فناوری یزد
و ( Uni Trans Techمرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه  UPMمالزی)

تفاهمنام���ه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و مرکز
انتقال تکنولوژی دانشگاه  UPMبا حضور افخم ،سفیر ایران
در مال���زی ،محمد صال���ح ،مشاور وزیر آم���وزش عالی مالزی و
سمسیال رئیس پارک فناوری دانشگاه  UPMدر محل سفارت
ایران در مالزی به امضاء طرفین رسید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،بر اساس
این تفاهمنامه  Uni Trans Techمتعهد به همکاری در زمینه

کمک به فروش محصوالت شرکتهای فناور ایرانی در مالزی،
تسهیل در حضور شرکتهای فناور طرفین در نمایشگاههای
تخصصی دو کشور ،تسهیل در حض ��ور دانشآموزان طرفین
در مسابق ��ات ملی ابتک ��ارات و نوآوری دانشآم ��وزی ایران و
مسابقات اختراعات مالزی شد.
در جلس� �های که در حاشیه امضای این تفاهمنامه برگزار
شد ،احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک
علم و فناوری یزد ضمن تاکید بر اهمیت اقتصاد دانشبنیان
و حمای ��ت دول ��ت از شرکتهای فن ��اور و گست ��رش بازارهای
بینالمللی محصوالت آنها ،به تشریح فعالیتها و عملکرد
این پارک پرداخت.
در ادامه نیز سفیر ایران در مالزی طی سخنانی با اشاره به
رشد سریع علم و فن ��اوری در جهان بر اهمیت ارتباط علمی
کشورها با در نظر گرفتن پتانسیلها و سطح علمی دو طرف
تاکید نم ��ود .وی ضمن قدردان ��ی از دستاندرکاران برگزاری
مسابقات ابتکارات و ن ��وآوری دانشآموزی ،آمادگی سفارت
ایران در برگزاری هرچه بهتر این مسابقات را اعالم نمود.
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خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال اول  1395تفاهمنامه

در پی عقدتفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و مرکز علمی کاربردی جواداالئمه (ع)؛

آغاز به کار مراکز نوآوری ،پیش رشد و رشد در مرکز علمی کاربردی جواداالئمه (ع)
ط���ی مراسم���ی تفاهمنام���ه همک���اری میان پ���ارک علم و
فن���اوری یزد و مرکز علمی کاربردی جواداالئمه (ع) با حضور
مدی���ران ای���ن دو مجموع���ه  21اردیبهش���ت  95در سال���ن
کنفران���س پارک یزد به امضای داریوش پورسراجیان رئیس
پارک و محمد سفید ،رئیس مرکز رسید.
ب���ه گزارش روابط عموم���ی پارک علم و فن ��اوری یزد ،این
تفاهمنام���ه در راست���ای توسعه مرکز ن���وآوری و مرا کز رشد و
پی���ش رشد در مرکز علمی کاربردی ج���واد االئمه (ع) منعقد
ش���د .در ای���ن جلس���ه داری���وش پورسراجیان ،رئی ��س پارک
عل���م و فناوری یزد ضمن اب���راز قدردانی از اهتمام مجموعه
جواداالئم���ه (ع) به توسعه مرا کز رشد و شرکتهای فناور در
دل خ���ود ،گفت :پارک علم و فناوری ی���زد خود را متعهد به
همکاری با مرا ک���زی میداند که توسعه کارآفرینی مبتنی بر
نوآوری و تکنولوژی را در دستور کار خود قرار میدهند.
وی اف���زود :خوشبختان���ه مجموع���ه جواداالئم ��ه (ع) در

ای���ن زمین���ه پیشت���از ب���وده و ابت���دا در ح���وزه
دانشآم���وزی و در ح���ال حاض���ر نی���ز در حوزه
دانشگاه���ی تفاهمنامههای���ی ب���ا پ���ارک امضا
کرده است .پورسراجیان با بیان اینکه رویکرد
پ ��ارک تنها امضای تفاهمنام ��ه نیست ،گفت:
رویک���رد ما رسی���دن به نتایج عمل���ی و محقق
ش ��دن برنامههایی است که البت ��ه با امضای
تفاهمنام���ه بستر مناسبی ب���رای تحقق آنها
ایجاد میشود.
محم���د سفید ،رئیس مرک���ز علمی کاربردی
جواداالئم ��ه(ع) نیز در ای ��ن جلسه ضمن ابراز
خرسن ��دی از همکاری با پ ��ارک علم و فناوری
ی���زد ،اب���راز امی���دواری ک���رد :ب���ا راهنماییه���ا
و حمایته���ای پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد ،مرک���ز رش���د
جواداالئم���ه(ع) بتواند فعالیتهای خ���ود را به نحو احسن

انج ��ام ده ��د .گفتنی است ،مرک ��ز نوآوری مجتم���ع آموزشی
جواداالئمه(ع) نیز سال گذشته طی امضای تفاهمنامهای
با پارک علم و فناوری یزد آغاز به کار کرد.

در پی عقد تفاهمنامه سه جانبه میان پارک علم و فناوری یزد،وزارت آموزش و پر ورش و اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛

برگزاری هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی توسط پارک علم و فناوری یزد
تفاهمنام���ه همک���اری می���ان پارک عل���م و فن���اوری یزد،
وزارت آم���وزش و پ���رورش و اداره ک���ل آم���وزش و پ���رورش
استان ی���زد 27 ،اردیبهشت  ،95به امض���ای علی زرافشان،
مع���اون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ،داریوش
پورسراجی���ان ،رئی���س پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد و احم���د
شیرزاد ،مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد رسید.

ب���ه گزارش روابط عموم���ی پارک علم و فن���اوری یزد ،این
تفاهمنام���ه در پی برگزاری موف���ق هفتمین دوره مسابقات
ابتک���ارات و ن���وآوری دانشآموزی به صورت مل���ی در یزد و
ب���ا ه���دف برگ���زاری هشتمی���ن دوره ای���ن مسابق���ات توسط
پ���ارک علم و فناوری ی���زد و وا گذاری دبیرخانه دائمی آن به
اداره ک���ل آموزش و پرورش استان ی���زد ،منعقد و سه طرف

ب ��ه همکاری سه جانبه برای برگ ��زاری هرچه باشکوه تر این
مسابقات در یزد متعهد شدند.
گفتنی است؛ هفتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری
دانشآم ��وزی  28و  29آبان سال  94به صورت ملی توسط
پ ��ارک عل ��م و فن ��اوری ی ��زد و در مح ��ل دانشگاه ی ��زد برگزار
شد.

داریوش پورسراجیان در نشست امضای تفاهمنامه با اداره کل استاندارد یزد:

وجود استاندارد مناسب ،نقش مهمی در تجاریسازی و توسعه فناوری شرکتهای فناور ایفا میکند

ط���ی مراسم���ی ،تفاهمنام���ه همک���اری می���ان پ���ارک علم
و فن���اوری ی���زد و اداره ک���ل استان���دارد استان ی ��زد با حضور
مدی���ران ای���ن دو مجموعه  5تی���ر سال ج���اری در محل مرکز

رش���د زیس���ت فن���اوری پارک عل���م و فن���اوری یزد،
به امض ��ای داریوش پورسراجی ��ان رئیس پارک و
محمدحسین ماجدی ،مدیر کل اداره استاندارد
یزد رسید.
ب ��ه گزارش روابط عمومی پ ��ارک علم و فناوری
ی ��زد ،داری ��وش پورسراجیان ،رئیس پ ��ارک یزد در
ای���ن جلسه با بی���ان اینکه هیئت رئیس���ه پارک از
پیشنهاد امض ��ای تفاهمنامه ب ��ا اداره استاندارد
استقبال کرده است ،گف ��ت :بارها پیش آمده که
شرکته���ای دانشبنی���ان است���ان ب���ه علت عدم
وجود استاندارد مناسب برای محصوالتشان ،در
پذیرش و تجاریسازی دچار مشکالت عدیدهای
شدهان ��د .وی اف ��زود :بای ��د امک ��ان بهرهمندی از
پشتوان ��ه استاندارد به عن ��وان یک عامل مش ��وق و پیشران
وج ��ود داشته باش ��د .بنابراین امضای ای ��ن تفاهمنامه یک

وضعیت برد برد برای دو طرف ایجاد میکند.
پورسراجی���ان با بیان اینک���ه شرکتهای پ ��ارک میتوانند
در پیشنه���اد استاندارده���ای جدید کمک ک ��رده و پارک نیز
امکانات و آزمایشگاههای خ���ود را در اختیار اداره استاندارد
ق ��رار ده ��د ،تصری ��ح ک ��رد :ا گ ��ر شرکته ��ای پ ��ارک بتوانن���د
استاندارده���ای خود را از ای���ن طریق دریافت کنند ،قطعا در
تجاریسازی و توسعه فناوری موفق خواهند بود.
محمدحسی���ن ماج���دی ،مدیر ک���ل اداره استان ��دارد یزد
نیز در ای ��ن جلسه یکی از حامیان شرکته ��ای دانشبنیان
در است���ان را اداره استان���دارد دانس���ت و تصری ��ح ک ��رد :اداره
استان ��دارد میتوان ��د ب ��ا همک ��اری پ ��ارک عل ��م و فن ��اوری،
استانداردی برای این شرکتها تدوین و آن را ملی نماید.
وی اب���راز امی���دواری ک���رد :ب���ا همک ��اری پ ��ارک بت ��وان در
زمینههای تدوین استانداردهای جدید و مسائل فرهنگی و
آموزشی ،تحوالت مطلوبی در استان ایجاد کرد.

امضای تفاهمنامه جامع همکاری میان مراکز علمی و صنعتی و کشاورزی استان ،با حضور پارک یزد
در راست���ای سیاسته���ای کلی عل���م و فن���اوری ابالغ شده
توسط مقام معظم رهبری ،تفاهمنامه جامع همکاری میان
مرکزعل���م و ک���ار ات���اق بازرگانی ،صنای���ع ،معادن ،کش���اورزی و
دانشگاهه���ای استان ،با حض���ور پارک علم و فن���اوری یزد ،به
امضای طرفین رسید.

ای���ن تفاهمنامه با هدف تقویت ارتباط و همبستگی میان
نظ���ام آموزش عالی و توسع���ه فناوری بر اس���اس نیاز صنعت،
تاثیرگ���ذاری دستگاهه���ای علم���ی و پژوهش���ی و فن���اوری در
ارتق���ا بهره وری در حوزه صنعت ،مع���دن ،تجارت و کشاورزی،
سیاستگ���ذاری و حمای���ت از فعالیتهای پژوهش���ی در این

ح ��وزه و ....منعقد شده و طرفین به انجام اقداماتی در جهت
تحقق این اهداف متعهد شدند.
گفتن ��ی است ،پارک علم و فناوری ی���زد نیز به عنوان یکی از
نهاده ��ای موث ��ر علمی و رابط بین صنعت و دانشگ ��اه در این
تفاهمنامه حضور دارد.

تفاهمنامه/بازدید خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال اول 1395
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در آیین افتتاح مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال در پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت:

امضای تفاهمنامه همکاری میان مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال یزد و خانه انیمیشن کرمان
در حاشی���ه افتتاح مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال
در پ���ارک علم و فناوری ی���زد ،تفاهمنامه همکاری میان این
مرکز و خانه انیمیشن کرمان امضا شد.
ب���ه گزارش رواب���ط عمومی پ���ارک علم و فن���اوری یزد ،این
تفاهمنامه با هدف استفاده از ظرفیتهای علمی و فناوری
طرفی���ن و در راست���ای ایج���اد اشتغ���ال پای���دار دانشبنی���ان
و توسع���ه ب���ازار محص���والت فناوریه���ای ن���رم ب���ه امض���ای
محمدحسین صادقه به نمایندگی از خانه انیمیشن کرمان
و احس���ان فرش���ادی ب���ه نمایندگ���ی از مرک���ز توسع���ه فناوری

هنرهای دیجیتال یزد رسید.
گفتن���ی است ،مرکز توسع���ه فناوری هنره ��ای دیجیتال با
حض ��ور محمدحسی ��ن سج ��ادی نی ��ری ،دبیر ست ��اد توسعه
فناوریه ��ای ن ��رم و هوی ��ت س ��از معاون ��ت علم ��ی و فناوری
ریاس���ت جمهوری ،داریوش پورسراجی ��ان ،رئیس پارک علم
و فن���اوری یزد ،صداق���ت کشفی ،قائم مقام ص ��دا و سیمای
است���ان ی���زد ،معاونی���ن اداره کل می���راث فرهنگ ��ی استان و
جمع ��ی از اصح ��اب رسان ��ه 17 ،شهری���ور  95در پ ��ارک علم و
فناوری یزد افتتاح شد.

امضای تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد
ط���ی مراسم���ی تفاهمنام���ه همک���اری می���ان پ���ارک علم و
فن���اوری یزد و دانشگاه یزد با حضور مدیران این دو مجموعه
 23شهری���ور  95در سال���ن کنفرانس دانشگاه ی���زد به امضای
داریوش پورسراجیان رئیس پارک و محمدصالح اولیاء ،رئیس
دانشگاه یزد رسید.
ب���ه گ���زارش روابط عموم���ی پارک عل���م و فناوری ی���زد ،این
تفاهمنامه در راستای راهان���دازی و مدیریت پردیس فناوری
(مرک���ز ن���وآوری ،مرک���ز شت���اب ده���ی ،مرک���ز رش���د ،ساختم���ان
چندمستأجره و سایت استقرار شرکته���ای دانشبنیان) در
دانشگاه یزد منعقد شد.
داری���وش پورسراجی���ان ،رئی���س پ���ارک علم و فن���اوری یزد
در نشس���ت حاشی���های امض���ای تفاهمنام���ه ب���ا بی���ان اینکه
خوشبختانه استان یزد در بسیاری از زمینهها در وزارت علوم
و کش���ور پیشرو بوده اس���ت ،گفت :امیدواریم ب���ا امضای این
تفاهمنامه و همکاری میان پارک یزد و دانشگاه ،نسخه عملی

جدی���دی در زمینه همک���اری پارکها و دانشگاهه���ا به وزارت
علوم ارائه شود.
وی ضمن تقدی���ر از نگاه عمیق و مثب���ت ریاست دانشگاه
یزد ب���ه مقوله فناوری ،گفت :با توجه ب���ه اشراف کامل رئیس
دانشگ���اه یزد به کار پارکها ب���ه طور قطع این تفاهمنامه آغاز
یک همکاری خوب و مفید بین دو نهاد خواهد بود.
محمد صالح اولیاء ،رئیس دانشگاه یزد نیز در این نشست
ب���ا بیان اینکه زنجیره پ���ارک و دانشگاه به هم پیوسته است و
خروجیهای دانشگاه در پارک مشغول هستند،گفت :با وجود
اینک���ه تا کنون همکاریهای خوبی بی���ن مجموعه پارک علم
و فن���اوری یزد و دانشگاه یزد صورت گرفت���ه است ،امیدواریم
ب���ا امضای ای���ن تفاهمنامه همکاریها به ص���ورت جدی تر و
عملیاتیصورت گیرد.
وی تصریح کرد :آینده در گرو هم افزایی این دو نهاد است
زیرا توسعه شرکتهای دانشبنیان و توسعه فناوری ،با ایجاد

ارتباط بین دانشگاه و پارک سرعت بیشتری میگیرد.
گفتنی اس ��ت ،در این نشس ��ت ،محمد قوی ��دل ،مدیر امور
بینالملل پارک ،محمد خامسی ،مدیر روابط عمومی پارک یزد
و جمعی از معاونین و مسئولین دانشگاه یزد حضور داشتند.

گزارشی از بازدیدهای معاون فناوری و نوآوری از موسسات فناور مستقر در پارک یزد
بازدیده���ای حضوری معاون فناوری و نوآوری پارک علم
و فن���اوری ی���زد از موسس���ات فن���اور مستقر در پ ��ارک که از 9
اریبهش���ت سال  94آغ���از شده است ،در ش���ش ماه نخست
س���ال  95نی���ز پیگیری ش���ده و احمدرض���ا فقی���ه خراسانی،
مع���اون فن���اوری و نوآوری پارک در ش���ش ماه نخست سال
 95از  14شرک���ت فن���اور بازدید نمود .در ای���ن بازدیدها که با
ه���دف آشنایی با مسائل شرکتهای مستقر و ایجاد ارتباط

می���ان هیئ���ت رئیسه پ���ارک و موسس���ات ص���ورت میگیرد،
معاون فن ��اوری و نوآوری به عنوان نماین ��ده هیئت رئیسه
از نزدیک در جریان مشکالت شرکتها قرار گرفته و در صدد
رفع این مشکالت برآمد.
از جمله مسائلی که در این بازدیدها مطرح شد میتوان
ب ��ه مسائل رفاهی اعم از پارکین ��گ ،کمبود فضای شرکتها
و ،...مسائ ��ل مالیات ��ی و مسائ ��ل حوزه پشتیبان ��ی و فناوری

اش ��اره نم ��ود .گفتن ��ی اس ��ت در ش ��ش ماهه نخس ��ت سال
 95شرکته ��ای نانوآبک ��ار ایساتی ��س ،ی ��زد تکف ��ا ،ب ��رج ،IT
پیشگام ��ان برق میث ��اق کویر ،پارسی���ان ایساتی���س ،کیمیا
اف ��زار ،ماتری ��س توسعه پ ��ارس ،آرمان گست���ر ،بهبود حساب
ایساتی ��س نگین گست ��ران محاس ��ب ،تدبیر و توسع���ه فردا،
محیا پ ��رداز ،آتیه پرداز به گستر و سام���ان آوران توسعه یزد
مورد بازدید قرار گرفتند.
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بازدید

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی فناوری وزارت علوم در بازدید از پارک علم و فناوری یزد:

پارک یزد یکی از پارکهای باسابقه کشور است که در آن فکر جریان دارد

خسرو پی���ری ،مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی
فن���اوری وزارت عل���وم  9اردیبهش���ت  95ضم���ن حض���ور در
اولی���ن جلسه شورای مدی���ران پارک علم و فن���اوری یزد در
سال جدید ،از این پارک نیز بازدید کرد.
در ای���ن جلس���ه داریوش پورسراجی���ان ،رئیس پارک علم
و فن���اوری یزد ،ضمن اب���راز قدردانی از حض���ور خسرو پیری
در پارک یزد ،گف���ت :امیدواریم با پیگیری و مساعدتهای
دفت���ر سیاستگ���ذاری و برنامهریزی فن���اوری وزارت علوم،
مشک�ل�ات مطر ح ش���ده توس���ط مدیران پ���ارک ی���زد در این

جلسه مرتفع شود.
وی با اش���اره به فعالیته���ای موثر
بخشه���ای مختل���ف پ���ارک ،اظه���ار
داش���ت :بسی���اری از شرکتهای���ی که
در مرا ک���ز رش���د عملک���رد قاب���ل قبولی
داشتهان���د توس���ط کسان���ی شک���ل
میگیرن���د ک���ه قب�ل�ا در مرا ک���زی مانند
پ���ارک علم���ی کودک���ان و نوجوان���ان
و مرک���ز ن���وآوری پ���ارک دورههای���ی را
گذراندهان ��د.
خسرو پی���ری نی���ز در ای���ن جلسه با
بیان اینکه پارک یزد یکی از پارکهای
ب���ا سابق���ه در کشور است که در آن فکر جری���ان دارد ،گفت:
پارکه���ا باید در جوار دانشگاهها رشد کرده و همکاری این
دو نهاد دوسویه و مستمر باشد.
وی اف���زود :باید برای همکاری ای���ن دو نهاد مدلسازی
صورت گیرد تا عملکردشان موازی هم نباشد.
پی���ری با تا کی���د براینکه انتق���ال تکنولوژی بای���د از طریق
دانشگاهه���ا و ب���ا واسط���ه پارکه���ای علم و فن���اری صورت
گیرد ،ابراز امیدواری کرد :پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه

یزد بتوانند همکاریهای مناسبی با یکدیگر داشته باشند.
گفتنی اس ��ت؛ در این جلسه عالوه بر مدیران و معاونین
مجموعه پارک یزد ،محمدصالح اولیاء رئیس دانشگاه یزد،
علیرضا یاراحمدی رئیس سابق پارک علم و فناوری یزد نیز
حضور داشت ��ه و مسائلی را مطرح نمودند .همچنین بعد از
اتم ��ام جلسه ،مدیرکل دفت ��ر سیاستگ ��ذاری و برنامهریزی
فن ��اوری وزارت علوم از برخ ��ی شرکته ��ای فناورمستقر در
پارک بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین فعالیتها و
دستاوردهای آنها قرار گرفت.

بازدید رئیس مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از پارک علم و فناوری یزد
رئی���س مرک���ز رشد سازم���ان پژوهشهای علم���ی و صنعتی
ایران به همراه مع���اون خود ،شنبه  18اردیبهشت  95از پارک
علم و فناوری یزد بازدید کردند.
ب���ه گزارش روابط عمومی پارک عل���م و فناوری یزد ،علیرضا
عش���وری رئی���س مرک���ز رش���د سازم���ان پژوهشه���ای علمی و
صنعت���ی ایران و سماحه کالنت���ر معاون وی ،ضم���ن بازدید از
بخشه���ای مختل���ف پارک عل���م و فن���اوری ی���زد از نزدیک در
جریان فعالیتهای آنها قرار گرفتند.
همچنین در حاشیه این بازدید طی جلسهای با داریوش

پورسراجی���ان ،رئیس پارک یزد ،پیرام���ون راههای گسترش
روابط و همک���اری و انتقال تجربیات بین دو مرکز مذا کراتی
ص���ورت گرفته و علیرضا عش���وری از داری���وش پورسراجیان
جهت بازدید از مرکز رشد سازمان پژوهشها دعوت به عمل
آورد.
گفتن���ی است ،رئی���س مرکز رش���د سازم���ان پژوهشهای
علمی و صنعتی ایران و هیئت همراه ،عالوه بر بازدید از مرکز
رش���د  ،ITاز پ���ارک علمی کودکان ،مرکز ن���وآوری و ساختمان
چند مستاجره بازدید کردند.

بازدید کمیته نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم از پارک علم و فناوری یزد
اعضای کمیته نظارت بر طر حهای عمرانی وزارت علوم8 ،
اردیبهشت  95از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
ب���ه گ���زارش روابط عموم���ی پ���ارک علم و فن���اوری ی���زد ،در
جلسهای که در حاشیه این بازدید برگزار شد ،حسین رحیمی،
مدی���ر ام���ور عمرانی پ���ارک ضم���ن ارائ���ه گزارش���ی از طر حها و
اقدام���ات عمران���ی پارک علم و فن���اوری یزد ،گف���ت :مرکز رشد
جام���ع یک���ی از پروژهه���ای در ح���ال ساخ���ت پ���ارک است که
امیدواریم با مساع���دت وزارت علوم و تخصیص  100درصدی

اعتبار پروژه هرچه سریعتر به اتمام برسد.
وی اف ��زود :همچنی ��ن درخواس ��ت افزای ��ش سق ��ف ردیف
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات جهت خرید یک دستگاه
چیلر  400تن و  3دستگاه آسانسور  8نفره برای اتمام این پروژه
داریم.
گفتن ��ی اس ��ت ،اعضای کمیت ��ه نظارت ع�ل�اوه ب ��ر بازدید از
ساختم ��ان در حال ساخت مرکز رشد جامع ،از مرکز رشد  ITو
سالن موسسات پارک نیز بازدید کردند.

بازدید دانشآموزان دبیرستان زینبیه رضوانشهر از پارک علم و فناوری یزد
دانشآم���وزان دبیرست���ان دوره اول زینبی���ه رضوانشهر 23
فروردین از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
سید محم���د خامس���ی ،مدیر رواب���ط عمومی پ���ارک علم و
فن���اوری یزد در جم���ع دانشآموزان این دبیرست���ان ،با اشاره
به فلسفه وجودی پارکهای علم و فناوری ،گفت :باید تالش
کنید در هر رشتهای که تحصیالت خود را ادامه میدهید ،نگاه
کارآفرینیداشتهباشید.
وی تا کی���د ک���رد :پارکهای عل���م و فن���اوری حلقه گمشده
اقتص���اد دان���ش محورن���د و میتوانند تاثی���ر بسزای���ی در رشد
اقتصادی بر پایه دانش داشته باشند.

در ادام���ه اله���ام خدابن���ده ،مدیرعامل شرک���ت روما ک ،به
عن���وان یکی از شرکتهای موفق در حوزه علوم انسانی ضمن
ارائه گزارشی از نحوه فعالیت شرکتها در پارک ،گفت :شرکت
روم���ا ک کار خ���ود را از مرکز رشد آغ���از کرد و در ح���ال حاضر در
ساختمان چند مستاجره مستقر اس���ت و در این مسیر پارک
علم و فن���اوری یزد حمایتهای فراوانی از این شرکت داشته
است.
در پای���ان دانشآموزان ای���ن مدرسه از بخشهای مختلف
پارک بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیتهای آنها قرار
گرفتند.

بازدید
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داریوش پورسراجیان در حاشیه بازدید از مرکز رشد فناوریهای نرم:

همین که جوانی بیاندیشد که میتواند با داشتههای علمی خود کارآفرینی کند
شایسته حمایت در مرحله پیش رشد است
داری���وش پورسراجی���ان رئی���س پارک عل���م و فن���اوری یزد،
دوشنبه  10خرداد  95از مرکز رشد فناوریهای نرم پارک بازدید
کرد.
ب���ه گزارش رواب���ط عمومی پارک علم و فن���اوری یزد ،وی در
ای���ن بازدید با بیان اینکه سیاست پارک ایجاد شرایطی سهل
ب���رای پذیرش در پیش رشد است ،گفت :تصوری که پارک در
اذهان عمومی ایجاد میکند برگرفته از رفتارها و سیاستهایی
است که ما اتخاذ میکنیم و خطرنا کترین اتفاق آن است که
جوان کارآفرین ما پ���ارک و پذیرش در آن را غیر قابل دسترس
بداند.
پورسراجیان با بیان اینکه وقت���ی جوانی با خوداندیشیده
باش���د که میتوان���د از داشتههای علمی خ���ود کارآفرینی کند
شایست���ه حمای���ت در مرحله پیش رشد اس���ت ،گفت :بخش
عمدهای از آرامش شغلی جامعه و حس در دسترس بودن کار
و کارآفرین���ی در جامع���ه را مرا کز رشد ما میتوانند تامین کنند
و ای���ن مه���م ،نقش کلی���دی و وظیفه سنگین مدی���ران مرا کز
رش���د و شوراهای پذیرش را متذک���ر میشود .وی همچنین با
اشاره به اهمیت حضور شرکتها در دورههای آموزشی پارک،
اظه���ار داشت :شرکت در دورههای آموزشی به صورت گروهی
زمینهساز هم افزایی بیشتر بین شرکتهاست.
وی ب���ا بیان اینکه شرکتهای پارک باید در زمینه بازاریابی
محص���والت خود ت�ل�اش بیشت���ری داشت���ه باشند ،گف���ت :در
حاشیه دومین جشنواره تجاریسازی فناوریهای پیشرفته
در کشور امارات مذا کراتی با تجار ایرانی مقیم دبی انجام شده

و آ نه���ا برای سرمایهگ���ذاری در ایران ابراز تمای���ل کردهاند .لذا
امیدواریم شرکتهای ما با برنامهریزی ،بهترین استفاده را از
فرصتهایی که ایجاد میشود ببرند.
عل���ی مدرسی ،مدیر مرکز رشد فناوریه���ای نرم نیز در این
بازدی���د ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در این

مرکز ،بخشی از دستاوردها و نیازهای مرکز را تشریح کرد.
گفتن ��ی اس ��ت ،داری ��وش پورسراجیان ،رئیس پ ��ارک علم و
فناوری و هیئت همراه ،در ادامه از چند شرکت مستقر در مرکز
رشد بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیتهای آنها قرار
گرفتند.

بازدید رئیس انستیتوی مطالعات مخابراتی و ارتباطی افغانستان از پارک یزد
محمدشفیع شریفی ،رئیس انستیتوی مطالعات مخابراتی
و ارتباط���ی افغانست���ان ،دوشنبه  10خ���رداد  95از پ���ارک علم و
فناوری یزد بازدید کرد.
ب���ه گ���زارش رواب���ط عموم���ی پ���ارک علم و فن���اوری ی���زد ،در
جلسهای که در حاشی���ه این بازدید در دفتر معاون فناوری و
ن���وآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد ،دو طرف به بررسی
راهکارهایتوسعهمناسباتپرداختند.
احمدرضا فقی���ه خراسانی ،معاون فناوری و ن���وآوری پارک
عل���م و فناوری ی���زد در این نشست ضمن اع�ل�ام آمادگی پارک
ی���زد جهت برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای مدیران
پارکه���ا و مرا ک���ز رشد افغانست���ان ،گفت :با عق���د تفاهمنامه
مشترک بین دو طرف ،پارک ی���زد میتواند دورههای آموزشی

تخصصی را برگزار کند .وی همچنین از آمادگی این پارک برای
میزبانی از شرکتهای افغانستان خبر داد و گفت :شرکتهای
افغان میتوانند در پارک یزد حضور یافته و از تسهیالت آن بهره
مندشوند.
رئیس انستیتوی مطالعات مخابراتی و ارتباطی افغانستان
نیزضمن ابراز خرسندی از حض���ور در پارک علم و فناوری یزد،
گفت:
امیدواریم با انعقاد تفاهمنامه مشترک با پارک یزد بتوانیم از
دانش و تجربیات آن استفاده کنیم.
گفتنیاست،رئیسانستیتویمطالعاتمخابراتیوارتباطی
افغانست���ان در ادامه از پارک علمی کودک���ان و نوجوانان ،مرکز
ن���وآوری ،مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات و چند شرکت

مستقر در پارک بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیتهای
آنان قرار گرفت.

بازدید معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از پارک علم و فناوری یزد

محمدرض���ا واعظ مه���دوی ،مع���اون توسعه ام���ور علمی و
فرهنگ���ی سازم���ان مدیری���ت و برنامهریزی کش���ور و جمعی از
مدیران ای���ن سازمان به همراه نصی���ری زاده ،رئیس سازمان

مدیریت و برنامهریزی استان ی���زد ،از پارک علم و فناوری یزد
بازدید کردند.
ب���ه گزارش روابط عموم���ی پارک علم و فن���اوری یزد ،دراین
بازدید که روز چهارشنبه  22اردیبهشت انجام شد ،محمدرضا
واعظ مهدوی و هیئت همراه از نزدیک در جریان فعالیتهای
پارک و شرکتهای منتخب مستقر در آن قرار گرفتند.
داری���وش پورسراجی���ان ،رئیس پارک علم و فن���اوری یزد در
این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه فناوری در شرایط کنونی
کشور گفت :توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان جهت تحقق
اقتص���اد مقاومتی ی���ک اصل بوده و این اص���ل باید در تمامی
مراح���ل تصمیم گیری ،برنامهری���زی و اجرا مدنظر ق���رار گیرد.
وی هزین���ه کرد در ای���ن زمینه را یک سرمایهگ���ذاری زودبازده
و پرب���ازده دانس���ت و ابراز امی���دواری کرد :با نگ���اه ویژهای که

سازم ��ان مدیریت و برنامهریزی کشور ب ��ه امر توسعه فناوری
کش ��ور داشت ��ه و خواه ��د داش ��ت ،زمینه ب ��رای ایج ��اد ،رشد و
فعالیت شرکتهای فناور بیش از پیش مهیا شود.
محمدرض ��ا واع ��ظ مهدوی نی ��ز ضمن اب ��راز خرسن ��دی از
فعالیت شرکتهای فن ��اور مستقر در پارک ی ��زد ،آمادگی خود
را ب ��رای فراهم آوردن زمین ��ه رشد و توسعه هرچه بیشتر آنها
اعالم داشت و خواستار ارجاع پیشنهاداتی که بتواند این امر را
تسهیل نماید به معاونت علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور شد.
گفتنی است ،واعظ مه ��دوی و هیئت همراه از شرکتهای
صافات ان ��رژی ،مشاوری ��ن علم و صنعت ،همک ��اران صنعت
شمس ،فناوران رباتیک و همچنین پروژه عمرانی ساخت مرکز
رشد جامع پارک یزد بازدید کردند.
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بازدید

بازدید اختیاری ،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
شورای اسالمی از پارک یزد
اسفندیار اختی ��اری ،عضو کمیسیون آم ��وزش و تحقیقات
مجل���س شورای اسالمی 30 ،تی���ر  95از پارک علم و فناوری یزد
بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،اسفندیار
اختی���اری ک���ه سالهاست در خصوص حمای���ت از شرکتهای
فناور در عرصههای مختلف فعالی���ت دارد و از موثرترین افراد

در تصوی ��ب قان ��ون حمای ��ت از شرکته ��ای دانشبنی ��ان به
شم ��ار میرود ضمن نشستی با هیئت رئیس ��ه پارک با آخرین
دستاوردها ،موفقیتها و مسائل این پارک آشنا شد.
گفتنی است در پایان اختیاری از بخشهای مختلف پارک
از جمله مرکز نوآوری ،مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات و
ساختمان در دست احداث مرا کز رشد بازدید کرد.

بازدید هیئتی از پارک علم و فناوری یزد از مراکز علم و فناوری مالزی
هیئت���ی از پ���ارک علم و فن���اوری ی���زد و اداره ک���ل آموزش و
پ���رورش استان ی���زد روز دوشنبه  25مردادم���اه از مرا کز علم و
فناوری مالزی بازدید کردند.
ب���ه گ���زارش رواب���ط عموم���ی پ���ارک علم و فن���اوری ی���زد ،در
جلسهای که با حضور سمسیال ،رئیس پارک فناوری دانشگاه
پوترا برگ���زار شد ،احمد رضا فقیه خراسانی ،مع���اون فناوری و
نوآوری ضم���ن معرفی مختصری از فعالیته���ای پارک علم و
فن���اوری یزد ،ب���ه بیان قابلیته���ا و پتانسیلهای بینالمللی
آن پرداخ���ت .سمسی�ل�ا ،رئیس پ���ارک فناوری دانشگ���اه پوترا

نی���ز با اشاره به چگونگی حمایت از محققی���ن و تجاریسازی
ایدههای آنها ،مدلهای این پارک را در راهاندازی innohub
و  TTOتشری���ح نم���ود .در ادام���ه نی���ز هیئ���ت ایرانی ب���ا رئیس
دانشک���ده مهندسی پوت���را و مشاور وزیر آم���وزش عالی مالزی
دی���دار ک���رده و ط���ی نشستی ب���ا عب���داهلل ،رئیس مرک���ز دولتی
تحقیق���ات  ICTمالزی در جریان چگونگ���ی حمایت این مرکز
از صنای���ع  ICTق���رار گرفته و از چند پروژه در ح���ال اجرا بازدید
کردند .گفتن���ی است ،حضور در دانشگ���اه  ،APUتشریح مدل
مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد و بازدید از آزمایشگاههای

تخصصی این دانشگاه پایان بخش برنامههای روز اول حضور
در مالزی بود.

بازدید پنج شرکت مستقر در پارک یزد به همراه تیم ایرانی از شهر برمن آلمان
در چارچ���وب بینالمللیس���ازی شرکتهای فن���اور پارک
علم و فناوری یزد ،تیمی متشکل از  5شرکت فناور مستقر در
پارک به همراه هیئت ایرانی به سرپرستی مصطفی کریمیان
اقبال ،از شهر برمن آلمان بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این
بازدید شرکتهای آبسار کویر ،آریا سپند ،صافات انرژی ،نانو
آبکار ایساتیس و فراسنجش ،به همراه شرکتهای مستقر در
پارکهای علم و فناوری مازندران و شهرک علمی تحقیقاتی
اصفهان حضور دارند.

در ای ��ن بازدی ��د که با ه ��دف انج ��ام مذا کرات تج���اری با
اعض ��ای ات ��اق بازرگانی برم ��ن وکسب تجرب ��ه در عرصههای
بینالملل ��ی انج ��ام میش ��ود ،شرکته ��ا ضم ��ن آشنای ��ی با
ظرفیتهای طرف آلمانی ب ��ه معرفی محصوالت و خدمات
دانشبنیان خود پرداختند.
گفتنی است ،از جمله برنامههای این سفر بازدید از پارک
علم و فناوری و مرا کز تحقیقاتی برمن و مالقاتهای تجاری
رو در رو ب ��وده و ت ��ا تاری ��خ  28مردادم���اه سال ج���اری ادامه
دارد.

بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد از پارک علم و فناوری یزد
اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد ،چهارشنبه  23تیر  95از
پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در نشستی
که در حاشیه این بازدید برگزار شد ،احمدرضا فقیه خراسانی،
مع���اون فن���اوری و ن���وآوری پ���ارک ضمن معرف���ی بخشهای
مختلف پارک ،خدم���ات ارائه شده توسط ای���ن واحدها را به
تفصیل بیان کرد .در ادامه نشست نیز گزارشی از فعالیتهای
مرکز نوآوری و حمایتهای مالی این مرکز ارائه شده و شهرام
شکوهی ،معاون پشتیبانی و احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون

فناوری و نوآوری پارک به سواالت بازدیدکنندگان پاسخ داده و
در زمینههای مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در پای���ان نیز اعضای هیئت علم���ی از بخشهای مختلف
پ���ارک از جمله پارک کودک���ان و نوجوانان ،مرک���ز رشد  ،ITمرکز
نوآوری ،ساختمان چند مستاجره و چند شرکت فناور مستقر
در پارک بازدید کردند.
گفتنی است این بازدید در راستای کارگاه آموزشی «روش و
مدیریت تحقیق» برای اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد و به
میزبانی پارک علم و فناوری انجام شد

بازدید مشاور سرمایهگذاری شرکت االنجاز
از طرح آبنمای دیجیتال شرکت رادوین صنعت
در راست���ای بینالمللیس���ازی شرکته���ای پ���ارک با توجه
به مذا کرات و هماهنگیهای به عم���ل آماده با طرف اماراتی
ابوالفض���ل صلوات���ی زاده بنیانگ���ذار جشن���واره تجاریس���ازی
فناوریهای پیشرفته دب���ی و شهدایی مشاور سرمایهگذاری
شرکت االنجاز  13مرداد از طر حهای اجرایی شرکتهای پارک
بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این بازدید
در راست ��ای بینالمللیس ��ازی شرکته ��ای پ ��ارک و ب ��ا هدف
ارزیاب ��ی طرح در جهت انتقال فناوری و اجرای آن در خارج از
کشور انجام گرفت.
گفتنی است ،طرح شرکت رادوین صنعت در باغ ملی اجرا و
مورد استقبال همشهریان یزدی قرار گرفت.

بازدید

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال اول 1395

7

بازدید دبیر ستاد توسعه فناوریهای نرم معاونت علمی از مرکز رشد فناوریهای نرم پارک یزد
دبیر ست���اد توسعه فناوریهای ن���رم و هویت ساز معاونت
علمی ریاست جمهوری در حاشیه افتتاح مرکز توسعه فناوری
هنرهای دیجیتال 17 ،شهریور  95از مرکز رشد فناوریهای نرم
پارک علم و فناوری یزد ،بازدید کرد.
ب���ه گ���زارش رواب���ط عموم���ی پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد،
محمدحسین سجادی که برای افتت���اح مرکز توسعه فناوری
هنرهای دیجیتال به یزد سفر کرده بود با حضور در مرکز رشد
فناوریهای نرم پارک علم و فناوری یزد از چند شرکت مستقر

در این مرکز بازدید و از نزدیک در جریان فعالیتهای آنان قرار
گرف���ت .گفتنی است ،مرکز توسعه فن���اوری هنرهای دیجیتال
با حض���ور محمدحسین سج���ادی نیری ،دبیر ست���اد توسعه
فناوریهای نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،داری���وش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری
ی���زد ،صداقت کشفی ،قائم مقام ص���دا و سیمای استان یزد،
معاونین اداره کل میراث فرهنگی استان و جمعی از اصحاب
رسانه 17 ،شهریور  95در پارک علم و فناوری یزد افتتاح شد.

بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی از مرکز رشد زیست فناوری پارک یزد
اعض���ای هیئت علم���ی دانشگاه عل���وم پزشکی شهید
صدوقی یزد ،چهارشنبه  17شهریور  95از مرکز رشد زیست
فناوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
ب���ه گ���زارش روابط عموم���ی پارک عل���م و فن���اوری یزد،
در نشست���ی ک���ه در حاشی���ه این بازدی���د برگزار ش���د ،ابتدا
بخشه���ای مختلف پارک معرف���ی و خدم���ات ارائه شده
توسط این واحدها به تفصیل بیان شد سپس احمدرضا
فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک به سواالت
بازدیدکنندگان پاسخ داده و در زمینههای مختلف بحث

و تبادل نظر صورت گرفت.
در پایان نیز اعضای هیئت علمی از بخشهای مختلف
مرک ��ز از جمله چند شرکت مستقر در مرکز رشد و کارگاهها
و آزمایشگاهه ��ای آن بازید کردن ��د .همچنین محمدرضا
حسینی ،مدیر خدمات فناوری و بازار پارک علم و فناوری
یزد توضیحاتی در زمینه مالکیت فکری ارائه نمود.
گفتنی است این بازدید درادامه کارگاه آموزشی «توسعه
فناوری» برای اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شهیدصدوقی یزد برگزار شد.

بازدید هیئتی از پارک علم و فناوری یزد از پارک فناوری تفلیس
در راست���ای بینالمللیس���ازی شرکته���ای پ���ارک ،تور
فناوری گرجستان با حضور هیئتی از پارک علم و فناوری
یزد برگزار شد.
ب���ه گ���زارش رواب���ط عمومی پ���ارک عل���م و فن���اوری یزد،
در ای���ن سف���ر که با حض���ور جمعی از مدی���ران شرکتهای
پارک و حمید آخون���دزاده ،مدیر مالی پارک علم و فناوری
ی���زد برگ���زار شد ،ضم���ن بازدید از پ���ارک فن���اوری تفلیس و
معرف���ی دستاوردها وقابلیتهای پارک علم و فناوری یزد
زمینههای همکاری دوجانبه بررسی گردید.
نحوه حضور و فعالی���ت شرکتهای دانشبنیان ایرانی

در گرجست���ان و بعک���س ،اولویته���ای فن���اوری طرفین،
مزیته���ای منطق���های ب���رای سرمایهگ���ذاری و نح���وه
سرمایهگذاری از جمله مواردی بود که مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت.
گفتن���ی اس���ت پ���ارک تکنول���وژی تفلی���س اولی���ن پارک
عل���م و فن���اوری گرجستان محسوب میش���ود و به جهت
حمایته���ای وی���ژهای ک���ه از سرمایهگ���ذاران در قال���ب
تسهیالت و معافیتهای مالیاتی دارد ،میتواند دسترسی
خوب���ی ب���رای حض���ور در بازارهای آسی���ای میان���ه را برای
شرکتهای ایرانی فراهم آورد.

بازدید نمایندگان شرکت  Asian paintsهندوستان از پارک علم و فناوری یزد
نمایندگان شرکت  Asian paintsهندوستان  25شهریور95
از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
ب���ه گ���زارش رواب���ط عمومی پ���ارک عل���م و فناوری ی���زد ،در
جلس���های که ب���ا حضور شه���رام شکوهی ،مع���اون پشتیبانی
پ���ارک عل���م و فن���اوری ،عباس باق���ی ،مدیر مرک���ز رشد زیست
فن���اوری پ���ارک و محمد قوی���دل ،مدیر ام���ور بینالملل پارک
برگزار شد ،ضمن معرفی پارک علم و فناوری یزد به میهمانان،
مطالبی در خصوص ظرفیتها و حمایتهای پارک از حضور

شرکتهای فناور در عرصه بینالمللی ارائه شد.
نمایندگان شرکت هندی نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور
در پ ��ارک علم و فناوری یزد ،ابراز امیدواری کردند :با توجه به
انعق ��اد تفاهمنامه با شرکت پتروا کت ��ان ایساتیس(مستقر در
پارک عل ��م و فناوری ی ��زد) روابط بی ��ن دو مجموعه گسترش
یابد.
گفتنی است ،در پایان نمایندگان این شرکت از بخشهای
مختلف پارک و ساختمان چند مستاجره بازدید کردند.
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جلسه تفسیر قرآن با حضور امام جمعه یزد برگزار شد
جلس���ه تفسیر قرآن با حضور آی���ت اهلل ناصری ،امام جمعه
ی���زد ،شنبه  8خرداد  95در نمازخانه پ���ارک علم و فناوری یزد
برگزار شد.
به گ���زارش روابط عمومی پارک علم و فن���اوری یزد ،در این
جلسه که با حض���ور داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و
فن���اوری یزد و جمعی از مسئولین استان���ی برگزار شد ،آیت اهلل
ناص���ری ،امام جمعه ی���زد و نماینده ولی فقی���ه در استان ،به
تفسیر آیاتی از قرآن کریم پرداختند.

داریوش پورسراجیان در دومین نشست شورای سیاستگذاری مرکز رشد  فناوریهای نرم:

مراکز رشد ،آغاز فرایند تجاریسازی پژوهشها هستند

دومی���ن نشس���ت ش���ورای سیاستگ���ذاری مرکز
رش ��د فناوریهای نرم 25 ،خرداد ب ��ا حضور اعضاء
ای ��ن شورا در سال ��ن کنفرانس پارک عل ��م و فناوری
یزد برگزار شد.
در ای���ن نشس���ت عل���ی مدرس���ی ،مدی���ر مرک���ز
رش���د فناوریه���ای ن���رم ،ضم���ن ارائ���ه گزارش���ی از
فعالیته���ای انج���ام ش���ده در ای���ن مرک���ز در س���ال
گذشت ��ه ،توسعه تعام ��ل با دانشگاه ی ��زد ،کمک به
بازاریاب ��ی شرکتها ،راهان ��دازی کتابخان ��ه و سالن
کنفرانس و ...را به عنوان برنامههای در دست اجرا
و نیازهای این مرکز عنوان کرد.
داری���وش پورسراجی���ان ،رئی���س پ���ارک عل���م و
فن���اوری ی���زد نیز در ای���ن نشست با تا کی���د بر نقش
مه���م فناوریه���ای ن���رم در توسعه است���ان ،گفت:

ماموری���ت اصل���ی مرا کز رش���د و ه���دف از راهاندازی
مرکز رشد فناوریهای نرم ،تجاریسازی تحقیقات
و پژوهشهای انجام گرفته در این حوزه است.
در این نشس���ت اعضای شورای مرکز رشد ضمن
استماع گزارش مدیریت مرکز ،به بحث و تبادل نظر
در خصوص تقویت جایگاه مرکز و تعامل با ذینفعان
و سای���ر دستگاهه���ای اجرای���ی پرداختن���د و ضمن
تا کید بر عملکرد کیفی شرکتهای مستقر به منظور
اعتمادس���ازی و جل���ب نظ���ر مخاطب���ان و ارتق���ای
سط���ح مرکز ،به ارائه راهکارهای���ی جهت توسعه آن
از جمل���ه تقوی���ت برن���د پ���ارک ،اطالعرسانی صحیح
فعالیته���ای انج���ام گرفت���ه و اتخ���اذ راهبرده���ای
مناسب و رویکردهای علمی در جهت رفع نیازهای
جامعه در این بخش پرداختند.

اولین جلسه شورای سیاستگذاری مرکز رشد زیست فناوری
در سال  95برگزار شد
اولینجلسهشورایسیاستگذاریمرکز رشدزیستفناوری
در سال  ،95سیزدهم مرداد با حضور پورسراجیان رئیس پارک
علم و فناوری یزد ،مهرپرور ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
عل���وم پزشکی وکالنتر رئیس شورای سیاستگ���ذاری مرکز رشد
برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد،

در این جلسه همکاریهای مشترک دانشگاه علوم پزشکی و
مرکز رشد زیست فناوری در جهت توسعه علم و فناوری استان
در ح ��وزه علوم پزشکی و زیست فن ��اوری تبیین و بهره برداری
مشترک از زیرساختهای موجود در دو مجموعه مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.

دهمین نشست شورای سیاستگذاری پارک یزد برگزار شد
دهمین نشست شورای سیاستگذاری پارک علم و فناوری
یزد سه شنبه  21اردیبهشت برگزار شد.
به گ���زارش روابط عمومی پارک علم و فن���اوری یزد ،در این
جلس���ه اهداف برنامه راهب���ردی پارک ارائه و پ���س از بررسی و

اظهار نظر اعضا نهایی و مصوب شد.
گفتن���ی اس���ت ،تدوین چهارمی���ن برنامه راهب���ردی پارک از
ابتدای سال گذشته در دست���ور کار قرار گرفته و پس از حدود
یک سال کار عملی ،در این جلسه نهایی شد.

نشست مشترک رئیس صندوق پژوهش و فناوری یزد با مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک
نشس���ت مشترک رئیس صندوق پژوه���ش و فناوری یزد با
مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک 17 ،خرداد با حضور
احمدرض���ا فقیه خراسان���ی ،معاون فن���اوری و ن���وآوری پارک،
محمد سپهر ،رئیس صندوق پژوهش و فناوری یزد و جمعی از
مدیران عامل شرکتهای فناور در سالن کنفرانس پارک علم و
فناوری یزد برگزار شد.
به گ���زارش روابط عمومی پارک علم و فن���اوری یزد ،در این

نشست که ب ��ا هدف تشریح حمایتهای صندوق پژوهش و
فن ��اوری یزد و آشنایی شرکتها با فعالیتهای این مجموعه
برگزار ش ��د ،محمد سپهر به ارائه گزارش���ی از فعالیتهای این
صندوق پرداخت.
گفتنی است ،در پایان نشست نیز مدیران عامل شرکتهای
مستق ��ر در پارک سواالت خ ��ود را از رئیس صندوق پژوهش و
فناوری استان مطرح کردند.

نشست
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مصطفی کریمیان اقبال در نشست هماندیشی با مدیران عامل موسسات منتخب پارک یزد:

بینالمللی شدن باید به یک موضوع اصلی در شرکتها تبدیل شود

ط���ی نشستی با حضور مصطفی کریمی���ان اقبال ،مدیرکل
ساب���ق دفتر برنامهریزی امور فن���اوری وزارت علوم ،تحقیقات
و فن���اوری و مدی���ران عامل موسس���ات منتخب پ���ارک علم و
فناوری یزد ،مسائل مربوط به صادرات محصوالت شرکتها
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ب���ه گ���زارش رواب���ط عموم���ی پ���ارک علم و فن���اوری ی���زد ،در
ای���ن نشست ابت���دا شرکتهای منتخ���ب پ���ارک مختصری از
فعالیتها و دستاوردهای خود ارائه نموده و سپس مشکالت
و موانع موجود بر راه صادرات محصوالت آنها و ورود به بازار
بینالمللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مصطفی کریمی���ان اقبال در این نشست ب���ا بیان اینکه در
ح���ال حاضر یک���ی از محورهای اصل���ی فعالیتها ،بینالمللی
ش���دن شرکته���ای مستق���ر در پارکها است ،گف���ت :با توجه
ب���ه اینک���ه کشور در ح���ال خ���روج از ان���زوای بینالمللی است،
باید آمادگ���ی الزم را برای استفاده از موقعیت جدید به دست

بیاوریم.
وی ب���ا اشاره به اینک���ه هدف اصلی برگ���زاری این نشست،
تشویق و آمادهسازی شرکتها برای حضور در بازار بینالمللی
است ،اظهار داشت :قدم اول برای حضور در عرصه بینالمللی
ای���ن است ک���ه بینالملل���ی شدن به ی���ک موض���وع اصلی در
شرکتها تبدیل شود.
کریمیان اقب���ال افزود :قدم بعدی شبکهس���ازی یا برقراری
ارتب���اط با شرکته���ا و افرادی اس���ت که در ای���ن زمینه تجربه
کس���ب کردهاند .ک���ه البته این مه���م با برگ���زاری نشستهای
مشترک شرکتها با یکدیگر محقق میشود.
وی آشنایی با آداب مذا کره و تعامل را از اصول اصلی و مهم
ص���ادرات دانست و تصری���ح کرد :در کنار آشنای���ی و حضور در
مجامع بینالمللی شرکتها باید قابلیتها و توانمندیهای
خود را بهبود بخشند.
گفتن���ی اس���ت در این نشس���ت مدیران عام���ل شرکتهای

پتروا کت ��ان ،آریا سپند ،فراسنج ��ش ایساتیس ،گ ��روه نوآوران
زان ��ا ،رادوی ��ن صنعت ،فن ��اوران رباتی ��ک ،آبسار کوی ��ر ،پویش
داده نوی ��ن ،آپاف ��ن ،صافات ان ��رژی و طیف زمی ��ن به معرفی
شرکتهای خود پرداختند.

داریوش پورسراجیان در نشست با رئیس دانشگاه آزاد اسالمی یزد:

همسو کردن ظرفیتهای منطقهای برای توسعه فناوری
بدون توجه به بستر اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی ممکن نیست
سه شنب���ه نهم شهریور  95رئیس پ ��ارک علم و فناوری
یزد و هیئت همراه میهمان طباطبائی رئیس دانشگاه آزاد
اسالمی یزد بود و در این نشست زمینههای همکاری بین
دو مرکز مورد بررسی قرار گرفت.
طباطبائی از عزم جدی دانشگاه آزاد اسالمی یزد برای
راهاندازی مرا کز رشد دانشگاهی در این دانشگاه خبر داد
و گف ��ت :دانشگاه آزاد اسالمی سازوکار مدون و منسجمی
را برای راهاندازی و راهبری مرا کز رشد دانشگاهی با هدف
دستیاب���ی به تجاریس���ازی یافتهه���ای پژوهشی تدوین
نم ��وده و زیرساختهای قانونی بسیار خوبی را برای این
مهم فراهم کرده است.
وی افزود :رویکرد دانشگاه آزاد اسالمی یزد ،استفاده از
این قوانین و مقررات برای ایجاد دانشگاه کارآفرین است.
طباطبائی اب ��راز امیدواری ک ��رد :همکاریه���ای ریشه دار
پ ��ارک عل ��م و فناوری ی ��زد و دانشگ ��اه آزاد اسالمی ق���وی تر از
گذشت ��ه ادام ��ه یابد و ب ��ه زودی شاه ��د راهان���دازی مرکز رشد
واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی یزد باشیم.
پورسراجی ��ان ،رئیس پارک علم و فناوری ی���زد ،ضمن ابراز
خرسندی از توجه دانشگاههای استان به مقوله ی کارآفرینی

دانشبنی���ان گف���ت :تجربه نش���ان داده اس���ت مرا کز رشدی
توانستهان ��د موفقیتهای بیشتری کسب کنن ��د که از ثبات
مدیری���ت ،برنامهریزی و عزم و تعه���د سازمانهای موسس و
نیز فضای فیزیکی مناسب برخوردار بودهاند.
وی افزود :از آنجا که یک سوی شرکتهای فناور بازار است،
پایداری در فضای کسب و کار اهمیت مییابد و مدیران مرا کز
رش���د خط مقدم فرایند جذب ،پذیرش و پرورش شرکتهای

نوپ ��ا بوده و دانش ،صبر و دلسوزی آنها برای این کار در
توفیق یا عدم توفیق مرا کز رشد نقش کلیدی دارد.
پور سراجی ��ان توجه به بستر فرهنگ���ی را در کارآفرینی
دانشبنیان و شکل گیری شرکتهای فناور بسیار حایز
اهمی ��ت دانس ��ت و گف ��ت :همس���و ک ��ردن ظرفیتهای
منطق� �های ب ��رای توسعه فن ��اوری بدون توج ��ه به بستر
فرهنگی جامعه امکان پذیر نیست.
پ ��ور سراجیان ابراز امی ��دواری کرد :با تکی���ه بر قوانین
مکف ��ی و خوبی ک ��ه در دانشگاه آزاد اسالم���ی در حوزه ی
شک ��ل گیری و راهبری مرا کز رشد دانشگاهی وجود دارد
و ب ��ا نگاه مثبت و پیگیریه ��ای مجدانهای که مدیریت
جدی ��د دانشگ ��اه آزاد اسالمی ی ��زد در این ح���وزه دارد به
زودی شاه ��د راهان ��دازی مرکز رشدی پوی���ا و تاثیرگذار در
این دانشگاه باشیم.
گفتن ��ی اس ��ت ،در ای ��ن جلس ��ه در خص ��وص ش ��ورای
سیاستگ ��ذاری و شورای پذی ��رش مرا کز رشد دانشگ���اه آزاد
اسالم ��ی ی ��زد و فض ��ای استقرار جدی ��د مرکز رش ��د شهرستان
اردک ��ان ب ��ا هماهنگی فرمان ��داری شهرست���ان تصمیم گیری
صورت گرفت.

نشست مدیر عمرانی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور
با مدیران عامل شرکتهای دانشبنیان پارک علم و فناوری یزد

ابوالفضل محمودآبادی ،مدیر عمرانی صن���دوق نوآوری و
شکوفایی کشور 12 ،تیر سال جاری طی نشستی با شرکتهای

دانشبنی���ان پارک علم و فن���اوری یزد ،توضیحات���ی در زمینه
شرای���ط بهره مندی از تسهیالت صن���دوق جهت تامین دفاتر
کاری شرکتهای دانشبنیان ارائه نمود.
ب���ه گ���زارش رواب���ط عموم���ی پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد،
محمودآب���ادی در ای���ن نشست با بی���ان اینکه ب���رای دریافت
تسهی�ل�ات دفات���ر ک���ار بای���د حداق���ل  10شرک���ت دانشبنیان
متقاضی خرید واحدهای ساختمانی باشند ،گفت:
البت���ه پیشنهاد محل و ساختمان ای���ن دفاتر توسط خود
شرکتها و با توجه به نیازه���ا و توانمندیهایشان ارائه شده
و صندوق پ���س از بررسی ،اقدام به خرید این واحدها خواهد
نمود.
شه���رام شکوهی ،مع���اون پشتیبانی پ���ارک عل���م و فناوری

ی ��زد نیز در این نشست با بیان اینک ��ه تامین دفاتر کاری برای
شرکتهای دانشبنیان یکی از اقدامات زیر ساختی است که
میتواند برای توانمندسازی این شرکتها مفید باشد ،گفت:
امید است با هماهنگیهایی که صورت میگیرد و فرصتی که
این تسهیالت در اختیار شرکتهای فناور قرار میدهد بخشی
از مشکالت مربوط به تامین فضای موسسات فناور رفع شود.
گفتن ��ی اس ��ت ،در ای ��ن نشست شه ��رام شکوه ��ی ،معاون
پشتیبانیپارکیزد،محمدسپهر،مدیر عاملصندوقپژوهش
و فناوی استان یزد ،حسین رحیمی ،مدیر واحد عمرانی پارک
حضور داشته و مدیران عامل شرکتهای دانشبنیان مستقر
در پ ��ارک علم و فن ��اوری یزد س ��واالت خ ��ود را در زمینه نحوه
استفاده از این تسهیالت مطرح کردند.
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برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول و فنون مذاکرات تجاری»
در پارک علم و فناوری یزد
کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول و فنون مذا کرات تجاری»
 21فروردین در سالن کنفران���س پارک علم و فناوری یزد برگزار
شد.
به گ���زارش روابط عموم���ی پارک علم و فن���اوری یزد ،هدف
از برگزاری این کارگ���اه ،افزایش سطح مهارتهای بینالمللی
مدی���ران و کارشناسان شرکتهای دانشبنی���ان پارک علم و

فناورییزدجهتشرکتدر جشنوارهبینالمللیتجاریسازی
فناوریهای پیشرفته بوده است.
تعریف مذا کره ،پیش بینی ح���االت مختلف مذا کره ،آداب
جلسات مذا کره ،انواع مذا کره کنندگان و شیوههای بن بست
شکنی در مذا کرات تج���اری ،از جمله مباحث مطرح شده در
این کارگاه بود.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیران مراکز رشد اقماری پارک علم و فناوری یزد
کارگ���اه آموزش���ی مدی���ران مرا کز رش���د اقماری پ���ارک علم و
فناوری ی���زد  25فروردین در سالن کنفرانس ای���ن پارک برگزار
ش���د .به گزارش رواب���ط عمومی پارک علم و فن���اوری یزد ،این
کارگ���اه توسط دفت���ر هماهنگی مرا کز رشد و ب���ا هدف آشنایی
مدی���ران ای���ن مرا کز با فعالیته���ای پ���ارک در خصوص نحوه
عملک���رد ای���ن مرا کز برگ���زار شد .تق���ی فرهنگ نی���ا ،مدیر دفتر
هماهنگی مرا ک���ز رشد پارک علم و فن���اوری یزد ضمن معرفی
برخی از ایدهها و شرکتهای برتر مستقر ،به معرفی پارک علم و
فناوری یزد و مرا کز رشد پرداخت.
ویدر ادامهچگونگیمعافیتمالیاتیشرکتهاوتسهیالت

مالی برای تجاریسازی آنها را شرح داد و توضیحاتی راجع به
نحوه ی ارائه ی خدمات به شرکتها ،قوانین حضور شرکتها
در نمایشگاهها و بازارسازی برای آنها را بیان کرد.
آشنایی با دفاتر مستقر در شهرستانها ،چگونگی فعالیت
مرا کز رش ��د ،روند حمایت مرکز رشد از شرکتها و محافظت از
ایدهها از دیگر مواردی بود که در این کارگاه آموزشی یک روزه
به تفصیل به آن پرداخته شد.
گفتنی اس ��ت در این نشست مدی ��ران مرا کز ن ��وآوری ،مرکز
رشد زیست فناوری و مدیر فن بازار ملی توضیحاتی در زمینه
فعالیتهای خود ارائه کردند.

برگزاری کارگاه آموزشی « روش و مدیریت تحقیق » توسط پارک علم و فناوری یزد
کارگاه آموزشی روش و مدیریت تحقیق (آشنایی با خدمات
فناوری و تجاریسازی تحقیقات) برای اعضای هیئت علمی
دانشگاه یزد توسط پارک علم و فناوری یزد 21 ،تیر سال جاری
در دانشگاه یزد آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این کارگاه
در جهت دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی
این دانشگاه و شناساندن پارک به آنها برگزار میشود.
احمدرضا فقی���ه خراسانی ،معاون فناوری و ن���وآوری پارک
علم و فناوری یزد ،در آغاز این کارگاه با بیان اینکه هدف اصلی
از برگ���زاری دوره آموزش���ی ،معرفی پارک ی���زد به اعضای هیئت
علم���ی است ،اظهار داش���ت :این دوره آموزش���ی برای نزدیک
ش���دن پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه با همکاری معاونت

ارزیابی دانشگاه یزد به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
وی اظهار امیدواری کرد :با برگزاری چنین دورههایی تعامل
بین این دو نهاد مستقل علمی کشور روز به روز بیشتر شده و
نتایج این تعامالت به پیشرفت استان و کشور کمک نماید.
گفتنی است ،دورههای آموزشی این کارگاه شامل تاریخچه
کارآفرینی و مدلهای نوآوری ،معرفی زنجیره ایده تا محصول،
آشنایی با قوانین دانشبنیان و بهره مندی از مزایای قانونی
آن ،آشنایی با خدمات صندوقهای توسعه فناوری در کشور
اس���ت که مدرسین آنه���ا به ترتیب شه���رام شکوهی ،معاون
پشتیبان���ی پارک ،تقی فرهنگ نیا ،مدیر مرک���ز رشد  ،ITعباس
باق���ی ،مدیر مرک���ز رشد زیست فن���اوری پ���ارک و محمد سپهر،
مدیرعامل صن���دوق پژوهش و فناوری است���ان خواهند بود.

همچنی ��ن در روز آخر این دوره اعضای هیئت علمی دانشگاه
از پارک علم و فناوری یزد بازدید خواهند کرد.

حضور پررنگ پارک علم و فناوری یزد
در دومین همایش شهر هوشمند
دومی���ن همایش شه���ر هوشمن���د ،اول شهریور م���اه  95در
سالن همایشهای برج میالد تهران آغاز به کار کرد.
به گ���زارش روابط عمومی پارک علم و فن���اوری یزد ،در کنار
این همایش نمایشگاه���ی از دستاوردهای بخش خصوصی،
شهرداریها و مرا کز علم و فناوری برپا شده است.

حضور پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه جانبی
بیست و چهارمین همایش سالیانه مهندسی مکانیک

پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد در نمایشگ���اه جانب���ی بیست و
چهارمین همایش سالیانه مهندسی مکانیک حضور یافت.
به گ���زارش روابط عمومی پارک علم و فن���اوری یزد ،در این
نمایشگ���اه عالوه بر پ���ارک ،برخی از شرکته���ای مستقر در آن
مانند صافات انرژی و کوال ک گستر نیز حضور یافته و به معرفی
محصوالت خودپرداختند.

داری���وش پورسراجیان ،رئیس پارک عل���م و فناوری یزد نیز
ضمن بازدید از غرفهه���ای این نمایشگاه از نزدیک در جریان
آخرین اقدامات و دستاوردهای آنان قرار گرفت.
گفتنی است؛ نمایشگاه جانبی همایش سالیانه مهندسی
مکانیک  7تا  9اردیبهشت در دانشگاه یزد ادامه دارد

گفتنی است پارک علم و فن ��اوری یزد با محوریت مرکز رشد
علوم انسانی ،منطقه ویژه علم و فناوری و شرکت پویش داده
نوین ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،در این نمایشگاه به
عرضه ی دستاوردهای خود میپردازند.
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برگزاری کارگاه آموزشی « توسعه فناوری » توسط پارک علم و فناوری یزد
کارگ���اه آموزش���ی «توسع���ه فن���اوری» برای اعض ��ای هیئت
علم���ی دانشگ���اه عل���وم پزشکی شهی���د صدوقی ی���زد توسط
پ���ارک علم و فن���اوری ی���زد 15 ،شهریور سال ج ��اری در سالن
همایشهای باقرالعلوم آغاز به کار کرد.
ب���ه گزارش رواب���ط عمومی پ���ارک علم و فناوری ی ��زد ،این
کارگ���اه در جه���ت دان���ش افزای���ی و توانمندس���ازی اعض���ای
هیئت علمی این دانشگاه و شناساندن پارک به آنها برگزار
میشود.
احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فن���اوری و نوآوری پارک
علم و فناوری یزد ،در آغاز این کارگاه ضمن ابراز خرسندی از
ایجاد ارتباط میان دانشگاهه���ا و پارک علم و فناوری ،اظهار
داش���ت :دانشگاهه���ای م���ا باید ب���ه سم���ت کارآفرین شدن
حرکت کنند و وظیفه پارک علم و فناوری نیز ایجاد بستر برای
این کار است.

وی ب���ا اش���اره ب���ه موفق ب���ودن تجرب���ه برگزاری ای���ن دوره
آموزش���ی ب���رای اعض���ای هیئ���ت علم���ی دانشگ���اه ی���زد ،ابراز
امیدواری کرد :این کارگاه آموزشی برای اعضای هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد نیز سودمند بوده و
نتایج خوبی داشته باشد.
گفتنی است ،این کارگاه سه روز به طول خواهد انجامید و
دورههای آموزشی آن شامل تاریخچه کارآفرینی و مدلهای
نوآوری ،معرف ��ی زنجیره ایده تا محص ��ول ،آشنایی با قوانین
دانشبنی ��ان و به ��ره مندی از مزایای قانون ��ی آن ،آشنایی با
خدم ��ات صندوقه ��ای توسعه فن ��اوری در کش ��ور است که
مدرسین آنه ��ا به ترتیب شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی
پ���ارک ،تقی فرهن���گ نیا ،مدیر مرکز رش���د  ،ITمسعود سروی،
مدی ��ر عامل شرکت درای ��ت ورزان ،مستقر در پ ��ارک و محمد
سپهر ،مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان خواهند

ب ��ود .همچنی ��ن در روز آخر ای ��ن دوره اعض ��ای هیئت علمی
دانشگ���اه از مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد
بازدید خواهند کرد.

در قالب دوره آموزشی هوافضا صورت گرفت:

آموزش مهارت فناوری هوافضا در مرکز نوآوری پارک یزد توسط یکی از اعضای این مرکز
آم���وزش مهارت فناوری هوافضا در مرکز نوآوری پارک علم
و فناوری یزد توسط یکی از اعضای این مرکز و در قالب دوره
آموزشی از  4شهریور  95آغاز شد.
ب���ه گ���زارش روابط عمومی پ���ارک علم و فن ��اوری یزد ،یکی
از ماموریته���ای مرکز نوآوری ،برگ���زاری دورههای آموزشی-
مهارت���ی و ارائ���ه خدمات مش���اوره و منتورین���گ به صاحبان
ایده است ،که در این راست���ا این مرکز اقدام به برگزاری دوره
آموزشی هوافضا توسط یکی از اعضای خود نموده است .در
این دوره آموزشی شرکت کنندگان در قالب تیمهای سه نفره
طرحی در زمینه هوافضا به مرکز نوآوری ارائه و در پایان دوره
باید بتوانند طر حهای ارائه شده خود را اجرایی نمایند.

ج���واد متوسل ،مدرس ای���ن دوره آموزشی که خود یکی از
اعضای مرکز نوآوری بوده و طر حهای خود را در این زمینه با

حمای���ت این مرکز اجرایی نموده ،در گفتگویی با بیان اینکه
م ��دت  5س���ال است با مرکز نوآوری پ���ارک علم و فناوری یزد
در ارتب���اط هست���م ،گفت :در این مدت چندی ��ن عمود پرواز
و رب ��ات طراح ��ی و ب ��ا حمای ��ت مرکز ن ��وآوری به مرحل ��ه اجرا
درآوردم.
وی اف���زود :در این دوره آموزشی سع ��ی دارم تجربههایی
که از شکستهای خ���ود در زمینه ساخت عمود پرواز کسب
کردهام را به شرکت کنندگان بیاموزم.
گفتنی است،ای���ن دوره آموزشی با همک ��اری مرکز نوآوری
مجتمع آموزشی جواداالئمه(ع) و در راستای تفاهمنامه این
مجتمع با پارک علم و فناوری یزد برگزار میشود.

در دوره آموزشی سامانه "مدیریت پژوهش ،فناوری و نوآوری"مطرح شد:

دستیابی به آمار و اطالعات صحیح و قابل استناد نیازمند ساختاری مناسب و پایدار است
دوره آموزشی سامانه "مدیریت پژوهش ،فناوری و نوآوری"،
چهارشنب���ه  27مرداد ب���ا حضور کارشناسان ای���ن سامانه ،در
پارک یزد برگزار شد.
ب���ه گ���زارش روابط عموم���ی پارک عل���م و فناوری ی���زد ،این
سامان���ه به منظ���ور ساماندهی نظام دریافت ،تجمی���ع و ارائه
آمار و اطالعات حوزه پژوهش و فناوری کشور توسط معاونت
پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری راهاندازی
و پ���ارک ی���زد به عن���وان یکی از چهار پ���ارک اج���رای پایلوت آن
انتخاب شده است.
در ابت���دای این جلسه سید محم���د خامسی ،مدیر طرح و

برنام ��ه ی پارک یزد با اشاره به اهمیت آمار مستند و مستدل
ب ��رای سیاستگذاری و تصمی ��م گیری در ح ��وزه ی مدیریت
فن ��اوری گفت :پ ��ارک یزد همواره ب ��ر این امر واقف ب ��وده و به
ص ��ورت مستمر برای ایجاد و بهبود ساختارهایی منسجم در
این راستا فعالیت کرده است.
وی ب ��ا اشاره به آغ ��از پروژه نظام جامع آم ��اری در پارک یزد
گفت :دستیابی به آمار و اطالعات صحیح و قابل استناد ،بیش
از ه ��ر چیز نیازمند ساختاری مناسب و پای ��دار است و در یک
نظ ��ام جامع و پایدار ،تولید آم ��ار و اطالعات صحیح به خودی
خود اتفاق خواهد افتاد.

کارگاه آموزشی « ایده پردازی تا نوآوری» در پارک علم و فناوری یزد آغاز به کار کرد
کارگاه آموزش���ی « ایده پردازی تا ن���وآوری» اول شهریور ماه
س���ال جاری با حضور مصطفی کریمیان اقبال ،در پارک علم و
فناوری یزد کار خود را آغاز کرد.
ب���ه گ���زارش روابط عمومی پارک علم و فن���اوری یزد ،شهرام
شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک ی���زد در آیین افتتاحیه این
کارگاه آموزشی ،با اشاره به این که هدف از برگزاری این کارگاه،
آم���وزش مه���ارت کارآفرین���ی و تبدیل ای���ده به ن���وآوری است،
گفت :مخاطبین اصل���ی فار غ التحصیالن و دانش آموختگان
دانشگاهه���ا و افراد دارای ایده و با پتانسیل ایجاد کسب و کار
هستند.
وی تصری���ح ک���رد :ماهیت رقابت���ی برای این کارگ���اه در نظر

گرفته شده تا شرکت کنندگان نوشتن یک مدل کسب و کار را
در قالب کار گروهی تمرین کنند.
در ادام���ه مصطف���ی کریمیان اقبال ،م���درس نخستین روز
ای���ن کارگ���اه با بی���ان اینکه متاسفان���ه فرهن���گ کارآفرینی در
دانشگاههای کشور جا نیفتاده است ،گفت :هدف این کارگاه،
آموزش ایده پروری و یا قالب بندی ایدههای شرکت کنندگان
است .گفتنی است کارگاه آموزشی « ای���ده پردازی تا نوآوری»
زی���ر نظر مرکز ن���وآوری زیست فناوری پارک عل���م و فناوری یزد
اول ت���ا چه���ارم شهری���ور با حض���ور مصطفی کریمی���ان اقبال،
محم���د مهدی لطف���ی ،محمد سپه���ر ،عباس باق���ی و محمد
قوی���دل به عنوان مدرس ،ادامه داشته و در پایان دوره نیز به

شرکت کنندگان گواهینامه معتبر از سوی پارک علم و فناوری
یزد اعطا خواهد شد.
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کارگاه آموزشی « ایده پردازی تا نوآوری » در ایستگاه پایانی

کارگاه آموزشی «ایده پردازی تا نوآوری» پنج شنبه  4شهریور
 95در پارک علم و فناوری یزد به کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی پ���ارک علم و فناوری یزد ،در آیین
اختتامیهاین کارگاه،احمدرضافقیهخراسانی،معاونفناوری

و ن���وآوری پ���ارک عل���م و فن���اوری یزد
و یک���ی از اعض���ای هیئ���ت داوران
ضمن اب���راز قدردانی از برگزارکنندگان
این کارگاه ،گف���ت :بسیاری از شرکت
کنندگ���ان کارگ���اه از اینک���ه زودت���ر در
چنی���ن کارگاههای���ی شرک���ت نکردند
اظه���ار تاس���ف میکردن���د و ای���ن
ام���ر نش���ان دهن���ده ای���ن اس���ت که
برگزارکنندگان در تحقق اهداف خود
موفق عمل کردهاند.
در ادام���ه نی���ز تیمها به م���دت 15
دقیقه ای���ده خود را ارائ���ه و به مدت
 5دقیق���ه ب���ه س���واالت داوران پاسخ
دادند.داوران نیز پس از جمع بندی امتیازات ،تیمهای برتر را
انتخاب کردند .طبق نظر هیئت داوران طرح تیم « »cمتشکل
از الهام خدابنده ،مصیب حکام زاده ،علی جعفری زاده و میالد
خادم���ه رضویه به عنوان ط���رح برگزیده انتخ���اب و از تیم «»e

متشکل از الهه حسین نژاد ،هومن آبیاری ،محمود حیدری،
حسین جاللی و فاطمه دهقان نیری نیز تقدیر شد.
پس از اعالم نتایج نیز شهرام شکوهی ،به نمایندگی از هیئت
داوران ،نقاط قوت و ضعف گروهها را ارائه نمود.
گفتنی اس ��ت کارگاه آموزشی « ایده پ ��ردازی تا نوآوری» زیر
نظ ��ر مرکز نوآوری زیس ��ت فناوری اول تا چه ��ارم شهریور برگزار
شده و در پایان ب ��ه شرکت کنندگان گواهینامه از سوی پارک
علم و فناوری یزد اعطا شد

در راستای بینالمللیسازی شرکتهای فناور پارک صورت گرفت:

دوره آموزشی آشنایی با مرکز تجارت جهانی دبی ( )DWTCدر پارک علم و فناوری یزد برگزار شد
دوره آموزشی"آشنایی با مرکز تجارت جهانی دبی ()DWTC
" در راستای بینالمللیسازی شرکتهای پارک 13 ،مرداد 95
به میزبانی پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گ���زارش روابط عمومی پارک علم و فن���اوری یزد ،در این
دوره آموزش���ی ابوالفض���ل صلوات���ی زاده ،بنیانگذارجشن���واره
تجاریس���ازی فناوریه���ای پیشرفته ام���ارات ،ضمن معرفی
ظرفیته���ای نمایشگ���اه ام���ارات ( ،)DWTCدر خص���وص
کارآفرینیوخصوصیات کارآفرینانموفقمطالبآموزشیخود
را ارائ���ه داد .محمد قویدل ،مدیر روابط بینالملل پارک علم و
فناوری یزد با بیان اینکه برنامه ی راهبردی چهارم پارک علم

و فناوری یزد با محوریت بینالمللی شدن تدوین شده است،
گف ��ت :ای ��ن دوره ی آموزشی از س ��ری برنامههای جامع پارک
برای بینالمللیسازی شرکتها و زمینهسازی برای صادرات
محصوالت فناور پارک یزد است.
وی ه ��دف از برگزاری دورههای هف���ت گانه آموزشی که به
ص ��ورت فصلی و با تمرکز بر برنام ��ه ی راهبردی چهارم توسعه
برگزار میشود را آشنایی شرکتهای فناور با مرا کز بینالمللی
کس ��ب و کار و سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد و تصریح کرد:
ای ��ن دورهها فق ��ط برای شرکتهای پارک عل ��م و فناوری یزد
رایگان است.

پارک علم و فناوری یزد ،حامی بیست و چهارمین همایش سالیانه مهندسی مکانیک
بیس���ت و چهارمی���ن همای���ش ساالن���ه مهندس ��ی
مکانیک در حالی در دانشگاه یزد کار خود را آغاز نمود
که پارک علم و فناوری یزد یکی از حامیان این رویداد
علمیاست.
ب���ه گزارش روابط عمومی پارک عل���م و فناوری یزد،
افتتاحی���ه این همای���ش ساالنه  7اردیبهش���ت  95با
حضور اساتید ،اعضای هیئ���ت علمی واندیشمندان
ح���وزه مکانیک و با ه���دف تبادل نظ���ر و هماندیشی
بی���ن اساتی���د و دانشجوی���ان ،مهندسی���ن صنع ��ت و

حضور فعال پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه جانبی نخستین
همایش ملی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان یزد
پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد در نمایشگ���اه جانب���ی
نخستین همای���ش ملی توسعه اقتص���ادی ،اجتماعی
و فرهنگ���ی استان یزد و چشمان���داز آن در افق  1404در
محل دانشگاه یزد حضور یافت.
ب���ه گزارش رواب���ط عمومی پارک علم و فن���اوری یزد،

در این نمایشگاه پ���ارک علم و فناوری یزد و مرا کز رشد
زیر مجموعه شام���ل مرا کز رشد عل���وم انسانی ،زیست
فناوری( ،)Btاطالعات و فناوری( )Itشرکت کردند.
گفتنی است این نمایشگاه تا تاریخ  28شهریور ماه
در محل دانشگاه یزد ادامه دارد.

پژوهشگران و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و
پژوهشی برگزار شد.
در آیی ��ن افتتاحی ��ه ای ��ن همای ��ش از داری ��وش
پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان
یکی از حامیان اصلی این همایش علمی با اهدای لوح
تقدیر تجلیل شد.
گفتنی اس ��ت؛ بیست و چهارمی ��ن همایش ساالنه
مهندسی مکانیک تا  9اردیبهشت در محل دانشگاه
یزد ادامه دارد.
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در آیین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای موسسات پارک علم و فناوری یزد در حوزه آب:

اولویت نخست استان ،حفظ منابع آبی ،خاکی و محیط زیست است
محمدرضا سیدحسین���ی ،معاون عمران���ی استانداری یزد
در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه دستاوردهای موسسات
پارک علم و فناوری یزد در حوزه آب ،با تاکید بر بحرانی بودن
مسال���ه آب در است���ان ،گف���ت :متاسفانه وضعی���ت منابع آبی
استان بسیار وخیم است و ا کثر منابع آبی استان در وضعیت
هشدار قرار دارند.
وی ب���ا انتق���اد از توسعه تک بعدی صنعت���ی استان ،گفت:
متاسفان���ه در بخش صنع���ت بسیار تک بعدی عم���ل شده و
ب���دون توجه به منابع آب���ی و خاکی و محی���ط زیست استان،

توسعه صنعتی اتفاق افتاده است.
سی ��د حسینی تاکید کرد :اولویت نخست در استان ،حفظ
منابع آبی و خاکی و محیط زیست است.
معاون عمرانی استانداری با بیان اینکه ما در برابر نسلهای
آینده خ ��ود مسئول بوده و نباید تمامی مناب ��ع آب و خاک را
مصرف کنی ��م ،گفت :توقع ما از صنای ��ع این است که صنایع
در برابر مسائل محیط زیستی مسئوالنه عمل کنند و در زمینه
نصب سیستمهای کنترل آب و بهینهسازی مصرف و کنترل
آالیندههای هوا اقدامات موثری انجام دهند.

داریوش پورسراجیان در آیین افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای موسسات پارک علم و فناوری یزد در حوزه آب:

تولید و توسعه فناوری در حوزه آب ،به عنوان اصلیترین مسئله استان ،دغدغه پارک است
داری���وش پورسراجی���ان ،رئیس پارک علم و فن���اوری یزد در
آیی���ن افتتاح نخستین نمایشگ���اه دستاورده���ای موسسات
فن���اور پارک علم و فناوری یزد در ح���وزه آب ،ضمن عرض خیر
مقدم به مهمانان ،اظهار داشت :یکی از حوزههای تمرکز پارک
یزد مانند ا کثر پارکهای کشور و الگوهای خارجی ،چالشها و
مسائلمنطقهایاست.
وی افزود :به همین دلیل از سال  93حوزه تمرکز پارک یزد،
توجه به توسعه فناوری در حوزه آب به ویژه در بخش مصرف
ق���رار گرفته و بر اساس این سیاس���ت ،مرکز توسعه فناوری آب
ایجاد شد.
پورسراجیان با بیان اینکه اقتصادی کردن فناوری در حوزه
آب ب���ه ویژه در بخش اقتصاد خرد ،ه���دف اصلی پارک یزد در
ای���ن حوزه است گفت :نمونهه���ای مدیریت مصرف و تبدیل
آن ب���ه کسب و کاره���ای اقتصادی را میت���وان در  14موسسه
مستق���ر در پارک که محصوالتش���ان را در نمایشگاه به نمایش
گذاشتهاند،مشاهده کرد.

وی تصریح کرد :فعالیت اقتصادی و توسعه زمینه فعالیت
برای شرکتهای پارک ،همراه با فرهنگسازی ،حساسسازی
اجتماعی و توسعه ارتباطات و هم افزایی بین تمام نهادهای
موثر در حوزه مدیریت منابع آبی صورت خواهد گرفت.
رئیس پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه پر واضح است
که دغدغ���ه آب در مجموعه استان ،هم در بخش خصوصی و
هم در بخش دولتی به صورت همگرا و هماهنگ وجود دارد،

ابراز امیدواری کرد :نتیجه این فعالیتها منجر به حل مسائل
آب و زمینه ساز رشد و توسعه منطقه شود.
وی ب ��ا تاکی ��د ب ��ر اینک ��ه تغییر جهت ب ��ه سم ��ت صنایع با
تکنولوژی ب ��اال و کم آبخواه راه حل استان برای توسعه پایدار
و مت ��وازن ب ��وده و شرکتهای پ ��ارک تجلی ای ��ن تغییر جهت
هستند ،گف ��ت :امید آن است که هم ��ه دستگاههای استان
برای اجرای قوانین حمایتی از شرکتهای فناور ،پارک را یاری
دهند.
رئیس هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان نیز
در این جلسه از در اولویت قرار گرفتن طر حهای مرتبط با حوزه
آب برای دریافت تسهیالت این صندوق خبر داد و از سازمان
مدیری ��ت و برنامهری ��زی استان به سبب اعتم ��اد و حمایت از
پژوهش و فناوری استان تقدیر کرد.
گفتنی است ،نخستین نمایشگاه دستاوردهای موسسات
فن ��اور پارک علم و فن ��اوری یزد در ح ��وزه آب 11 ،و  12خرداد در
پارک علم و فناوری یزد ادامه دارد.

افتتاح نخستین نمایشگاه دستاوردهای موسسات پارک علم و فناوری یزد در حوزه آب
نخستی���ن نمایشگ���اه دستاوردهای موسس���ات پارک علم
و فن���اوری یزد در ح���وزه آب ،سه شنبه  11خ���رداد  95با حضور
محمدرض���ا سیدحسین���ی ،معاون عمران���ی استان���داری یزد،
داری���وش پ���ور سراجی���ان ،رئی���س پ���ارک عل���م و فن���اوری یزد،
حمی���د نصیری زاده ،رئی���س سازمان مدیری���ت و برنامهریزی
است���ان ،سید عل���ی ا کبرکالنت���ر ،رئیس خانه صنع���ت و معدن
استان ،حسین غفوری مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد،
نمایندگ���ان جهاد کش���اورزی ،ات���اق بازرگان���ی ،آب و فاضالب
شهری و جمعی از صاحب نظ���ران و کارشناسان حوزه آب در

محل پارک علم و فناوری یزد آغاز به کار کرد.
ب���ه گ���زارش روابط عموم���ی پارک عل���م و فناوری ی���زد ،این
نمایشگاه با هدف معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه
آب ،توس���ط مرکز توسعه فن���اوری آب (وابسته ب���ه پارک علم و
فن���اوری یزد) برگزار شده و  14شرکت مستق���ر در پارک فعال در
ح���وزه آب ،دستاوردها و محصوالت خود را به معرض نمایش
گذاشتن���د .گفتنی است ،این نمایشگاه تا  12خرداد ماه ادامه
داشت���ه و از ساعت  9ال���ی  14:30و  17:30تا  20آماده میزبانی از
بازدیدکنندگاناست.

بررسی راهکارهای توسعه مناسبات شرکت آب منطقهای استان یزد با مرکز توسعه فناوری آب
راهکاره���ای گسترش همکاریه���ای عملیاتی مرکز توسعه
فن���اوری آب و شرک���ت آب منطقهای استان ی ��زد در جلسهای
ب���ا حضورغف���وری ،مدیرعامل شرک���ت آب منطق� �های استان
ی���زد و فقیه خراسان���ی ،معاون فن���اوری و نوآوری پ ��ارک علم و
فناوری ی���زد مورد بحث و بررسی ق���رار گرفت .احمدرضا فقیه
خراسان���ی ،معاون فن���اوری و نوآوری پارک عل���م و فناوری یزد
در آغاز این جلسه ب���ا اشاره به فعالیتها و دستاوردهای مرکز
توسع���ه فن���اوری آب به وی���ژه در حوزه فرهنگس ��ازی و تولید
محت���وا ،همک���اری ب���ا دستگاههای استان���ی و مل���ی مرتبط با
آب را ب���ا ه���دف همافزای���ی و پرهیز از م���وازی ک���اری ،از جمله
سیاسته���ای اصولی ای���ن مرکز در سال ج���اری معرفی نمود.

در ادام���ه علی ا کب���ر قیومی ،مدی���ر مرکز توسعه
فناوری آب ،ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای
انج���ام ش���ده در س���ال گذشته ،ضم���ن تشریح
طرح ایج ��اد "باشگ ��اه آب" در استان ی ��زد برای
حاض ��ران ،گفت :این طرح ابتکاری که با هدف
اجتماعیسازیمسألهآباز طریقشبکهسازی
اجتماعی تدوین شده است میتواند به عنوان
محور عملیاتی همکاریه ��ای آتی با شرکت آب
منطقهای است ��ان یزد و دیگر دستگاههای مرتب ��ط قرار گیرد.
در پای���ان جلس���ه غفوری ،مدی���ر عامل شرک���ت آب منطقهای
استان یزد ،ضمن جمعبندی پیشنهادات مطرح شده و ارائه

راهنماییهایی برای بهبود عملکرد مرکز توسعه
فن ��اوری آب ،تعریف دقی ��ق حوزههای همکاری
مشترک با هدف اجراییسازی توافقات صورت
گرفت ��ه را خواست ��ار ش ��د .وی ب ��ا اش ��اره ب ��ه لزوم
آ گاهسازی عمومی و فرهنگسازی در حوزه آب،
آمادگی شرکت آب منطقهای را در جهت تعریف
و توسعه همکاریها در این بخش اعالم داشت.
گفتنی است ،در این جلسه که به میزبانی مرکز
بینالمللی قنات برگزار شد ،سمسار یزدی ،مشاور مرکز توسعه
فناوری آب و تقی فرهنگ نیا ،مدیر دفتر مرا کز رشد پارک علم و
فناوری یزد نیز حضور داشتند.
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علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه فناوری آب:

هدف از برپایی نمایشگاه ،کمک به موسسات فناور فعال در حوزه آب ،به منظورگسترش بازار آنها بود
نخستین نمایشگ���اه دستاوردهای موسسات فناور پارک
علم وفن���اوری یزد در ح���وزه آب 11 ،و  12خ���رداد توسط مرکز
توسع���ه فناوری آب (وابسته به پ���ارک علم و فناوری یزد) در
پ���ارک برگزار شد .به همی���ن بهانه با علی ا کب ��ر قیومی ،مدیر
مرکز توسع���ه فن���اوری آب گفتگویی انجام دادی ��م که با هم
میخوانیم:
لطفا اطالعاتی در مورد این نمایشگاه بفرمایید؟
ب���ا توجه ب���ه اینک���ه در مجموعه پارک عل���م و فناوری یزد
بی���ش از  20موسسه به طور مستقیم در حوزههای مرتبط با
آب فعالیت دارند ،در این نمایشگاه دستاوردهای  12شرکت
منتخب در این حوزه معرفی شد.که البته به دلیل اینکه این
نمایشگاه نخستی���ن نمایشگاه داخلی و تخصصی در بخش
آب محس���وب میشد ،معیار ما در انتخ���اب این موسسات،
ً
طر حهای جدید ،فناورانه و کامال بومی بوده است.

عهده پ ��ارک علم و فناوری یزد بوده اس���ت .اما با مساعدت
مدیران سازمان مدیری ��ت و برنامهریزی استان یزد ،شرکت
سهامی آب منطقهای و نیز معاونت امور عمرانی استانداری
ی ��زد از حمای ��ت معن ��وی ای ��ن سازمانه ��ا نی ��ز در برگ ��زاری
نمایشگاه برخوردار شدیم.

برای ارائه محصوالت خود انتخاب شدند که در زمینههایی
همچ���ون طراح���ی و قطعهس���ازی ،هوشمندس���ازی ،آبیاری
مدرن ،تصفیه آب و پس ��اب ،مدیریت منابع ،پژوهشگری و
بهینهسازی مصرف فعالیت داشتند.

هدف از برگزاری این نمایشگاه چه بوده است؟
به طور طبیع���ی اساسیترین هدف مرک���ز توسعه فناوری
آب از برپای���ی ای���ن نمایشگ���اه ،کم���ک ب���ه موسس���ات فناور
فعال به منظورگسترش ب���ازار آنها بوده و زمینهسازی برای
آشنایی هر چه بیشتر مسئوالن ،متخصصان و فعاالن حوزه
آب ب���ا ظرفیته���ا و توانمندیه���ای موج���ود در موسسات
فن���اور و همچنین معرفی فعالیتهای مرک���ز توسعه فناوری
آب نی���ز از دیگ���ر اه���داف برگزاری ای���ن نمایشگ���اه محسوب
میش���ود .از سوی دیگر مرکز توسعه فن���اوری آب هدف کلی
معرف���ی فرصته���ای سرمایهگذاری و فعالی���ت اقتصادی در
بخ���ش آب را دنبال میکند که برپای���ی این نمایشگاه نیز در
همین راستا صورت گرفت.

بازدید کنندگان این نمایشگاه چه کسانی بودند؟
ب���ا توجه به نوع نمایشگ���اه و زمینههای تخصصی مرتبط
با آن از صاحبان صنایع ،متخصصان و مدیران دولتی برای
بازدید از این نمایشگاه دعوت به عمل آمد که خوشبختانه
با مساعدت نزدیک دفتر معاون ��ت امور عمرانی استانداری
ی���زد ،شاه���د استقب���ال خوب���ی از س���وی بازدیدکنندگ���ان
تخصص���ی و حرف���های از ای���ن نمایشگ���اه بودهای���م .در آئین
افتتاحیه حضور مدیران آب منطقهای ،سازمان مدیریت و
برنامهریزی ،محیط زیست ،منابع طبیعی ،اقتصاد و دارایی
و برخ ��ی دیگر از مدیران و فرمانداران استان را شاهد بودیم
و در مجم ��وع سطح بازدیدکنندگان و حجم استقبال از این
نمایشگاه مطل ��وب و امیدوارکننده بود و و غرفه داران نیز از
این موضوع رضایت نسبی داشتند.

شرکتهای حاضر در این نمایشگاه در چه زمینههایی فعالیت
داشتند؟
همانطور که اشاره شد در این نمایشگاه  12موسسه فناور

حامیان اصلی برگزاری این نمایشگاه چه کسانی بودند؟
مسئولیت اصلی برپایی این نمایشگاه و تأمین مالی این
ط ��رح ،دعوت از مدعوین و دیگر امور اجرایی و پشتیبانی به

دستاوردهای برگزاری این نمایشگاه را چطور ارزیابی میکنید؟
برگزاری نمایشگاهی تخصصی و آن هم برای نخستین بار،
به طور طبیعی با بیم و امیدهایی همراه است .خوشبختانه
برگ ��زاری ای ��ن نمایشگ ��اه ،پارک عل ��م و فن ��اوری و همچنین
موسس ��ات مستقر را ب ��رای حرکت پرشتاب ت ��ر در این مسیر
م ساخت ��ه است .به نظ ��ر میرسد بزرگتری ��ن دستاورد
مصم� � 
این نمایشگاه ،نشاط ،نی ��رو و امیدی است که در مجموعه
ایجاد شده است .البته برخی از موسسات ،مذا کرات خوبی
ب ��رای عقد ق ��رارداد با دستگاههای اجرای���ی دولتی داشته و
تفاهنامههای همکاری می ��ان برخی از آنها با مشتریان به
امضا رسید.
ع�ل�اوه بر ای ��ن صن ��دوق پژوهش و فن ��اوری است ��ان یکی
از اولویته ��ای خ ��ود را حمای ��ت از موسس���ات مرتبط با آب
اعالم نموده و پرداخت بخشی از سود بانکی این موسسات
توس ��ط دولت در قالب ضوابط موج ��ود بر عهده گرفته شده
که هدیه خوب و بزرگی به شرکتها محسوب میشود.
درپایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید.
ب ��ه نظر میرس ��د برگ ��زاری ای ��ن نمایشگاه تجرب ��ه موفقی
ب ��ود و مهمتر از همه موسسات حاض���ر در آن نیز امیدوارتر از
گذشت ��ه شدند .امیدوارم مرکز توسعه فن���اوری آب بتواند در
ادام ��ه مسیر گذشته در جهت کمک به توسعه موسسات از
سوی ��ی و فرهنگسازی و تولید محت ��وا در حوزه آب از سوی
دیگر،گامهای ��ی بلن ��د و بزرگتر ب ��ردارد .الزم میدان ��م از همه
مدی ��ران پارک ،مس ��والن و متولیان است���ان و نیز موسسات
شرکت کننده در نمایشگاه نیز تشکر کنم.

سمینار "مدیریت بهینه منابع آبی با رویکرد آب مجازی" در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد
سمینار "مدیریت بهینه منابع آبی با رویکرد آب مجازی" از
سوی مرکز توسعه فناوری آب ،وابسته به پارک علم و فناوری
یزد  2مرداد سال جاری در سالن کنفرانس پارک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا
فقی���ه خراسانی ،مع���اون فناوری و ن���وآوری پارک ی���زد ،در آغاز
این سمینار ب���ا اشاره به اینکه هدف پارکهای علم و فناوری
حمایت مالی و معنوی از شرکتهای فناور است ،گفت :پارک
ی���زد با داشت���ن  3مرکز رش���د در ی���زد 7 ،مرک���ز در شهرستانها
و حمای���ت از ح���دود  200شرک���ت ،بسترس���ازی ب���رای ایج���اد
شرکتهایی با زمینههای فعالیت خاص را در دستور کار خود
قرار داده است.
وی اف���زود :در همی���ن زمینه پارک علم و فن���اوری یزد مرا کز
توسع���ه فن���اوری از جمل���ه مرک���ز توسع���ه فن���اوری آب ،کاشی
و سرامی���ک و هوافض���ا را ب���رای اولین ب���ار در کش���ور به صورت
تخصصی ایجاد نموده است.
فقی���ه خراسانی با بیان اینکه مرکز توسعه فناوری آب ،یکی
از فعالتری���ن مرا ک���ز فناوری در پارک است ،گف���ت :این مرکز با
هدف تصمیمسازی ،فرهنگس���ازی و تولید فکر در حوزه آب
و ب���ه عنوان بازوی مشورتی استان فعالیت خود را آغاز نموده
و تا کن���ون اقدامات خوب���ی از جمله برگ���زاری نمایشگاه آب با
حضور  16شرکت فعال درین حوزه انجام داده است.
در ادام���ه این سمینار ،حسین دهقانی ،عضو هیئت علمی

موسس ��ه تحقیقات فن ��ی و مهندسی
کش���اورزی ،توضیحات���ی در زمینه آب
مج���ازی(آب پنهان و پوشی���ده در هر
فرآورده اعم از میزان آبی که برای تولید
و ارائه یک فرآورده در مراحل گونا گون
ب���ه مصرف میرس���د) ب���رای حاضرین
در جلس���ه ک���ه شام���ل کارشناس���ان
دستگاهه���ای اجرای���ی و موسس���ات
فن���اور و دانشبنیان،کارشناسان���ی از
استانداری ،شورای آب استان ،جهاد
کش���اورزی ،آب منطق���ه ای ،محی���ط
زیست ،مناب���ع طبیعی ،آب و فاضالب
شهریوروستاییودیگر سازمانهای
مرتبط بودند ،ارائه نمود.
وی ب���ا تا کید ب���ر حساسیت استان
ی���زد در زمین���ه مناب���ع و محص���والت
آب���ی ،گفت :متاسفانه هیچ یک از محص���والت آب مجازی در
مطالعات استان یزد لحاظ نشده است .وی در ادامه مباحثی
از جمله تاثیرگ���ذاری آب مجازی بر سیاستگذاری و مدیریت
مناب���ع آب و نمونههای���ی از توج���ه ب���ه آن ،بررس���ی وضعی���ت
کشاورزی کشور از نظر انرژی ،وضعیت آب کشور و ...پرداخت.
گفتنی است در پایان این سمینار میزگرد تخصصی(پانل) با

حضور محمد مهدی جوادیان زاده ،مدیر مرکز ملی مطالعات
و تحقیقات باروری ابرها ،سید علی اصغر مصطفوی ،مدیر آب
و خ ��اک جهاد کش ��اورزی استان یزد ،حسی ��ن دهقانی ،عضو
هیئت علمی موسسه تحقیقات فن ��ی و مهندسی کشاورزی،
سید مسعود عظیمی ،مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
استان یزد و محمدعلی فهیمی ،کارشناس حفاظت منابع آب
شرکت آب منطقهای استان یزد برگزار شد.
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علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه فناوری آب:

هنوز برنامه مدونی برای تجارت آب مجازی نداریم
مسئل���ه آب یک���ی از مسائ���ل مه���م و حیات���ی است���ان یزد
میباشد .پارک علم و فناوری یزد به عنوان یکی از نهادهای
علم���ی است���ان هم���واره در این زمین���ه دغدغه داشت���ه و به
همی���ن منظ���ور مرکز توسعه فن���اوری آب ب���رای نخستین بار
در کش ��ور در پ ��ارک یزد ک ��ار خ ��ود را آغاز ک ��رد .چندی پیش
سمیناری با عنوان « مدیریت بهینه منابع آبی با رویکرد آب
مجازی » با حضور کارشناسان این حوزه توسط مرکز توسعه
فن ��اوری آب برگزار شد .به همین بهانه ب ��ا علی ا کبر قیومی،
مدیر مرکز توسعه فناوری آب به گفتگو نشستیم که شرح آن
را در ادامه با هم میخوانیم:

دسترسی خ���ود را به منابع آب جهان���ی افزایش میدهند از
افزای���ش فشار ب���ر منابع محدود خود نی���ز بکاهند .به عنوان
مث���ال میتوان تحلیل کرد که از ی���ک روستا ،شهر و یا کشور
چه میزان آب از طریق محص���والت صادراتی اعم از صنعتی
ی���ا کش���اورزی به بی���رون از از مرزه���ا صادر ش���ده و در مقابل
چهان���دازه آب ب���ه واسطه کاالهای واردات���ی به داخل کشور
میآی���د .مالحظه معن���ای آب مج���ازی تصوی���ری دقیق تر و
شفاف تر از نق���ل و انتقال آب در میان بخشهای گونا گون
اقتص���ادی و همچنین جابجای���ی آب در مناط���ق گونا گون
جغرافیایی به دست میدهد.

لطفا در ابتدای گفتگو توضیحاتی در زمینه مفهوم و معنای آب
مجازی بفرمایید.
"آب مج ��ازی" در اصطالح به آب پنه ��ان و پوشیده در هر
فرآوردهای اطالق میش ��ود .یعنی میزان آبی که برای تولید
و ارائ ��ه یک فرآورده در مراح ��ل گونا گون به مصرف میرسد.
خ ��واه این فرآورده محصولی باشد از محصوالت کشاورزی و
ی���ا یکی از انبوه تولیدات صنعتی و یا حتی میتواند خدمتی
از خدم ��ات معمول باشد .صفت مج ��ازی در این تعریف به
آن معنا است که بخ ��ش عمده آب مصرف شده طی فرآیند
تولی ��د ،در محصول نهایی وجود فیزیکی ندارد و در حقیقت
بخ ��ش بسیار ناچیزی از آب مصرف ��ی در پایان به عنوان آب
واقع ��ی در بافت محصول باقی خواهد ماند .به عبارت دیگر
ب ��رای تولید ی ��ا ارائه هر محصول ��ی به میزان معین���ی آب نیاز
است که در پشت صحنه فرآیند تولید آن به مصرف میرسد
و دراصط�ل�اح ب ��دان "آب مجازی" گفته میش���ود .به عنوان
مث ��ال و براساس پ ��ارهای از مطالعات ب ��رای تولید یک کیلو
گندم به  1500لیتر و برای تولید یک کیلو گوشت گاو به 15000
لیتر آب نیازمندیم.

در ایران سیاستگذاری آب مجازی به چه شکل است؟
کاربرد اصط�ل�اح "آب مجازی" در ادبی���ات مدیریت منابع
آب در سط���ح بینالمللی ،عمری ح���دودا چهل سال داشته
و ب���رای نخستی���ن ب���ار در ده���ه  70در مجام���ع پژوهش���ی و
دانشگاه���ی ایران ب���ه کار گرفت���ه شده است .ام���ا متاسفانه
علی رغم انج���ام پژوهشهایی ارزشمند در این حوزه ،هنوز
در ح���وزه تصمیمس���ازی و سیاستگ���ذاری چنانچه شایسته
اس���ت مورد توج���ه و اهتمام نبوده اس���ت و سیاست معینی
در خص���وص ص���ادرات و واردات آب مج���ازی اعم���ال نشده
است.ایران بهدلی���ل واردات گسترده محصوالت کشاورزی
و دامی در سالهای اخیر ،همواره در شمار واردکنندگان آب
مج���ازی جهان بوده است ،اما هن���وز واردات مواد غذایی با
ه���دف تجارت آب مجازی صورت نم���ی گیرد .در صورتی که
واردات هدفمند آب مج���ازی میتواند بخشهای مختلف
اقتص���ادی و اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و امنیت
غذای���ی آن را تضمی���ن کن���د .مناف���ع حاص���ل از طر حه���ای
بلندم���دت و کوت���اه م���دت آب مج���ازی را میت���وان در دیگر
بخشه���ای اقتص���ادی سرمایهگ���ذاری کرد و با بح���ران آب
ک���ه در برخی از نق���اط کشور آغاز ش���ده و در سایر مناطق نیز
در شرف وق���وع است ،به مقابله پرداخ���ت .در برنامه ششم
توسع���ه جمهوری اسالمی ایران توجه ویژهای به صادرات و
واردات آب مجازی شده است.

مالحظه آب مجازی چه تاثیری در مدیریت منابع آبی دارد؟
در نظری ��ه تج ��ارت "آب مجازی" ،به منظ ��ور کاهش فشار
بر مناب ��ع آب ،به کشوره ��ای کم آب توصی ��ه میشود که به
ج ��ای تولید م ��واد غذایی از مناب ��ع آب داخلی ،ب���ه واردات
م ��واد غذایی مب ��ادرت ورزی ��ده و منابع آب داخل���ی را برای
فعالیته���ای تج���اری پ���ر س���ود اختص���اص دهن���د .شرایط
اقلیم ��ی ،شیوههای تولید ،مکان و زم ��ان تولید ،مدیریت و
برنامهر ی ��زی ،فرهنگ و عادات م ��ردم در میزان آب مجازی
موث���ر میباش���د و بر همی���ن اساس مق���دار آن در م���ورد یک
محص���ول مشخ���ص ،در مناطق مختل���ف متف���اوت خواهد
بود .کشوره ��ای کم آب میتوانند با دخال ��ت دادن تجارت
آب مج���ازی در سیاسته���ای آبی ع�ل�اوه بر این ک���ه میزان

در مورد سمیناری که اخیرا در پارک علم و فناوری یزد در زمینه
آب مجازی برگزار شد توضیحاتی بفرمایید.
مرک���ز توسعه فناوری آب (وابسته به پ���ارک علم و فناوری
یزد) در درج���ه اول به منظور فرهنگسازی و ترویج ادبیات
موضوع���ی آب مجازی که ما را به سم���ت نگاهی جامعتر در
ح���وزه آب هدای���ت میکند نسبت ب���ه برگزاری ای���ن سمینار
اقدام نموده اس���ت .عالوه براین آشنایی بیشتر با مدیران و
متخصصان و عالقمندان بخش آب و نیز شبکهسازی میان

کارشناس ��ان را نیز میت ��وان از جمله اه���داف جنبی برگزاری
ای ��ن سمین ��ار دانس ��ت .خوشبختان ��ه آق ��ای دکت ��ر حسی ��ن
دهقان ��ی ،ک ��ه از متخصص ��ان ت ��راز اول کش ��ور در این بخش
هستند دعوت مرکز توسع ��ه فناوری آب را پذیرفته و در این
سمین ��ار حاضر شدن ��د و همین موضوع سط ��ح و غنای این
نشست علمی را افزایش داد.
شرکت کنندگان این سمینار چه افرادی بودند؟
ً
با مالحظه موضوع کامال تخصصی این سمینار ،استقبال
بسی ��ار خوب ��ی از س ��وی کارشناس ��ان و مدی ��ران میان ��ی
دستگاهه ��ای اجرای ��ی از برپایی این روی���داد علمی صورت
گرفت .در این جلسه  40نفر از  15دستگاه اجرایی مختلف و
با تخصصهای مرتبط حاضر بودند و تمامی حضار از غنای
مطالب ارائه شده و موضوع مباحث رضایت نسبی داشتند.
تن ��وع تخصصهای حاضر در این سمینار و همچنین تعداد
دستگاههایی که کارشناسان آنها در این برنامه حاضر بوده
از سوی ��ی و ج ��دی ب ��ودن مباح ��ث مطرح ش ��ده و مدیریت
ً
کام�ل�ا مشارکت ��ی مباح ��ث از سوی دیگ ��ر از جمل ��ه امتیازات
سمینار آب مج ��ازی محسوب میشود که رضایت حاضران
را بدنبال داشت.
ه ��دف از برگزاری میزگرد تخصصی (پن ��ل) در پایان سمینار چه
بوده است؟
ب ��رای اینک ��ه نتای ��ج مباح ��ث تئ ��وری مط ��رح ش ��ده را در
ح ��وزه سیاستگ ��ذاری و عملیات ��ی شاه���د باشی���م ،در پایان
ای ��ن سمینار ،میزگ ��ردی تخصصی (پنل) با حض���ور مدیرانی
ت شهرکهای صنعتی ،جهاد کشاورزی ،آب منطقه
از شرک� � 
ای ،مرک ��ز مل ��ی ب ��اروری ابرها و دکت ��ر دهقان ��ی تشکیل شد.
موضوع این میزگرد اجراییسازی سیاستهای آب مجازی
در استان یزد بود و مباحث جدی و کامال عملیاتی پیرامون
آن صورت گرفت.ماحصل این نشست این بود که الزم است
ضم ��ن توجه اساسی و اصولی به معض���ل بزرگ بهرهوری در
مص ��رف آب ،سیاستهای تجارت و مدیریت آب مجازی به
طور جدی در دستور کار استان قرار گیرد.
در پایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید
الزم میدانم از مدیریت محترم پارک علم و فناوری و کلیه
دوستانی که زحمات برگزاری این سمینار را عهده دار بودهاند
تشکر نمایم .مرکز توسعه فناوری آب برنامههایی دیگر نیز در
حوزه فرهنگسازی و ترویج گفتمان علمی در دستور کار دارد
ک ��ه امیدواریم بتوانیم با همفک ��ری و همراهی عالقهمندان و
کارشناسان این بخش به انجام آنها توفیق یابیم.

تدوین طرح مستندسازی ده قنات زنده استان یزد در مرکز توسعه فناوری آب
طرح مستندسازی تجارب فنی ،سازهای و
مدیریتی ده قنات استان یزد در مرکز توسعه
فن���اوری آب تدوین شد .در قال���ب این طرح
ضمن تصویرنگاری کامل از قنوات ،اطالعات
تفصیل���ی جغرافیای���ی ،تاریخ���ی ،فرهنگ���ی و
مدیریت���ی قن���وات منتخ���ب جم���ع آوری و
مستندسازیخواهد گردید.
به گفته علی ا کبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه
فن���اوری وابسته ب���ه پارک علم و فن���اوری یزد
ای���ن طرح که ب���رای تأیید و ت���دارک مقدم���ات اجرایی شدن
ب���ه استانداری یزد ارسال ش���ده است ،هدف نهایی کمک به

معرفی بهت ��ر و بیشتر توانمندیهای فناوری
قنات به جامعه امروز را دنبال میکند.
به گفته وی قنوات علیرغم تمامی موانع و
محدودیتها هنوز زندهاند و حدود  20درصد
آب کش���اورزی در استان ک���م آبی چون یزد را
تأمی ��ن میکنند .قن ��وات منبعی ب ��ی پایان و
بزرگ از دانش بومی مدیریت بهینه آب بوده
که طی هزاران سال ،کویر مرکزی ایران را زنده
و سرسب���ز نگاه داشتهاند و مستندسازی این
تجارب میتوان���د به کنترل معضالت ج���دی کنونی مدیریت
مصرف آب در کشور نیز کمک کند.

قیومی با اشاره به گست ��ره اجرایی استانی این طرح افزود:
در ه ��ر شهرستان یک ��ی از قنوات زنده و فع ��ال در گام نخست
ب ��رای انجام مستندسازی انتخ ��اب گردیده و ب ��ا استقرار تیم
فنی و اجرایی پ ��روژه در محل ،اطالعات شفاهی از کشاورزان،
میرابه ��ا و مقنی ��ان و دیگر متولی ��ان جم ��ع آوری ،مکتوب و
مستن ��د خواهد شد .وی با اش ��اره به نام و آوازه ی ��زد در حوزه
قن ��ات در سط ��ح مل ��ی و بینالملل ��ی و سابق ��ه فعالی ��ت مرکز
بینالمللی قن ��ات در یزد ،اظه ��ار داش���ت :در گذشته تجارب
ارزن ��دهای از مستندسازی تفصیلی در سط ��ح کشور و استان
یزد وجود داشته است و ما نیز در طرح کنونی بیشتر از منظر
تبلیغی و ترویجی این موضوع را دنبال میکنیم.
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نشست مدیر مرکز توسعه فناوری آب با رئیس مرکز تحقیقات آب ایران
در ادام���ه سیاس���ت راهب���ردی مرک���ز توسعه فن���اوری آب
(وابست���ه به پارک علم و فناوری یزد) مبنی برگسترش دامنه
تعامالت و همکاری با نهادهای ملی مؤثر در حوزه آب ،علی
ا کبر قیوم���ی ،مدیر این مرکز با مرتضی افتخاری ،رئیس مرکز
تحقیقات آب ایران ،سه شنبه  9شهریور  95دیدار و گفتگو
نمود.
ب���ه گزارش رواب���ط عمومی پارک علم و فن���اوری یزد ،علی
ا کب���ر قیوم���ی ،مدی���ر مرک���ز توسع���ه فن���اوری آب در جری���ان
ای���ن دیدار ،ضم���ن ارائه گزارش���ی از فعالیته���ای این مرکز،
عالئ���ق ،توانمن���دی ،نیازمندیه���ا و حوزههای ک���اری مرکز
توسع���ه فن���اوری آب را تشری���ح و به س���ؤاالت مدی���ران مرکز
تحقیق���ات آب ای���ران پیرامون عملکرد پ���ارک علم و فناوری
ی���زد و مؤسس���ات مرتبط با مرک���ز آب و همچنی���ن عملکرد و
دستاوردهای این مرکز پاسخ داد.
مرتض���ی افتخ���اری ،رئیس مرک���ز تحقیقات آب ای���ران نیز

ضم���ن خوشام���د و اب���راز امیدواری ب���رای طراح���ی و تعریف
شیوهای مؤث���ر و مفید برای توسع���ه همکاریهای طرفین،
اظهار داشت :برداشت ما این است که مرکز توسعه فناوری
آب ب���ا دسترسی به گروه گست���ردهای از شرکتهای کوچک
و دانشبنیانی که در حوزههای مختلف و متفاوت فعالیت
میکنن���د ،میتوان���د در تجاریسازی و تروی���ج فناوریهای
نوین در بخش آب بسیار موفق و مؤثر عمل کند.
وی تأ کی���دات مدیران مرکز توسعه فناوری آب بر مسائل
ح���وزه فرهنگ���ی و اجتماعی جهت حل معض���ل آب را بسیار
حیاتی ،راهگشا و منطبق با آخرین تجارب و دستاوردها در
ای���ن حوزه دانست و بر طراحی و اج���رای الگوهای عملیاتی
در عرصههای فرهنگی و اجتماعی تا کید کرد.
علی ا کبر قیومی ،مدیر مرک���ز توسعه فناوری آب در پایان
نشس���ت با اش���اره به استقب���ال بسی���ار خوب مدی���ران مرکز
تحقیق���ات آب ای���ران از ایدههای مطرح ش���ده از طرف مرکز

توسع ��ه فناوری آب به وی ��ژه در زمینه کم ��ک به موسسات
فن ��اوری و نیز مباحث مرتبط ب ��ا اجتماعیسازی و ترویج در
ح ��وزه آب ،چشمان ��داز همکاریهای گسترده ب ��ا این نهاد
ملی را روشن و امیدوار کننده دانست.
وی درب ��اره ادام ��ه مسیر همکاری با مرک ��ز ملی تحقیقات
آب ایران ،گفت :در آیندهای نزدیک مدیران ارشد این مرکز
از پ ��ارک عل ��م و فناوری یزد بازدید خواهن ��د داشت و ضمن
بازدید حضوری از موسسات ،تفاهمنامه جامع همکاری در
محورهای کاری مشترک به امضای طرفین خواهد رسید.
گفتن ��ی است ،مرکز تحقیقات آب ایران (وابسته به وزارت
نیرو) قدیمیترین و بزرگترین مرکز تحقیقاتی تخصصی کشور
در ح ��وزه آب ب ��ه حس ��اب میآید ک ��ه چندی ��ن آزمایشگاه و
پژوهشکده ب ��زرگ را در سطح کشور راهبری نموده و بازوی
تحقیقات ��ی توانمن ��دی ب ��رای وزارت نی ��رو در ح ��وزه مسائل
مرتبط با آب محسوب میشود.

دبیر ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویت ساز معاونت علمی در حاشیه افتتاح مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال:

در سالهای آینده رقابت و مزیت جدی کشورها در حوزه ی فناوریهای نرم خواهد بود

سیدمحمدحسی���ن سج���ادی نی���ری ،دبیر ست���اد توسعه
فناوریهای نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست
جمه���وری ،در حاشیه افتت���اح مرکز توسعه فن ��اوری هنرهای
دیجیتال پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه طی سالهای
اخیر پیشرفت پارک علم و فناوری یزد در میان دیگر پارکهای
کش���ور نم���ود داشت���ه است ،گف���ت :یک���ی از ای���ن پیشرفتها
تاسی���س مرا کز توسعه فن���اوری از جمله مرک���ز توسعه فناوری

هنرهای دیجیتال در یزد بوده است.
سج ��ادی فناوریهای ن ��رم و فرهنگی را به عن ��وان یکی از
اولویته ��ای اول سند جامع ملی کشور برشم ��رد و گفت :با
توجه به نگاه چندین ساله ی کشور به فناوریهای سخت،
متاسفانه فناوریهای نرم همچنان مهجور و نامانوس مانده
است.
وی ب ��ا بی ��ان اینکه فناوریه ��ای نرم ،فن ��اوری است که با
تغییر در نگاه ،رفتار و یا روح انسان استخراج و حوزههای علوم
انسانی و هنر را در بر میگیرد ،گفت :در سالهای آینده رقابت
و مزی ��ت جدی کشورها در ح ��وزه ی فناوریهای نرم خواهد
بود.
وی افزود :اصوالفناوریهای سخت پیچیده به کشورهای
در حال توسعه وا گذار شده است و کشورهای توسعه یافته تر
مرا کز گفتمان فناوریهای نرم از جمله فناوریهای فرهنگی،
اقتصادی و اجتماعی خواهند بود.
رئیس ست ��اد توسع ��ه ی فناوریهای نرم با اش ��اره به این
موض���وع ک���ه  55درصد ف ��ار غ التحصی�ل�ان دانشگاهی کشور

از رشتهه ��ای علوم انسانی و هنر هستند اظه ��ار داشت :باید
توجه ویژهای به فناوری نرم مبذول داشت.
وی پویانمای ��ی را یک ��ی از حوزههای درآمدزا عن ��وان کرد و
گفت :توجه بیشتر به این حوزه میتواند جایگزین خوبی برای
خام فروشی و فروش نفت باشد.
سجادی نیری افزود :پارک علم و فناوری یزد امکان استقرار
و توسع ��ه شرکتها ،بازاریاب ��ی برای فروش محص ��والت ،اخذ
سفارش و همراهی ارگانهای مختلف را دارد و میتواند کمک
جدی ب ��ه توسعه حوزه پونمایی و انیمیشن نموده و الگویی
برای دیگر استانها شود.
گفتن ��ی اس ��ت ،مرکز توسعه فن ��اوری هنره ��ای دیجیتال با
حض ��ور محمدحسی ��ن سج ��ادی نی ��ری ،دبیر ست ��اد توسعه
فناوریهای نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست
جمه ��وری ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری
ی ��زد ،صداقت کشفی ،قائم مقام ص ��دا و سیمای استان یزد،
معاونین اداره کل می ��راث فرهنگی استانو جمعی از اصحاب
رسانه 17 ،شهریور  95در پارک علم و فناوری یزد افتتاح شد.

آیین افتتاح مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد
ادامه از صفحه اول
وی افزود :پیش از این نیز مرا کز توسعه فناوری آب ،کاشی
و سرامیک ،مرکز توسعه صنای���ع هوایی و هوانوردی و توسعه
نانو در پارک علم و فناوری یزد فعالیت خود را آغاز کردند.
داری���وش پورسراجی���ان با بیان اینکه مرک���ز توسعه فناوری
هنره���ای دیجیتال در زمینی به وسعت  150متر و سه میلیارد
ریال اعتبارات دولتی احداث شده و در دو بخش بازیسازی
و انیمیشن فعالیت میکند ،گفت :تا کنون 100نفر برای فعالیت
در این مرکز آموزش دیدهاند و قرار است تا پایان نخستین سال
فعالیت 600،دقیقه انیمیشن تولید شود.
وی تصری���ح کرد :مرحله توسعه این مرک���ز نیز سال آینده با

سرمایهگ���ذاری سه میلیارد و  800میلیون ریال به بهره برداری
خواهد رسید .شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و
فن���اوری یزد نیز در این مراسم با بی���ان اینکه حدود سه سال
پی���ش نی���از به راهان���دازی چنین مرک���زی در است���ان احساس
شد ،گف���ت :بسی���اری از صنایع است���ان برای انج���ام کارهای
تبلیغی_ ترویجی خود به سراغ شرکتها و مرا کز خارج از استان
میرفتن���د درحالی که پتانسیلهای فراوان���ی در این حوزه در
داخل استان وجود داشت.
وی ب���ا بیان اینکه ب���ا ورود پارک علم و فن���اوری یزد به این
ح���وزه و تعامل ست���اد توسع���ه فناوریهای ن���رم و هویت ساز
معاونت علمی ،مرکزی راهاندازی شد که این پتانسیلها را در

یک نقطه متمرکز کند،گفت :در این راستا دورههای آموزشی با
حضور کارشناسان پیشروی این حوزه از تهران و کرمان ،برگزار
ش ��د و از این طریق انتقال تجارب جهت تربیت و آمادهسازی
نی ��روی انسان ��ی انجام گرف ��ت .احس ��ان فرشادی مدی ��ر مرکز
توسعه فناوری هنرهای دیجیتال پارک علم و فناوری یزد نیز
ه ��دف از راهاندازی ای ��ن مرکز را ایجاد زیرساخت برای توسعه
هنرصنعت انیمیشن و بازیه ��ای رایانهای در یزد عنوان کرد
و گفت :بر این اساس بسترسازی اولیه برای ورود شرکتهای
کوچک در حوزه تولید نیز انجام میشود.
گفتن ��ی است ،در این مراسم گزارش���ی از فعالیتهای پارک
علم و فناوری یزد در سالهای اخیر نیز ارائه شد.

گفتگو
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داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد؛

آغاز سال  95با شعار "زندگی با طعم فناوری ایرانی"
رئیس پ���ارک علم و فن���اوری یزد طی گفتگوی ��ی با روابط
عمومی پارک یزد ،گفت :این پارک با توجه به پتانسیلهای
غن���ی است���ان و با تا کی���د دولت تدبی���ر و امید ب���ر ارتقا علم و
فناوری ،سال گذشته تمام تالش خود را برای تحقق توسعه
فناوری و به تبع آن تحقق اقتصاد مقاومتی انجام داد.
داریوش پورسراجیان از شعار سال  95پارک یزد خبر داد
و اظه���ار داشت :تجربه  15سال���ه ،عملکرد پارک یزد در سال
گذشته و اهداف برنامهریزی شده برای سال  ،95ما را برآن
داش���ت تا امسال را با شعار " زندگ���ی با طعم فناوری ایرانی"
آغاز کنیم.
وی یک���ی از مهمتری���ن رسالته���ای پارکه���ای عل���م و
فن���اوری را فرهنگس���ازی در زمینه استف���اده از محصوالت
مبتنی بر فناوری و نوآوری دانست و گفت :چنانچه پارکها
ارتب���اط موثری ب���ا جامعه داشت���ه باشند و نیازه ��ای واقعی
م���ردم را درک کنن���د ،ق���ادر خواهند بود فن���اوران و نخبگان
را ب���ه سمت رف���ع نیازهای جامعه سوق دهن ��د و زمینه ساز
ایجاد شرکتهایی در راستای رفع این نیازها باشند.
پورسراجیان در ادام���ه از طرحی کامال بومی و تعاملی در

پارک یزد خبر داد و اظهار داشت :بر اساس این طرح،
دانشگ���اه ،صنع���ت و جامعه ب���ا همگرای���ی و همدلی،
شناسای���ی نیازه���ا و ت�ل�اش جهت رفع آنه���ا ،موجب
تسریع در پیشرفت و رفاه اجتماعی خواهند شد.
وی افزود :به دنبال این تعامل ،تولید محصوالت با
کیفیت ،با در نظر گرفتن نیازهای واقعی جامعه انجام
میشود که نتیجه آن بهره مندی مردم از محصوالت
ملم ��وس مرا کز توسع ��ه فناوری پ ��ارک و سامانده ��ی مرا کز
رونق
موجبات
مبتنی ب ��ر فناوریهای نوین ،فراهم آم ��دن
رش ��د فن ��اوری در شهرستانها و حفظ حداق���ل دفاتر پارک
اقتص���ادی ناش���ی از فعالی���ت شرکتهای فن���اور ،استحکام در آنه ��ا نی ��ز مواردی اس ��ت که سال جدید ب���ه طور جدی
مبانی اقتصادی به خصوص اقتصاد دانشبنیان است.
پیگیری خواهد شد.
بخشی
رئی ��س پارک علم و فناوری یزد همچنی ��ن با ارائه
پورسراجی ��ان در پایان اظهار امی ��دواری کرد :با توجه به
از برنامهه ��ای این پارک در س ��ال  95گفت :پیگیری جدی پتانسیله ��ای غنی است ��ان و عملکرد مطل ��وب فعاالن این
ف���ن ب���ازار منطق���ه ای ،حضور فع���ال در عرص���ه بینالملل از ح ��وزه با حمای ��ت مسئولی ��ن مربوط ��ه و هم افزای ��ی بیشتر
طری ��ق استقرار شرکتهای خارج ��ی ،شرکت در رویدادهای میان صنعت ،دانشگاه و پارک علم و فناوری ،ارائهخدمات
بینالملل���ی و نهایت���ا ایج���اد الگوی���ی ب���رای حضور پ���ارک در و محص ��والتب� �اارزشافزوده ب ��اال وتوسع ��ه اقتصا د دانش
عرص���ه بینالملل مهمتری���ن اهدافی است ک���ه سال  95در محور سرعت بیشتری یاب ��د و بتوانیم طیف گسترده تری از
دستور کار این پارک قرار دارد.
نوآوران ،واحدهای فن ��اور و کارآفرینان را تحت پوشش قرار
ه���ای
ی
خروج
ارائ���ه
و
رسان���دن
وی اف���زود :ب���ه نتیج���ه
دهیم.

مصطفی کریمیان اقبال در حاشیه کارگاه آموزشی "ایده پردازی تا نوآوری":

پارک علم و فناوری یزد یکی از موفقترین پارکهای کشور است

کارگ���اه "ایده پ���ردازی تا ن���وآوری" یکم تا چه ��ارم شهریور
م���اه به میزبان���ی پارک علم و فن���اوری یزد در ح ��ال برگزاری
اس���ت .یک���ی از مدرسی���ن ای���ن کارگ���اه ،مصطف���ی کریمیان
اقبال ،مدیرک���ل سابق دفتر برنامهریزی امور فناوری وزارت
عل���وم ،تحقیق���ات و فن���اوری اس���ت ک���ه در روز نخست این
رویداد علمی ،با حضور در پارک علم و فناوری یزد در زمینه
چگونگ���ی ایده پ���ردازی و ن���وآوری آموزشهای ��ی به شرکت
کنندگ���ان در کارگ���اه ارائ���ه نمود .ب���ه همین بهانه ب���ا وی به
گفتگو نشستیم که با هم میخوانیم:
لطفا توضیحاتی در مورد این کارگاه آموزشی بفرمایید.
هدف از برگ���زاری کارگاه "ایده پ���ردازی تا نوآوری" کمک
به کارآفرینان و صاحب���ان ایده در جهت چگونگی تدوین و
توسعه ایده و در نهایت عملیاتی کردن آن است.
توسعه ایده و رساندن آن به بازار میتواند از طرق مختلف
از جمل���ه مدونس���ازی ایده و ف���روش مستقیم آن و سپس
آمادهسازی ب���رای ورود به بازار ،اجرای���ی کردن ایده توسط
کارآفری���ن یا مشارک���ت با دیگران از طریق ب���رون سپاری و یا
سپ���ردن روند کامل کار از ایده ت���ا تجاریسازی محصول به
یک شرکت صورت گیرد .در این کارگاه گروههای  5یا  6نفره،
ضمن انتخاب یک ایده ،براساس روشهای توسعه آموزش
داده ش���ده ،ایده را از جه���ت کارآمدی ،قابلیت اجرایی آن،

مسائ���ل فنی و مه���م تر از هم���ه ،ارزیاب���ی اقتصادی از
جمله امکان پذیر ب���ودن و قابل جذب بودن سرمایه
اولیه آن و رساندن محصوالت یا خدمات مورد نظر به
مشتریان و در نهایت بازگشت سود معقول به صاحب
ایده و سرمایهگذار بررسی میکنند
این کارگاه به علت عملیاتی بودن چند روز به طول
میانجام���د ،ک���ه در روز اول بع���د از ارائ���ه ی مباح���ث
تئوری���ک در زمین���ه ایده پ���ردازی ،گروهه���ا مشخص و
پ ��س از انتخاب موض ��وع ،کار خود را با تهی ��ه ی مستندات
الزم ادامه میدهند.
لطف���ا کم���ی درباره ی سف���ر اخیر هیئت ایران���ی به شهر برمن
آلم���ان به سرپرستی جنابعالی بگویید .این سفر با چه هدفی
و چگونه صورت گرفت؟
یکی از خدماتی ک ��ه پارکها و مرا کز فناوری میتوانند به
شرکتها ارائ���ه کنند ،خدم���ات بینالمللیسازی ،گسترش
ب���ازار شرکته���ا در سطح بینالملل���ی و پیدا ک���ردن شرکای
خارج ��ی جهت ارتقای فناوری ،سرمایهگ ��ذار خارجی و بازار
جدی���د اس���ت .این کار ب���ه دالیلی از جمله ع���دم توانمندی
شرکتها برای حضور در عرصه بینالمللی ،محدودیتهای
ناش ��ی از تحریمها و عدم دان ��ش الزم برای این کار ،پیش از
این مورد توجه قرار نگرفته بود .با توجه به سفر هیئتهای
علم ��ی از کشورهای دیگر از جمله آلمان طی یک سال اخیر
به ایران ،پس از بررس ��ی و انجام مذا کرات و استقبال طرف
مقابل ،قرار بر انجام سفر به کشور آلمان شد.
در ای���ن راستا تیم���ی از چند شرکت مستق���ر در پارک علم
و فن���اوری ی���زد و شهرک علم���ی تحقیقاتی اصفه���ان و چند
پ ��ارک دیگر تشکیل و پس از دریافت ویزا به این کشور اعزام
ش���د .در شهر برمن آلمان ه���م برنامههای مفصلی از جمله
بازدی ��د از دانشگاهه ��ا و پارکه ��ای عل ��م و فن ��اوری و حتی

صنایع مانند خط تولید مرسدس بنز ،انجام شد .همچنین
مذا ک ��رات خوب ��ی با ات ��اق بازرگانی ب ��ا حض ��ور  60شرکت آن
صورت گرفت.
ب ��ه عقیده جنابعالی مهمتری ��ن دستاورد این سفر چه بوده
است؟
مهمتری ��ن دست ��اورد این سفر ع�ل�اوه بر مذا ک ��رات انجام
شده ،آشنایی شرکتهای ایرانی با فضاهای کاری خارج از
کشور و بازارهای بینالمللی بوده است
ب ��ا توجه به ارتباط نزدی ��ک جنابعالی با مجموعه پارک علم
ته ��ای مستقر در
و فن ��اوری ی ��زد لطفا نظرت ��ان را در مورد شرک 
ای ��ن پارک ،بویژه  5شرکتی که در این سفر با شما همراه بودند
بفرمایید
آشنای ��ی من با پارک علم و فناوری ی ��زد به سالها پیش
یگ ��ردد و در ای ��ن م ��دت ارتباط م ��ن هیچ گ ��اه با این
ب ��از م 
مجموع ��ه قط ��ع نشده است چ ��ه در زمان حض ��ور در وزارت
خانه و چه در حال حاضر که به عنوان مشاور برای پارکها
فعالیت میکنم.تا کنون نیز همکاری متنوعی مانند مشاوره
در زمینهه ��ای مختلف و شرک ��ت در کارگاههای آموزشی به
عنوان مدرس با این پ ��ارک داشتهام و معتقدم پارک علم و
فناوری یزد یکی از موفقترین پارکهای کشور است .در سفر
اخی ��ر به آلمان نی ��ز شرکتهای خوبی از ای ��ن پارک انتخاب
شدن ��د شرکتهایی ک ��ه در بازارهای داخل ��ی موفقیتهای
قابل توجهی کسب ک ��رده و حاال نیاز به بازاریابی در عرصه
بینالملل ��ی داشتند .خوشبختانه پیش از سفر با شناسایی
شرکتهای م ��ورد نظرشان در اتاق بازرگان ��ی آلمان آمادگی
الزم را ب ��رای انج ��ام مذا ک ��رات یافت ��ه و به حق خ ��وب ظاهر
شدند.
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احمدرضا فقیه خراسانی ،سرپرست تیم اعزامی پارک علم و فناوری یزد به مالزی:

سفارت ایران در مالزی حمایت معنوی خود را از مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی اعالم کرد
احمدرضا فقی���ه خراسانی ،معاون فناوری و ن���وآوری پارک
عل���م و فناوری ی���زد که در صدر هیئتی از ای���ن پارک به مالزی
سفر کرده ب���ود طی گفتگویی با روابط عموم���ی با بیان اینکه
هدف این سفر شناسایی و همک���اری با بازارهای بینالمللی
بوده است،گفت :یکی ازمشکالت شرکتهای فناور ،بازار یابی
در حوزه بینالمللی است به طوری که طی چند سال اخیر به
دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها ،دست تولیدکنندگان
داخلی از بازارهای بینالمللی کوتاه بوده است.
وی با اشاره به کوتاه بودن عمر مصرف محصوالت فناوری،
اظهار داشت :باید در همان دوره ی کوتاه عمر این محصوالت
تمام بازارها اعم از داخلی و خارجی عرضه گردد.
فقیه خراسانی با بیان اینکه با لغو تحریمها امکان فعالیت
در عرص���ه بینالمللی فراهم شده است ،گف���ت :در این راستا
کش���ور مالزی به عل���ت نزدیکی آیین و فرهنگ ب���ا کشور ایران،
ب���ه عنوان یکی از اولین کشورهای ه���دف ،انتخاب و با انجام
مذا ک���رات یک سال���ه با شرکتی ک���ه اخی���را در دانشگاه UPM
مال���زی پذیرش شده است ،توانستی���م تفاهمنامهای منعقد
کنیم.
مع���اون فناوری و نوآوری پارک عل���م و فناوری یزد ،با اشاره
به امضای تفاهمنامه با مرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه ،UPM
گف���ت :این تفاهمنام���ه با حضور مرضی���ه افخم ،سفی���ر ایران
در مال���زی ،محم���د صالح ،مش���اور وزیر آموزش عال���ی مالزی و
سمسیال رئیس پارک فناوری دانشگاه  UPMدر محل سفارت
ایران در مالزی به امضاء طرفین رسید.

وی افزود :بر اساس این تفاهمنامه  Uni Trans Techمتعهد
به همکاری در زمینه کمک به فروش محصوالت شرکتهای
فن���اور ایرانی در مال���زی ،تسهیل در حض���ور شرکتهای فناور
طرفیندر نمایشگاههایتخصصیدو کشور،تسهیلدر حضور
دانشآم���وزان طرفی���ن در مسابقات ملی ابتک���ارات و نوآوری
دانشآموزی ایران و مسابقات اختراعات مالزی شد سرپرست
تیم اعزامی پارک یزد به مالزی تصریح کرد :در حاشیه امضای
تفاهمنامه ،سفارت ایران در مالزی حمایت معنوی خود را در
زمینه مسابقات دانشآموزی بین دو کشور اعالم کرد و در این
راستا از یک دبستان و دبیرستان غیر انتفاعی مالزیایی بازدید
صورت گرفت.
فقیه خراسانی بازدید از پارک علم و فناوری دانشگاه UPM
 ،مرک���ز  Innohubاین پارک و پارک علم و فناوری مالزی  TPMرا
از برنامههای این سفر خواند و افزود :در ادامه سفر همچنین

از مرکز توسعه ص ��ادرات محصوالت مال ��زی  ،Matradeکریدور
مولت ��ی مدیا (مرکز حمایت از شرکتهای فعال در زمینه  )ITو
مرکز حمایت از شرکتهای با تکنولوژی باال  ،Mightبازدید به
عمل آمد .وی ب ��ا اشاره به دیدار با دکتر سمسیال،رئیس پارک
دانشگ ��اه  UPMو رئی ��س دانشکده مهندسی ای ��ن دانشگاه،
گف ��ت :بازدی ��د از  MIHو شرکت دولت ��ی  Accendasنیز از دیگر
برنامههای این سفر بود.
مع ��اون فن ��اوری و نوآوری پارک علم و فن ��اوری یزد سفر به
سنگاپ ��ور را از دیگر برنامههای سفر هیئ ��ت پارک عنوان کرد و
گف ��ت :در این سف ��ر از شرکتی در منطقه وی ��ژه علمی -فناوری
سنگاپ ��ور بازدید شد که در زمینه ساختمانسازی پارکهای
علم و فناوری فعالیت داشت.
وی ب ��ا اشاره ب ��ه بازدید از پ ��ارک مهارت شغل ��ی کودکان و
نوجوانان()Kidzaniaاین کشور ،اظهار داشت :یکی از اهداف
پارکه ��ای علم و فناوری آموزش مدیری ��ت کسب و کار است
ک ��ه در پارکهای مهارت شغلی این آموزش ب ��ه کودکان داده
میشود.
فقی ��ه خراسان ��ی با بیان اینک ��ه به دلیل هزینهه ��ای باالی
تاسی ��س این پارکه ��ا ،باید بخ ��ش خصوصی وارد ک ��ار شود،
گفت :پارک علم و فناوری ی ��زد آمادگی خود را برای حمایت از
بخش خصوصی در این حوزه اعالم میکند
وی در پای ��ان از تیم اعزامی پارک تشکر کرد و ابراز امیدواری
نمود نتیجه زحمات این تیم به زودی عملیاتی و در خدمت
فناوران مستقر در پارک یزد قرار گیرد.

مصطفی کریمیان اقبال ،سرپرست تیم اعزامی ایران به شهر برمن آلمان:

توسعه بازار شرکتها در سطح بینالملل و ارتقای فناوری
از طریق شرکای خارجی از جمله خدمات پارکها است
مصطفی کریمیان اقبال ،مدیرکل سابق دفتر برنامهریزی
امور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سرپرست تیم
اعزامی از ایران به شهر برمن آلمان طی گفتگویی با اشاره به
اینکه یکی از خدماتی که پارکها و مرا کز فناوری میتوانند به
شرکتها ارائه کنند ،خدمات بینالمللیسازی ،گسترش بازار
شرکته���ا در سطح بینالمللی و پیدا ک���ردن شرکای خارجی
جهت ارتقای فناوری است ،گفت :در این راستا شرکتهایی
از پارک عل���م و فناوری یزد ،شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
و چن���د شرکت از دیگر پارکهای علم و فناوری کشور به شهر
برمن آلمان سفر کردند.
وی اف���زود :در شهر برمن آلمان هم برنامههای مفصلی از
جمله بازدید از دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری و حتی

صنایع مانند خط تولید مرسدس بنز انجام و مذا کرات خوبی
با اتاق بازرگانی با حضور  60شرکت آن صورت گرفت.
کریمی���ان اقب���ال مهمتری���ن دست���اورد سف���ر را آشنای���ی
شرکتهای ایرانی با فضاهای کاری خارج از کشور و بازارهای
بینالملل ��ی دانست و تصریح کرد :شرکتهای خوبی از پارک
عل���م و فناوری ی���زد برای شرک���ت در این سف���ر انتخاب شده
بودن ��د .شرکتهایی ک ��ه در بازارهای داخل ��ی موفقیتهای
قاب ��ل توجهی کسب ک ��رده و حاال نیاز ب ��ه بازاریابی در عرصه
بینالمللیداشتند.
وی تصریح کرد :این شرکتها پیش از سفر آشنایی کامل با
شرکتهای مستقر در اتاق بازرگانی آلمان داشته و با آمادگی
کامل در مذا کرات حاضر شدند.

ادامه از صفحه اول
همچنین به دلی���ل اینکه به طور مشخ���ص مسئولی برای
پاسخگویی ب���ه روند جاری وجود دارد ،ضمانت اجرایی برای
تحقق تفاه���م نامهها و پیگیری مسائ���ل بینالمللی همراه با
نگاه کارشناسی وجود خواهد داشت.
عم���ده وظایف���ی که میتوان ب���رای این بخ���ش تعریف کرد،
عبارتن���د از شناخ���ت ظرفیته���ا ،دان���ش بینالملل���ی ،رص���د
فعالیتها و پیشرفته���ای بینالمللی و تعامالت بینالمللی
مبتنی بر اعتمادسازی ،برندسازی ،دانش اندوزی و حمایت
از حضور شرکتها در عرصه ی بینالمللی.
شرکتها نیز ب���ه فراخور توان خ���ود در عرصههای مختلف

بینالملل���ی میتوانن���د از ای���ن ظرفیته���ا به���ره من���د شوند.
بینالملل���ی س���ازی برای شرکته���ا یک بده و بست���ان است.
چنانچه شرکتی نیازمند تامین منابع یا قطعات و ماژولهای
خاص است که امکان توسعه آنها چه به لحاظ دانشی و چه
بهلحاظاقتصادیبرایشوجودندارد.بایدتامین کنندههایی
در عرص���ه ی بینالمللی بیاید ک���ه بتواند به آنها اعتماد کند
و زمینههای مبادل���ه را فراهم سازد.به همین ترتیب چنانچه
شرک���ت محصول یا خدمتی را در عرص���ه ی بینالمللی فراهم
آورده و میتواند آن را عرضه نماید ،در راستای عرضه و فروش
آن ت�ل�اش نماید .بنابراین نگاه تخصصی ب���ازار ،سطح دانش و

کریمی ��ان اقبال اف ��زود :خوشبختانه برخ ��ی از شرکتهای
پارک علم و فناوری یزد توانستند با شرکتهای آلمانی توافق
نامهها و قراردادهایی نیز به امضا برسانند.
گفتنی اس ��ت ،در چارچوب بینالمللیس ��ازی شرکتهای
فناور پارک علم و فناوری یزد ،تیمی متشکل از  5شرکت فناور
مستقر در پارک به همراه هیئت ایرانی به سرپرستی مصطفی
کریمیان اقبال ،از شهر برمن آلمان بازدید نمودند.

نی ��از سنجی بینالمللی از جمله وظایفی است که یک شرکت
برای خود تعریف میکند تا به اهداف بینالمللی دست یابد.
ایجاد یک فضای کسب و کار بینالمللی ،تسهیل مراودات
و تبادالت بانکی و تسهیل ارتباطات از وظایف دولتی است که
در راست ��ای تحقق اقتصاد مقاومتی و به منظور تعامل هرچه
بیشتر با جهان اجرا میشود.
پ ��ارک به عن ��وان رابط دول ��ت و بخش خصوص ��ی میتواند
در همگرا نم ��ودن کانونهای بینالمللی ،بست ��ر سازی برای
مراودات و تشویق فعالیتهای بینالمللی و ایجاد موازنه الزم
به عنوان یک سازمان پویای بینالمللی عمل نماید.

گفتگو
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دکتر محمدعلی وحدت:

خیرین علم و فناوری ،بر روی ساختن و تربیت انسانها
سرمایهگذاری میکنند

بنی���اد حامی���ان علم و فن���اوری کش���ور از  18اردیبهشت 95
رسم���ا آغاز به ک���ار کرد این درحالی اس���ت که دکتر محمدعلی
وحدت ،رئیس دانشگاه غیر انتفاعی امام جواد (ع) ،به عنوان
ریاست دانشگاه و نماینده پارک علم و فناوری یزد 7 ،آبان 94
به اتف���اق آراء به عنوان عضو هیئت امنای این بنیاد انتخاب
ش���د .به همی���ن بهانه با ایشان به گفتگو نشستی ��م که با هم
میخوانیم:
لطف���ا توضیحاتی در م���ورد بنیاد حامیان عل���م و فناوری کشور
بفرمائید.
بنی���اد حامیان عل���م و فناوری کش���ور توس���ط وزارت علوم،
تحقیق���ات و فناوری تاسی���س شد .هیئت امناء ای���ن بنیاد از
تعدادی افراد حقوقی و حقیقی تشکیل شده که افراد حقیقی
آن از بین نمایندگان تشکلهای موجود در کشور شکل گرفته
اس���ت .وزارت علوم ،ده سال پیش ،از دانشگاهها و پارکهای
علم و فناوری کشور خواست تا هریک انجمن حامیان علم و
فن���اوری ی���ا دانشگاه را در حوزه خود فع���ال یا تاسیس کنند و
سپ���س با تاسیس بنیاد حامیان علم و فناوری ایران سعی در
هدایت و سیاستگذاری جهت ایجاد هماهنگی و نظم در این
تشکلهاشد.
لزوم تاسیس چنین بنیادی در کشور چگونه احساس شد؟
در کش���ور م���ا و کشوره���ای صنعت���ی پیشرفت���ه ،خیری���ن،
سرمایهگذاران و کسانی که فعالیت اقتص���ادی دارند ،در کنار
فعالیته���ای خود سعی میکنن���د تعه���دات اجتماعی شان
را ه���م انج���ام دهند .به ای���ن معنا که کسانی ک���ه تمکن مالی
دارن���د با انج���ام فعالیتهای خیرخواهان���ه از جمله کمک به
دانشگاهها ،دین خود را به جامعه ادا کنند .در طول سالها،
دانشگاههای کشور به ص���ورت پرا کنده از کمک خیرین بهره
مند بودهاند با تاسیس این بنیاد و ایجاد نظم بین تشکلهای
خیرین ،سعی خواهد شد تا از کمکهای مادی و معنوی آن
حدا کثراستفادهشود.
کار اصلی این بنیاد چیست ؟
ای���ن بنیاد سعی دارد در کنار جمع آوری کمکهای مادی
خیری���ن ،فرهنگ انج���ام کارهای خی���ر را نیز در جامع���ه رواج
ده���د که البته ای���ن کاره���ا میتواند کمکهای م���ادی و غیر
م���ادی باشد .ما در ای���ن بنیاد سعی داریم نگاه ب���ه کار خیر را

تغیی���ر دهیم و بگوییم کمک در حوزه علم و فناوری کمک به
انسانسازی و تربیت جوانانی است که با این کمکها عالوه
ب���ر کارآفرینی و نخبگی و خالق بودن به ارزشهای جامعه نیز
وفادار هستند .در واقع نگاه خیرین علم و فناوری ،نگاه بلندی
است زیرا در کنار ساخت فضاهای فیزیکی ،بر روی ساختن و
تربیتانسانهاسرمایهگذاریمیکنند.
یک���ی دیگر از فعالیته���ای این بنیاد ،فراه���م آورن فضایی
برای انتقال تخصصها و تجربیات افراد موفق و ایجاد ارتباط
بی���ن دانشگ���اه و صنعت اس���ت .از جمل���ه ف���ار غ التحصیالن
دانشگاهی سراسر کش���ور در قالب این بنیاد ،ارتباط خود را با
دانشگ���اه حفظ کرده���و در یک تعامل دو جانب���ه ،به عمیقتر
شدن ارتباط صنعت با مرا کز علمی کمک خواهند کرد.
البته اعطای بورسیههای تحصیلی و یا حمایتهای مالی
از دانشجوی���ان و ف���ار غ التحصی�ل�ان نخبه ب���رای جلوگیری از
خ���روج نخبگان از کشور نیز از دیگر اهداف بنیاد حامیان علم
و فناوری کشور است.
انتخ���اب جنابعال���ی ب���ه عنوان عض���و هیئت امن���ای این بنیاد
چگونه بوده است؟
در جلسهای که انجمنهای حامیان علم و فناوری سراسر
کشور در آن حض���ور داشتند ،هیئت امنای بنیاد انتخاب شد
که بنده نیز افتخار داشتم به عنوان یکی از اعضای هیئت امنا
انتخاب شوم .در این جلسه همچنین فعالیتهای این بنیاد
به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ب���ا توجه به اینکه جنابعالی یک���ی از افرادی هستید که همواره
در جری���ان اقدامات خیرخواهانه در استان ب���وده اید ،وضعیت
فعالیته���ای خیرین و واقفی���ن را در استان ی���زد چگونه ارزیابی
میکنید؟
استان یزد یکی از استانهایی است که کمکهای مردمی
در آن بوی���ژه در سطح آم���وزش و پرورش و آموزش عالی ،بسیار
خ���وب بوده است به طوری که ه���م در مدرسهسازی و هم در
ساخ���ت دانشگاه بسیار خوش درخشیدهان���د .برای مثال در
دوران مسئولی���ت بنده در دانشگ���اه یزد،یعنی بین سالهای
 77تا ،83حدود 3میلیارد تومان از خیرین و صنعتگران کمک
گرفته شد ک���ه در آن شرایط سخت بسیار کارگشا بود .ساخت
خوابگاه ،ساختمانهای آموزشی و رفاهی و خریدهای ارزی از
جمله مواردی بود که از این محل تامین شد.
از دیگ���ر اقدام���ات خیرین است���ان نیز میت���وان به ساخت
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه با زیربنای  5500متر مربع با
همکاری انجمن زردتشتیان ایران و هند و یا ساخت دانشکده
عم���ران و مسج���د دانشگ���اه ب���ا حمای���ت بیت شری���ف شهید
صدوقی اشاره کرد.
با توجه به آمار باالی خیرین مدرسه ساز و مسجد ساز و ...در

استان یزد ،چه دلیلی برای ورود آنها به حوزه علم و فناوری در
استان وجود دارد؟
در است ��ان یزد زمینهه ��ای انجام کار خیر بسی ��ار باالست.
همانط ��ور که اش ��اره شد ،خیرین ی ��زدی بخص ��وص در حوزه
آموزش و پرورش بسیار فعال بوده و در کشور رتبه باالیی دارند
ام ��ا متاسفان ��ه در چند سال گذشته دانشگاهه ��ا و پارکهای
علم و فناوری کمتر از کمکهای خیرین سود بردهاند و به نظر
میرسد در این زمینه کم کاریهایی صورت گرفته است.
چه اقداماتی برای ترغیب خیرین استان به توجه به حوزه علم
و فناوری انجام شده است؟
در سطح کالن ،روز والدت امام حسن مجتبی(ع) به عنوان
روز کم ��ک ب ��ه عل ��م و فن ��اوری دانشگاهها نامگ ��ذاری شده و
جلسهای با حضور مسئولی ��ن وزارت خانه و خیرین دانشگاه
س ��از برگزار ش ��د و گزارشه ��ای خوبی در ای ��ن زمینه در سطح
کشور ارائ ��ه شده است .اما در سط ��ح استان باید کمیتههای
حامیان علم و فناوری در دانشگاهها و پارک علم و فناوری یزد
فعال شوند ت ��ا با پی گیریهایی که میکنند بتوانند از کمک
خیریننمایند.
در پ ��ارک علم و فن ��اوری دو جلسه انجم ��ن حامیان علم و
فن ��اوری برگزار ش ��ده و مراحل طوالنی ثبت شرک ��ت آن انجام
شده است و انشاال در آینده نزدیک جلسه هیئت امنا را برگزار
ک ��رده فعالیت را آغاز میکنیم .البته در دانشگاه یزد در مرحله
جلوت ��ری هستیم .به طوری که جلسات این کمیته در آن جا
تشکی ��ل ش ��ده و امیدواریم به نتایج ملموس ��ی در این زمینه
برسد.
آی ��ا این بنی ��اد در دانشگاه ام ��ام جواد (ع) ه ��م تشکیل شده
است؟
در دانشگاههای غیرانتفاعی مانند دانشگاه امام جواد(ع)،
هیئت موسس هیچ انتف ��اع مادی ازعملک ��رد دانشگاه ندارد
و ساختمانه ��ای دانشگ ��اه عم�ل�ا با کم ��ک خیرین تاسیس
شدهان ��د .در این دانشگاهها نیاز بیشت���ری برای ورود خیرین
احس ��اس میشود به این دلیل ک ��ه اوال دانشجویان از تمکن
مالی باالیی برخوردار نیستند ثانی ��ا از نظر رتبه دانشگاهی در
سط ��ح پایینی ق ��رار دارند ولی ویژگی مثب ��ت این دانشجویان
شرک ��ت در دورههای تقاضا مح ��ور است که مه ��ارت و کارائی
آنه ��ا فرصت بهتری ب ��رای ورودشان به بازار ک ��ار است .این
بدان معن ��ا است که ا گر انجمنهای حامی ��ان علم و فناوری
در ای ��ن دانشگاهها تشکیل شود ،کاره ��ای بسیاری در زمینه
آم ��وزش مهارتها و ساختن دانشجویان میتوان انجام داد.
زیرا راه ترقی صرفا ادامه تحصیل نیست و ا گر دانشجویان را به
سم ��ت آموزش کارآفرینی و کسب مهارت ببریم ،کار مهم تری
انجام داده ایم.

20

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال اول 1395

گفتگو

مدیر واحد "خدمات فناوری و بازار"؛

یکی از بزرگترین مسائل موسسات فناور ،بحث ورود آنها به بازار است

از ابت���دای س���ال  94بن���ا ب���ه صالحدید هیئ���ت رئیسه دو
واح���د خدمات تخصص���ی و بازاریاب���ی پارک ادغ���ام و واحد
"خدم���ات فناوری و ب���ازار" ایجاد شد .ب���رای آ گاهی از نحوه
عملک���رد ای���ن واح���د و خدم���ات ارائ���ه ش���ده توس���ط آن ،با
محمدرض���ا حسینی بغدادآبادی ،مدی���ر خدمات فناوری و
بازار گفتگویی داشتیم که در ادامه میخوانید.
در ابت���دای س���ال  94واح���دی به نام "خدم���ات فناوری و
ب���ازار" ایجاد شد و جناب عالی مدیریت آن را برعهده گرفتید.
ب���ه نظر شما این تغییر ،چه تحول���ی درخصوص خدمات ارائه
شده به موسسات مستقر در پارک یزد ایجاد نمود؟
خدم���ات زیرساخت فناوری و بازار شرکتهای مستقر در
پارکه���ای علم و فناوری دو بازوی اصلی خدمت رسانی به
شرکتها هستند .در گذشته این خدمات زیر نظر دو واحد
بازاریاب���ی و اداره خدم���ات تخصصی اعم���ال میشد که بنا
ب���ه صالحدید هیئت رئیس���ه دو واحد خدم���ات تخصصی و
بازاریابی پارک ادغام شدند .این ادغام موجب شد اطالعات
ای���ن حوزه یکپارچه شده و خدمات به صورت هماهنگ به
موسس���ات ارائه شود .امیدوارم در چنین شرایطی خدماتی
بهتر و جامع تر را به شرکتها ارائه نماییم.
این واحد چه خدماتی را به شرکتها ارائه میدهد؟
خدم���ات این واح���د به چند دست���ه تقسیم بن���دی و به
شرکته���ای چن���د مستاج���ره و شرکتهای مستق���ر در مرکز
رشد ارائه میشود که البته عمده خدمات ما به شرکتهای
مستق���ر در مرا کز رشد تعل���ق میگیرد ،ام���ا شرکتهای چند
مستاجره نیز در مواردی از این خدمات بهره مند میشوند.
از جمله خدمات این واحد؛
دفتر مالکیت فکری :تایید علمی ،تایید ادعاهای اختراع،
مش���اوره در ثب���ت برن���د و مش���اوره در طر حه���ای صنعتی از
جمل���ه خدمات این دفت���ر است .برای مث���ال چندی پیش
ف���ردی برای ثبت ی���ک اختراع به این دفت���ر مراجعه کرد که
پ���س از بررسی توانستیم ،چند ط���رح صنعتی و اختراع از آن
استخراج و به ثبت برسانیم.
آم���وزش :ای���ن خدم���ت ب���ه دو دست���ه تقسی���م میش���ود،
 -1آموزشه���ای الزام���ی ک���ه  12دوره را شام���ل میش���ود و
شرکته���ای مستقر در مرکز رشد باید این آموزشها را پشت
سر بگذارند-2 .آموزشهای اختیاری :موسسات مستقر در
مرا کز رشد میتوانند در دورههایی که در راستای ایدههای
محوری آنه���ا است شرکت کنند و ت���ا 50درصد هزینههای
حضور خود را از پارک دریافت نمایند-3 .حمایت از برگزاری
دوره آموزش���ی :کلی���ه شرکته���ای مستق���ر در پ���ارک عل���م
وفن���اوری یزد میتوانند در راست���ای ایده محوری و فعالیت
خ���ود ،دورهه���ای آم���وزش تخصص���ی برگ���زار نماین���د و پارک
ی���زد نیز به طرق مختل���ف از جمله تایید گواه���ی ،معرفی به
مرا کز مختلف دولت���ی و خصوصی و تامین فضای الزم برای
برگزاری حمایت و همکاری مینماید.
بازار :حمایت از شرکته���ا برای حضور در نمایشگاههای
داخلی و خارجی ،اخذ اشترا ک نشریات الکترونیکی ،صدور
معافیته���ای مالیات���ی ،مناقص���ات و مزایدهه���ا و اع�ل�ام به
شرکتها نیز از خدمات واحد خدمات فناوری و بازار است.
راهان���دازی دفت���ر طر حه���ای پژوهش���ی :در ای���ن دفت���ر با

سازمانه���ای مختل���ف قراردهایی را عقد و ب���ه شرکتهای
مستقر در پارک برون سپاری میکنیم که تا کنون به صورت
پایل���وت  3قرارداد منعق���د شده و در حال اج���را است .البته
آیی���ن نامهای نیز در این زمینه در حال تصویب است که به
زودی به صورت رسمی اع�ل�ام خواهد شد تا تمام شرکتها
بتوانند از این فرصت استفاده کنند.
از خدم���ات دیگ���ری ک���ه ای���ن واح���د پیگی���ری مینماید
پیگی���ری مسائ���ل مرب���وط به تسهی�ل�ات مالی داخل���ی پارک
ب���ه موسس���ات مستق���ر در پ���ارک است .ای���ن تسهی�ل�ات در
قالبه���ای مختل���ف از قبیل تسهی�ل�ات کمک ف���ن آفرینی،
تجاریس���ازی ،تجهیزات و کوتاه م���دت در اختیار شرکتها
قرار میگیرد.
م���ورد بع���دی خدم���ات ای���ن واح���د تاسی���س و راهب���ری
آزمایشگاهه���ا و کارگاهها است .هم ا کن���ون آزمایشگاههای
مختلف���ی در پ���ارک ی���زد مستق���ر هستن���د ،ک���ه ب���ه ص���ورت
برونسپ���اری ب���ه بخ���ش خصوص���ی مدیری���ت میشون���د.
آزمایشگاهه���ای پارک شامل آزمایشگ���اه شیمی ،آزمایشگاه
الکترونیک ،آزمایشگاه کشت بافت ،آزمایشگاه شبکه و متن
ب���از ،آزمایشگاه کاشی و سرامی���ک و کارگاه مکانیک هستند
ک���ه شرکته���ای مستق���ر در پ���ارک حس���ب م���ورد میتوانند
ب���ا به���ره من���دی از تخفیفهای در نظ���ر گرفته ش���ده از آنها
استفاده نمایند.
مش���اوره نیز یکی دیگر از خدمات���ی است که در این واحد
ارائه میشود که مش���اوره مالی ،حقوقی ،بازرگانی ،بازاریابی
و تبلیغاتی از جمله آنها است.
ای���ن خدم���ات در سای���ت خدمات فن���اوری و ب���ازار قابل
دسترسی است.
یک���ی از بزرگترین مسائل موسسات فناور ،بحث ورود آنها به
ب���ازار است .برنامههای شما در این حوزه چه بوده و تاکنون تا
چهاندازه موفق بوده اید؟
ح���وزه بازار در هر شرکتی س���ه قسمت اصلی بازارشناسی،
بازارس���ازی و بازاریاب���ی است .م���ا در دو مقول���ه بازارشناسی
و بازارس���ازی کم���ک ح���ال موسس���ات مستق���ر در پ���ارک
هستی���م و بازاریاب���ی برعهده شرکتها اس���ت .در بازارسازی
و ب���ازار شناس���ی حض���ور در نمایشگاهه���ا و عق���د تفاهمنامه
در برنامهه���ای ما قرار دارد و خوشبختان���ه تفاهمنامههای
بسیار موثری تا کنون منعقد شده است.
گاه شنیده میشود ،آموزشهای ارائه شده توسط پارک یزد
تاثیرگذاریاندک���ی در روند رشد موسسات فناور دارد .توضیح
بفرمایی���د برنامههای آموزشی این پارک چگونه تنظیم شده و
برنامههای شما برای رفع این آسیبها چیست؟
پ���ارک در راست���ای رسال���ت خ���ود دورههایی کارب���ردی را
طراحی و با مجربترین اساتید برگزار نماید .آنچه در میزان
استف���اده شرکته���ا از ای���ن دورهه���ا موثر اس���ت ،جایگاهی
است ک���ه آنها برای چنی���ن آموزشهایی قائ���ل میشوند.
زمانی این دورهها جایگ���اه واقعی خود را در رشد و بالندگی
شرکته���ا خواهند داشت که مدیران عام���ل یا مرتبطترین
پرسن���ل با موضوع در این دورهها شرک���ت کنند .البته پارک
ی���زد در آیین نام���ه جدید خود راهکارهای���ی را برای تاثیر هر
چ���ه بیشتر دورههای آموزشی پیش بین���ی نموده است ،اما
نهایتا ای���ن شرکتها هستند که بای���د از فرصت ایجاد شده
بهترین بهره را ببرند.

مبحث مالکیت فکری ،از جمله فعالیتهای دیگری است
که در واحد "خدمات فناوری و بازار" انجام میشود .فرصت
خوب ��ی است تا در مورد این خدمت توضیحات بیشتری ارائه
دهید.
ای ��ن مبح ��ث در تم ��ام پارکهای عل ��م و فن ��اوری دنیا از
جایگ ��اه و اهمیت وی ��ژهای برخوردار اس ��ت .خدمات حوزه
مالکی ��ت فک ��ری ب ��ه دو دست ��ه مالکی ��ت ادب ��ی – هن ��ری و
مالکی ��ت صنعتی تقسیم میش ��ود .اخت ��راع ،عالئم تجاری،
طر حه ��ای صنعت ��ی در گ ��روه مالکیت صنعتی ق ��رار میگیرد
که خوشبختانه از س ��ال  ،86حمایت از این بخش در کشور
م ��ا شکل بهتری ب ��ه خود گرف ��ت .در حال حاض ��ر این دفتر
یک ��ی از مراجع منطق� �های ارزیاب ��ی اختراع ��ات کشور است
و بررس ��ی ادع ��ای اخت ��راع را در استان یزد انج ��ام میدهد.
دومی ��ن مبح ��ث عالیم تجاری است که ب ��ا توجه به اهمیت
آن در برندس ��ازی شرکتها امیدواریم شرکتهایی که هنوز
نسبت ب ��ه ثبت عالئم تج ��اری خود اق ��دام نکردهاند از این
فرص ��ت استف ��اده نمایند .م ��ورد دیگر مربوط ب ��ه طر حهای
صنعت ��ی است؛ شرکته ��ای مستقر در پارکه ��ا یا محصول
ارائه میدهن ��د یا به ارائه خدم ��ات میپردازند و یا مشغول
فعالیت روی یک اختراع هستند .در هرصورت نیازمند ثبت
طر حه ��ای خ ��ود میباشند ک ��ه خوشبختانه امک ��ان آن در
پارک یزد مهیا است.
در خبره ��ا خواندی ��م ،فن بازار منطقهای ی ��زد در سال  94با
محوریت پارک یزد ایجاد شد ،در این مورد توضیح بفرمایید
ف ��ن بازار عرض ��ه کنن ��ده و درخواس ��ت کننده فن ��اوری را
در کن ��ار یکدیگ ��ر ق ��رار میده ��د و در تالش است ت ��ا مسیری
ساخت یافت ��ه را برای عرضه تکنولوژی به بازار ایجاد نماید.
خوشبختانه با پیگیریهایی که در سال گذشته انجام شد
پ ��ارک ی ��زد توانست سیزدهمی ��ن فن بازار منطق� �های کشور
و نخستی ��ن ف ��ن ب ��ازار ب ��ا تولیت پارک عل ��م و فن ��اوری را در
استانهای کشور راهاندازی نماید.
مهمتری ��ن دستاوردهای این واح ��د در سال  94چه بوده و
برنامههایتان برای سال  95چیست؟
نخست بحث راهاندازی فن بازار ملی است که توانستیم
اولی ��ن فن ب ��ازار استانی را ب ��ا تولیت پارک راهان ��دازی کنیم.
دومین اقدام موثر ما ایجاد دفتر طر حها است که اقدامات
اولی ��ه درخص ��وص آن انج ��ام و تا کن ��ون موف ��ق ب ��ه عقد دو
ق ��رارداد ش ��ده است ،موضوع س ��وم بازنگ ��ری و اصالح آیین
نامهه ��ای مرتبط با این حوزه اس ��ت که با نهایی شدن آنها
امیدواری ��م در س ��ال  95خدمات ��ی منسجم ت ��ر و موثرتر را به
شرکتهای فناور ارائه نماییم.

گفتگو
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مدیرکارخانهبهنور یزد:

در صورت اجرای طرح نیمههادی
انقالب بزرگی در صنعت روشنایی کشور ایجاد خواهد شد

در سومین مراسم رونمای���ی از دستاوردهای شرکتهای
دانشبنی���ان که  31خ���رداد ماه در محل صن ��دوق نوآوری و
شکوفایی و با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری
برگزار شد ،از  23محصول دانشبنیان که با حمایت صندوق
ب���ه تولی���د رسیدن���د رونمای���ی شد .یک���ی از ای���ن محصوالت
المپهای  LEDبا لومن باالی  150شرکت بهنور یزد بود.
مه���دی سعیدی ،مدی���ر کارخان���ه بهنور ی���زد در گفتگو با
روابط عمومی پارک عل ��م و فناوری یزد با بیان اینکه شرکت
بهنور از سال  86تاسیس و از سال  89در پارک علم و فناوری
ی ��زد مستقر شده اس ��ت ،گفت :در ابتدا کار خ���ود را با تولید
دیودهای نوری پایین یا دوپایه آغاز کردیم تا نهایتا به تولید
 high power LEDرسیدیم که محصول دانشبنیان شرکت
بهنور شناخته شده در سومین دوره رونمایی از محصوالت
شرکتهای دانشبنیان معرفی شد.
سعی���دی با بیان اینک���ه  high power LEDدر سال 2014
جای ��زه نوبل فیزیک را دریافت ک ��رد ،گفت :مهمترین فا کتور
محص ��ول تولیدی شرکت بهنور این است ک���ه با استفاده از
ای���ن المپهای  ،LEDبا مص���رف کمتر ،می���زان نور بیشتری

دریافت میشود.
وی اف���زود :ب���ه عبارت���ی ی���ک الم���پ  100وات معمولی 500
لومن نور دارد در حالی که یک المپ  5وات  700 ،LEDلومن
ن���ور تولی���د میکن���د .بنابراین ی���ک بیستم مصرف ب���رق و 30
درصد نور بیشتر دارد.
سعی���دی با بی���ان اینکه شرک���ت بهنور یک���ی از سخنرانان
این مراسم ب���ود ،گفت :ما به نمایندگ���ی از بقیه شرکتهای
دانشبنیان سعی کردیم تمامی درخواستهای شرکتها را
به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتقل کنیم.
مدی���ر کارخان���ه بهنور یزد ب���ا اشاره به تاثی���ر حمایتهای
پ ��ارک علم و فناوری یزد در کسب موفقیتهای این شرکت،
اظه���ار داش���ت :حمایته���ای پ���ارک عل���م و فن���اوری ی���زد و
تسهی�ل�ات ارائه ش ��ده توسط صن ��دوق ن ��وآوری و شکوفایی
استان یزد باعث ساخت چند محصول جدید توسط شرکت
بهنور و عرضه آن در ادوار مختلف راهی بازار شده است.
سعیدی افزود :یکی از این محصوالت المپهایی با لومن
 150ت���ا  160بود که در زمان تولی���د آن در جهان المپهای با
لومن  110وجود داشت.
وی ضم���ن قدردانی از حمایتهای پ���ارک علم و فناوری
ی���زد ،گف���ت :ی���ک دوره ب���ا هماهنگی پ���ارک علم و فن���اوری،
شرکته���ای دانشبنی���ان از فرودگ���اه ی���زد بازدید ک���رده و با

آیتمها و نیازهای صنعت هوایی آشنا شدند که بازدید بسیار
مفید و موثری بود.
سعی ��دی تصری ��ح کرد :با توج ��ه به اینکه برن ��د پارکهای
عل ��م و فناوری ارزش و اعتب ��ار خاص ��ی دارد ،امیدواریم این
بازدیده ��ا از س ��وی پ ��ارک ادامه داشته باشد ت ��ا شرکتهای
دانشبنی ��ان از ای ��ن طری ��ق بتوانند ب ��ا سازمانه ��ای دیگر
ارتباط برقرار کند.
مدیر کارخانه بهنور یزد با اشاره به برنامههای آینده این
شرکت ،اظهار داشت :در حال حاضر با استفاده از تسهیالت
پارک یزد ،وارد بحث نیمههادیها شدیم که تکنولوژی آن را
تنها کشور آمریکا داشته و تایوان و چین تحت عنوان همان
برند این محصوالت را تولید میکنند.
وی اف ��زود :ب ��ا رایزنیه ��ای انج ��ام ش ��ده در ح ��ال خری���د
ای ��ن تکنول ��وژی از طریق کش ��ور آلم ��ان هستیم ت ��ا بتوانیم
نیمههادی را در ایران تولید نماییم.
سعی ��دی ب ��ا بیان اینک ��ه این ط ��رح را ب ��رای دفت ��ر برق و
الکترونی ��ک وزارت صنع ��ت و مع ��دن فرستادی ��م ،گف ��ت:
خوشبختان ��ه وزارت خان ��ه از ای ��ن ط���رح استقب ��ال خوب ��ی
داشتند چرا که در صورت اجرایی شدن آن ،تولید المپهای
 LEDدر ایران بسیار زیاد ،مصرف برق پایین و انقالب بزرگی
در صنعت روشنایی کشور بوجود خواهد آمد.
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معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد؛

طرحهای برگزیده جشنواره ایدههای برتر توسط تجار بینالمللی ،حمایت میشوند
داری���وش پورسراجی���ان ،رئی���س پ���ارک عل���م و فن���اوری
ی���زد به هم���راه شهرام شکوه���ی معاون پشتیبان���ی و هیئت
هم���راه ،در سفر به کش���ور امارات متحده عرب ��ی و حضور در
جشن���واره تجاریس���ازی فناوریه���ای پیشرفت���ه در زمینه
توسع���ه مناسب���ات و ارتباط���ات بینالملل���ی مجموعه پارک
و شرکته���ای فناور مستق���ر در آن با تج���ار و سرمایهگذاران
اماراتی و ایرانیان مقیم دبی گفتگو و مذا کره کردند.
شهرام شکوهی معاون پشتیبانی پارک طی گفتگویی در
زمینه اه���داف و دستاوردهای این سفر گف���ت :با توجه به
تغییر رویکرد در یازدهمین جشنواره ایدههای برتر و گرایش
به سمت انتخ���اب ایدههایی دارای پتانسیل ب ��ازار ،نیاز به
نگاه���ی جهان شمول بود و از طرف دیگر این ایدهها عالوه
بر سرمایه نیازمند تجربیاتی در بازار بودند و بهترین گروهی
که میتوانستند این امر را تسهیل کنند ،سرمایه داران بازار
یا همان تجار بودند.
وی ب���ا اش���اره ب���ه شک���ل گی���ری جشن���واره بینالملل���ی
تجاریس���ازی فناوریهای نوین در کرمان ،گفت :در مدت
دو روز ای���ن جشنواره توانستیم با شرک���ت االنجاز به عنوان
عامل جمع کننده تجار ،مذا کراتی داشته باشیم و مقرر شد

محصوالت برگزیدگان جشنواره ایدههای برتر را به
سرمایهگذاران معرفی کنیم.
شکوه���ی اف���زود :طب���ق تواف���ق ق���رار اس���ت از
بی���ن طر حه���ای ارائه ش���ده چند ط���رح انتخاب و
سرمایهگذاری روی آنها آغاز شود.
وی سرمایهگ���ذاری ب���ر روی فناوریه���ای
شرکته���ای پ���ارک را یک���ی دیگ���ر از مباحث مطرح
ش ��ده در این نشست عنوان ک ��رد و گفت :با رئیس
ایران���ی ش���ورای بازرگان���ان مقی���م دب���ی جلسات���ی
برگ���زار شد و قرار ش���د طی سفری به ی���زد از نزدیک
توانمندیه ��ا و دستاورده ��ای شرکتهای پارک را
مشاهده کنند.
شکوهی تصریح ک���رد :در این نشست همچنین
تعدادی از طر حهای شرکتهای پارک ارائه و این گروه ابراز
عالق���ه مندی کردند تا ب���ر روی این طر حه���ا سرمایهگذاری
کنند.
مع ��اون پشتیبانی پارک با بی ��ان اینکه این گروه میتواند
محص���والت شرکته���ای ساخ���ت یافته با تجرب���ه فروش در
داخ ��ل کشور را ب ��ا اعمال برخ ��ی تغیی ��رات در بسته بندی،

برندس ��ازی و بومیس ��ازی ،در منطق���ه ب ��ه ف ��روش برساند،
گف ��ت :ای ��ن گروه تج ��ار با توج ��ه ب ��ه تجرب ��ه دوران تحریم و
داشتن شرک ��ای تجاری در نقاط مختل���ف جهان میتوانند
محصوالت را خیلی سریع و ارزان تجاریسازی کنند.
گفتن ��ی اس ��ت ،ای ��ن نمایشگاه ت ��ا  12خ���رداد م���اه ادامه
داشت ��ه و از ساعت  9الی  14:30و  17:30تا  20آماده میزبانی
از بازدیدکنندگان است.

انتصاب مدیر روابط بینالملل پارک یزد به عنوان عضو کمیته
انتقال فناوری و توسعه صادرات محصوالت پارکها
طی حکمی محمد قویدل ،مدیر روابط بینالملل پارک علم
و فن���اوری یزد ،به عنوان عضو کمیته انتقال فناوری و توسعه
صادرات محصوالت پارکهای علم و فناوری انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این حکم
توسط خسرو پیری ،مدیر کل دفتر برنامهریزی امور فناوری در
تاریخ  8تیر صادر و ابالغ گردید.
شایان ذک���ر است شرکتهای فناور مستق���ر در پارک علم و

فن ��اوری یزد تا سال  1393مبلغ دو و چهاردهم میلیون دالر و
در س ��ال  1394بالغ بر یک و هفت دهم میلیون دالر صادرات
فن ��اوری داشتهاند .همچنی ��ن برنامه راهبردی چه ��ارم پارک
علم و فناوری یزد با محوریت بینالمللی شدن تدوین شده و
امید آن میرود که حضور نماینده این پارک در کمیته انتقال
فن ��اوری و توسع ��ه صادرات محص ��والت پارکها ب ��رای تبادل
تجربیات و توفیق هرچه بیشتر در این حوزه منشا اثر باشد.

شهرام شکوهی ،رئیس هیئت اجرایی مناطق  ٢و  ٤فناوری

دورههای ضمن خدمت ،کوتاهترین راه برای ارتقای کیفی پرسنل پارکها است
هیئ���ت اجرایی مناب���ع انسانی مناط���ق  ٢و ٤
فناوری  15اردیبهشت  95در پارک علم و فناوری
چهار محال بختیاری برگزار شد .شهرام شکوهی
رئیس هیئت اجرایی مناب���ع انسانی مناطق  ٢و
 ٤فن���اوری در ای���ن جلسه ضمن ارائ���ه گزارشی از
پیگیریهای مصوبات جلسات قبل ،از پیشنهاد
آیین نامه آموزش مدی���ران میانی و کارشناسان
پارکه���ا خب���ر داد و گف���ت :طراح���ی و اج���رای
دورههای ضمن خدمت تخصص���ی ،کوتاهترین

راه برای ارتقای کیفی پرسنل پارکها است
در این جلسه ،اسماعیل پیرعلی ،رئیس پارک
علم و فن���اوری چهارمحال بختی���اری نیز ضمن
ع���رض خیرمق���دم ب���ه مدعوی���ن ،از پیگیریها و
اقدامات کارشناسی هیئت اجرایی تقدیر و تشکر
نمود.
گفتنی است؛ دبیر خانه هیئت اجرایی مناطق
 ٢و  ٤فن���اوری در پ���ارک علم و فناوری یزد مستقر
است.

درخشش طرحهای شرکتهای فناور پارک یزد در جشنواره تجاریسازی فناوریهای پیشرفته دبی
طر حهای برتر جاذب برای سرمایهگذاری شرکتهای فناور
پارک علم و فناوری یزد ،در دومین دوره جشنواره تجاریسازی
فناوریهای پیشرفته 3 ،خرداد  95در دبی به سرمایهگذاران
خارجی معرفی و مورد استقبال برخی از ارگانهای این کشور
قرار گرفتند .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد،
در پی برگزاری "نخستین جشنواره تجاریسازی فناوریهای
پیشرفته " در تاریخ  22مهر  ،94در کرمان و حضور پارک علم و

فن���اوری یزد در این روی���داد که با حضور سرمایهگذاران و تجار
ایرانی خ���ارج از کشور وبا هدف سرمایهگذاری و تجاریسازی
محص���والت فن���اوری انج���ام گرف���ت ،تع���دادی از طر حه���ای
شرکتهای مستقر در پارک ارایه و در نهایت طرح تولید رزین
ازشرکت پترو ا کتان ایساتیس به عنوان طرح برتر شناخته شد
و لوح تقدیر دبیر علمی جشنواره را دریافت کرد.
ب���ا فراخوان دومین دوره این جشنواره تع���داد  2طرح از 12

ط ��رح برتر جاذب ب ��رای سرمایهگذاری از پارک ی ��زد به صورت
ارایه حضوری و  3طرح به صورت پوستری انتخاب شده و در
سوم خرداد به سرمایهگذاران خارجی معرفی شد.
گفتن ��ی اس ��ت ،این طر حه ��ا متعلق به شرکته ��ای ویستا
الکترونیک و شیردال صنعت هستند که در هتل الغریر امارات
برای سرمایهگذاران به نمایش در آمده و مورد استقبال برخی
از ارگانهای این کشور قرار گرفتند.
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اعالم حمایت کمیسیون ملی یونسکو از هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی
کمیسی���ون علمی یونسک���و طی نام���های حمایت معنوی خ���ود را از
هشتمین دوره مسابق���ات ملی ابتکارات و ن���وآوری دانشآموزی اعالم
کرد.
به گ���زارش روابط عمومی پ���ارک علم و فناوری ی ��زد ،این کمیسیون
همانن���د دورههای پیشی���ن از هشتمی���ن دوره مسابق���ات نیز حمایت
معنوی نموده و نماینده این نهاد جهت اهدای لوح تقدیر به برگزیدگان،

در مراسم اختتامیه حضور خواهد یافت.
گفتنی است ،طبق تفاهمنامه س ��ه جانبه میان پارک علم و فناوری
ی ��زد ،وزارت آموزش و پ ��رورش و اداره کل آموزش و پ ��رورش استان یزد
مقرر شد در پی برگزاری موفق هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و
نوآوری دانشآموزی در یزد ،هشتمین دوره این مسابقات نیز با میزبانی
پارک علم و فناوری یزد به صورت ملی برگزار گردد.

رونمایی از طرح شرکت صافات انرژی یزد در نخستین جشنواره صنایع برتر استان یزد
در آیی���ن افتتاحیه نخستین جشن���واره صنایع برتر استان
ی���زد ،از ط���رح کفشک ب���ال می���ل( )bearing slide shoeشرکت
صاف���ات ان���رژی ،یک���ی از شرکتهای مستق���ر در پ���ارک علم و
فناوری یزد ،با حضور جمعی از مسئولین رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،رضا جواد
پ���ور ،مدیر عامل شرکت صافات ان���رژی یزد با بیان اینکه این
ط���رح یکی از محص���والت دانشبنی���ان شرکت اس���ت ،گفت:
حساسی���ت این قطعه زمانی مشخص میش���ود که بدانیم 4
عدد از این قطعات ،تکیه گاه چرخش آسیاب  3000تنی معدن
هستند.
وی ب���ا اش���اره به مزایای ط���رح کفشک بال می���ل(bearing

 ،)slide shoeگفت :قیمت تمام شده این قطعه برای مشتری
کمتر از نصف مشاب���ه خارجی آن است که این امر از خروج ارز
از کشور جلوگیری ک���رده و موجب ایجاد اشتغال نیروی مولد
میش���ود .جوادپور اف���زود :م���دت ضمانت قطع ��ات خارجی
یکسال میباشد ،این در حالی است که شرکت صافات انرژی
یزد قطع���ات را  18ماه ضمانت ک���رده و در صورت بروز هرگونه
مشک���ل در این مدت بالفاصله قطعه معی ��وب با قطعه دیگر
تعویض میگردد.
گفتنی است ،نخستین جشن���واره صنایع برتر استان یزد از
 22تا  25تیر ماه سال جاری در محل کارخانه جنوب واقع در
خیابان کاشانی روبروی پارک هفتم تیر در حال برگزاری است.

اهدای یک دستگاه موتور جت از سوی هما به پارک علم و فناوری یزد
ی���ک دستگ���اه موتور ج���ت از سوی هواپیمای���ی جمهوری
اسالمی ایران(هما) به پارک علم و فناوری یزد اهدا شد.
ب���ه گ���زارش روابط عمومی پارک علم و فن���اوری یزد ،شرکت
پیشگام���ان توسع���ه پرواز ی���زد که از س���ال  91فعالی���ت خود را
در زمین���ه آموزش خلب���ان و مهارتهای هوای���ی آغازکرده ،در
راستای اهداف مگاپ���ارک هوایی اقدام به تاسیس دانشکده
علم���ی– کاربردی در رشتهه���ای تعمیر و نگه���داری هواپیما،
مراقب���ت پ���رواز و ...نموده اس���ت .لذا برای تجهی���ز کارگاههای
آموزش���ی ای���ن دانشگ���اه نیازمن���د تجهیزات���ی از جمل���ه موتور

هواپیماه���ا ب���وده است ک���ه این موت���ور از س���وی هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران به پارک علم و فناوری یزد اهدا شد.
گفتنی است ،ستاد توسعه فن���اوری و صنایع دانشبنیانی
در سال  93با هدف برقراری ارتباط بین نیازها و ظرفیتهای
صنع���ت هوای���ی ب���ا توانمندیه���ا و ظرفیته���ای دانش���ی و
عمل���ی پارکهای علم و فن���اوری و دانشگاهه���ا و شرکتهای
دانشبنیان و بنگاههای صنعتی ،مگاپارک هوایی را تاسیس
و پارک عل���م و فناوری یزد به عنوان یکی از اعضای اصلی این
مگاپارک انتخاب شد.

تقدیر از پارک علم و فناوری یزد به عنوان اداره برتر در حوزه مدیریت انرژی استان
سید عل���ی عزالدین���ی ،معاون هماهنگ���ی امور اقتص���ادی و
توسعه منابع استانداری یزد با اهدای لوح تقدیر از پارک علم و
فناورییزدبهعنوانبرترینادارهدولتیدر زمینهمدیریتانرژی

تقدیر کرد .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در
چارچوبدستورالعملمدیریتانرژیدرساختمانهایاداری،
اردیبهشتسالجارینحوهمصرفانرژیاداراتاستانتوسط

کمیته نظارت بر مدیریت انرژی ساختمانهای اداری بررسی و
پارک علم و فناوری یزد بر اساس شاخصهای ارزیابی موفق به
کسبعنوانبرتر در مدیریتانرژیدر استانیزدشد.

تقدیر از نشریه ملک یزد به پاس  66سال تالش در عرصه مطبوعات
اعضای روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد به نمایندگی
از داری���وش پورسراجیان ،رئیس پ���ارک ،روز سه شنبه  5مرداد
 95ب���ا حض���ور در دفتر هفته نامه مل���ک ،از زحمات این هفته
نامه در عرصه اطالعرسانی تقدیر کرد.
به گ���زارش روابط عمومی پارک علم و فن���اوری یزد ،در این
بازدید که به مناسبت شصت وششمین سالگرد انتشار هفته

نامه ملک ص���ورت گرفت ،سید محمد خامس���ی مدیر روابط
عمومی پارک با اهدای لوح تقدیر از سوی رئیس پارک ،از این
نشریه تقدیر به عمل آورد
گفتنی است ،علی ا کبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه فناوری آب
و عضو شورای روابط عمومی پارک نیز در این بازدید تیم روابط
عمومی را همراهی نمود.

مدیر امور بینالملل پارک علم و فناوری یزد خبر داد:

پذیرش شرکتهای جدید در حوزههای تخصصی صادرات فناوری در پارک علم و فناوری یزد
محم���د قویدل مدیر ام���ور بینالملل پارک عل���م و فناوری
ی���زد از پذی���رش شرکتهای جدی���د در حوزهه���ای تخصصی
صادرات فناوری در پارک خبر داد.
به گ ��زارش روابط عمومی پارک علم و فن ��اوری یزد ،وی با
بی���ان اینکه ب���ا پذیرش ای���ن شرکتها زمینه رش���د و فعالیت
بیشت���ر شرکتهای فن���اور مستقر در پارک عل���م و فناوری یزد

فراه���م میش���ود ،گف���ت :در راست���ای ارتقاء سط���ح تعامالت
بینالملل���ی شرکتهای پ���ارک علم و فن���اوری یزد همچنین
تسهی���ل انتق���ال و صادرات محص���والت فن���اوری ،دو شرکت
ارسی ��ن سینا و پیشگام ��ان تدبیر مارکار ب ��ا زمینه ی فعالیت
مش���اور بینالمللی و بازاریابی خارج���ی در مرکز فناوری اقبال
پذیرش شدند.

قوی ��دل اظهار امی ��دواری کرد :ب ��ا استقرار ای���ن دو شرکت
زمینه حضور بیش از پیش شرکتهای مستقر در عرصههای
بینالمللی فراهم شده و حجم مبادالت فناوری افزایش یابد
گفتنی اس ��ت ،شرکتهای مستقر در پ���ارک علم و فناوری
یزد صادرات بالغ بر یک و هفت دهم میلیون دالر را در سال
 1394رقم زدند.
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در اولین جشنواره ی تولید محتوای دیجیتال ر وی داد

تقدیر از تیم شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر(مستقر در مرکز رشد فناوریهای نرم پارک علم و فناوری یزد)
در مراس���م اختتامیه نخستی���ن جشنواره تولید محتوای
دیجیت���ال ای���ران که روز دوشنب���ه  15شهریور م ��اه با حضور
عل���ی جنت���ی ،وزی���ر فرهنگ و ارش���اد اسالمی ،سی���د مرتضی
موسوی���ان ،رئی���س مرک���ز ف���نآوری اطالع���ات ورسانهه���ای
دیجیت���ال ،پروی���ز کرم���ی ،مش���ارو معاونت علم���ی وفناوری
ریاس���ت جمهوری و جمعی از اساتی���د و مسئولین دانشگاه
صنعتی شریف در سالن سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و
ارشاد برگزار شد ،از تیم متفکران نوین مالی(از شرکت دانش
پژوه���ان مالی فرانگر ،مستقر در مرک���ز رشد فناوریهای نرم
پارک یزد) توسط عل���ی جنتی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
تقدیر شد.
به گ ��زارش رواب ��ط عمومی پارک عل ��م و فن���اوری یزد ،در
مرحل ��ه اول این جشنواره ابتدا  33تی���م از میان 200تیم از

دانشجوی���ان مقط���ع دکتری و اساتی���د ،انتخاب شد که
ایده تیم متفکران نوین مالی به سرپرستی دکتر تفتیان
ج���زو طر حهای برگزی���ده بود .سپ���س در رقابت���ی که در
سه بخش فرهنگ ،سب���ک زندگی و کارآفرینی و اقتصاد
دانشبنی���ان بین این طر حها برگ���زار شد ،تیم متفکران
نوین مالی از شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر ،مستقر
در مرک���ز رشد فناوریهای نرم پارک یزد موفق به کسب
عن���وان تنها تی���م برگزیده در بخ���ش کارآفرینی و اقتصاد
دانشبنیان شد.
گفتن���ی اس���ت ،تی���م شرک���ت دان���ش پژوه���ان مالی
فرانگر(مستقر در مرکز رش ��د فناوریهای نرم پارک یزد)
تنه ��ا تیم شرکت کنن ��ده از استان یزد در ح ��وزه کارآفرینی و
اقتص ��اد دانشبنیان در ای ��ن دوره از جشنواره بود که پس

از کس ��ب این عن ��وان توانست مورد حمایتهای���ی از قبیل
معافی ��ت مال ��ی ،دریاف ��ت تسهی�ل�ات و مج ��وز کس ��ب و ک���ار
دیجیتال و ...قرار گیرد.

اعالم حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
از هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی
در جلس���های که سه شنب���ه  9شهریور ماه س���ال جاری در
مح���ل معاونت علمی و فناوری ریاست جمه���وری برگزار شد،
معاون���ت علمی و فن���اوری ریاست جمهوری حمای���ت خود را
از برگ���زاری هشتمین دوره مسابقات ملی ابتک���ارات و نوآوری
دانشآموزی توسط پارک علم و فناوری یزد اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا
فقیه خراسانی ،معاون فن���اوری و نوآوری پارک علم و فناوری
ی���زد و دبی���ر هشتمی���ن دوره مسابق���ات ضم���ن ارائ���ه گزارش
عملکرد برگزاری دورهه���ای قبلی این مسابقات ،حمایتها و
اه���داف پارک علم و فناوری یزد از برگ���زاری این مسابقات را از

ابتدا تاکن���ون تشریح نم���ود .وی ترویج فرهنگ
کارآفرین���ی مبتن���ی ب���ر اقتص���اد دانشبنی���ان را
مهمترین ه���دف پارک علم و فن���اوری از برگزاری
این مسابقات دانست.
در ادام���ه ،یارمحمد ب���ای ،مدی���ر کل توسعه
فن���اوری معاون���ت علم���ی و فن���اوری ریاس���ت
جمهوری ضمن تشکر از دستاندرکاران برگزاری
مسابق���ات ،با اشاره به سیاستهای معاونت علمی در ترویج
و گسترش علوم و فناوریهای نوین ،حمایت معاونت علمی
ریاس���ت جمهوری را از ای���ن مسابقات اعالم و اب���راز امیدواری

نم ��ود که ای ��ن حمایت گام ��ی در جه ��ت رشد و
گست ��رش ای ��ن مسابقات ب ��ه عن ��وان مسابقات
مرجع در زمینه دانشآموزی میباشد.
شای ��ان ذک ��ر اس ��ت زار ع ،مع ��اون آم ��وزش
متوسطه اداره کل آموزش و پرورش ،با برشمردن
اه ��داف سند تحول بنیادین آم ��وزش و پرورش،
این مسابق ��ات را گامی در جهت ترویج خالقیت
و نوآوری در بین دانشآموزان دانست و افزود در همین راستا
وزارت آموزش و پ ��رورش دبیرخانه دائمی این مسابقات را به
استان یزد وا گذار نموده است.

از سوی داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد انجام گرفت:

انتصاب معاون فناوری و نوآوری پارک به عنوان دبیر هشتمین دوره
مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی

طی حکمی از سوی داری���وش پورسراجیان ،رئیس پارک
علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری

و نوآوری پارک به عنوان دبیر هشتمین دوره مسابقات ملی
ابتکارات و نوآوری دانشآموزی منصوب شد.
ب���ه گ���زارش رواب���ط عموم���ی پ���ارک عل���م و فن���اوری یزد،
در ای ��ن حک ��م داری ��وش پورسراجیان ب ��ا اشاره ب ��ه برگزاری
موف ��ق هفتمین دوره ای ��ن مسابقات در سال  94به دبیری
احمدرض���ا فقی���ه خراسان���ی و ضم���ن آرزوی موفقیت برای
ایش ��ان ،از تمامی واحدهای پارک علم و فناوری خواسته تا

در به ثمر نشستن این مهم وی را یاری کنند.
گفتن ��ی است ،در پی امض ��ای تفاهمنامه همکاری میان
پ ��ارک علم و فن ��اوری ی ��زد ،وزارت آموزش و پ���رورش و اداره
ک ��ل آموزش و پرورش استان ی ��زد هشتمین دوره مسابقات
ملی ابتکارات و نوآوری دانشآموزی به میزبانی پارک علم و
فناوری یزد در سال جاری برگزار خواهد شد.

دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
از س���ه ط���رح نوآوران���ه که ب���ا حمایت مرک���ز نوآوری
پ���ارک علم و فن���اوری یزد ب���ه مرحله اج���را رسیده روز
چهارشنب���ه  24شهریور  95در ای���ن مرکز دفاع شد .به
گ���زارش روابط عمومی پارک عل���م و فناوری یزد ،طرح
نرم اف���زار پزشکیار جهت کمک ب���ه تشخیص بیماری
افسردگ���ی با استفاده از داده ک���اوی و پردازش تصویر
زبان بیمار ب���ه سرپرستی محمد مومنی ،طرح بررسی
پارامتره���ای مرب���وط به پوش���ش کامپوزیت���ی سیلیکا
آلومینا بر روی ف���والد یا روش سل – ژل به سرپرستی
مژگ���ان شفیعی و ط���رح سلولهای خورشی���دی نانو
ساختار به سرپرستی حسین���ی ،طر حهایی بودند که
در مرکز نوآوری دفاع شدند.

گفتن���ی اس���ت ،مرک���ز ن���وآوری ب���ا توجه ب���ه رسالت
خ���ود در حمای���ت از طر حه���ای نوآوران���ه ،طر حه���ای
ارائ ��ه شده توس ��ط دانشجوی ��ان را در مرحل ��ه اول در
ش ��ورای پذیرش مط ��رح و پس از تصوی ��ب ،تسهیالت
و حمایتهای���ی در اختی���ار آنه���ا ق���رار میدهن���د.در
مرحله بعد صاحبان ایده پس از اجرایی کردن طرح،
گزارش���ی از رون���د کار خود ب���ه این مرک���ز ارائه میکنند
و ب ��ا حمایتهای مش ��اوران مرکز طر حهای خ ��ود را به
صورت نمون ��ه اولیه به اتم ��ام میرسانند .شایان ذکر
اس ��ت در صورت اتمام موف ��ق طر حها پارک مشاوره و
حمایته ��ای الزم ب ��رای ثبت اختراع را نی ��ز در اختیار
مجریان طرح قرار میدهد
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بیست و یکمین سالروز نکوداشت روز صنعت و معدن در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد
بیس���ت و یکمین سالروز نکوداشت روز صنعت و معدن20 ،
مرداد  95در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
ب���ه گ���زارش روابط عموم���ی پارک عل���م و فناوری ی���زد ،این
مراس���م با حضور عل���ی یزدانی ،معاون وزیر صنع���ت و معدن،
آی���ت اهلل محمدرضا ناص���ری ،نماینده ولی فقی���ه در استان و
امام جمعه یزد ،سید ابوالفضل موسوی ،نماینده مردم یزد و
اشکذر در مجلس ،محمدرضا تابش ،نماینده مردم اردکان در
مجلس ،سید علی عزالدینی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه منابع استانداری ی���زد ،علی ا کبر کالنتر ،رئیس خانه

صنعت ،معدن و تجارت استان یزد و جمعی از مدیران دولتی
و بخشه���ای خصوصی استان ی���زد در محوطه پ���ارک علم و
فناوری یزد برگزار شد.
گفتن���ی است ،احمدرضا فقیه خراسانی ،مع���اون فناوری و
ن���وآوری پارک یزد به نمایندگی از هیئت رئیسه در این مراسم
حضور داشته و در پایان مراسم نیز از صنعتگران و معدنکاران
برت���ر است���ان از جمله شرک���ت صافات ان���رژی ی���زد ،درخشان
صنعت و کوال ک گستر یزد از شرکتهای مستقر در پارک علم و
فناوری یزد ،با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد.

تجلیل از سه شرکت مستقر در پارک علم و فناوری یزد در آیین نکوداشت روز صنعت و معدن
در بیس���ت و یکمین آیین نکوداش���ت روز صنعت
و مع���دن ک���ه  20م���رداد  95در پ���ارک عل���م و فناوری
ی���زد برگزار ش���د ،از شرکته���ای صافات ان���رژی یزد و
درخش���ان صنعت ،مستقر در ای���ن پارک تجلیل شد.
ب���ه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در
ای���ن مراسم لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه استان
در عرصه اقتصاد مقاومتی به شرکت صافات انرژی و
لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه فناوری اطالعات به
شرکت درخشان صنعت اهدا شد .همچنین از شرکت
کوال ک گستر یزد نیز تجلیل به عمل آمد.

گفتنی اس ��ت در این مراسم عل ��ی یزدانی ،معاون
وزیر صنع ��ت و معدن ،آی ��ت اهلل محمدرضا ناصری،
نماین ��ده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد ،سید
ابوالفض ��ل موس ��وی ،نماینده مردم ی ��زد و اشکذر در
مجلس ،محمدرضا تاب ��ش ،نماینده مردم اردکان در
مجلس ،سید علی عزالدینی ،معاون هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه منابع استان ��داری یزد ،علی ا کبر
کالنت ��ر ،رئیس خانه صنعت ،مع ��دن و تجارت استان
یزد و جمعی از مدیران دولتی و بخشهای خصوصی
استان یزد حضور داشتند.

اخذ تاییدیه شرکت ملی گاز در زمینه ساخت یاتاقانها و قطعات نیروگاهی توسط شرکت صافات انرژی
شرکت صاف���ات انرژی ی���زد ،یکی از شرکته���ای مستقر در
پارک علم و فن���اوری یزد ،موفق به اخذ تاییدیه از شرکت ملی
گاز در زمینه ساخت یاتاقانها و قطعات نیروگاهی شد.
ب���ه گ���زارش روابط عمومی پ���ارک عل���م و فناوری ی���زد ،رضا
جوادپور ،مدیرعامل این شرکت با اعالم این خبر ،گفت :با اخذ
اینتاییدیهنامشرکتصافاتانرژیدر لیستتامین کنندگان
نفت و گاز در زمینه ساخت یاتاقانها و قطعات نیروگاهی قرار
گرفته است .مدیرعامل شرکت صافات انرژی یزد با بیان اینکه
کارشناس���ان و مدیران ارشد شرکت نفت و گاز ایران بر اساس

استانداردهای جهانی شرکتها را ارزیابی میکنند ،گفت :هر
شرکت���ی که این استاندارده���ا را داشته باشد ،تاییدیه برای او
صادر شده و در وندور لیست (فهرست تامین کنندگان ارزیابی
ش���ده و شرکتهای معتبر نفت گ���از و پتروشیمی ای���ران) قرار
میگی���رد که خوشبختانه ن���ام شرکت صافات ان���رژی در حال
حاضر در این لیست ثبت شده است.
گفتنی است ،شرکت صافات ان���رژی یزد یکی از نمونههای
موفق شرکتهای فناور است که از سال  1386فعالیت خود را
در زمینۀ ساخت و تعمیر قطعات مربوط به نیروگاهها آغاز کرد.
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یادداشت رئیس پارک علم و فناوری یزد در گاهنامه خبری -تحلیلی عتف:

پارکهای علم و فناوری ،مدل پیشران اقتصاد مقاومتی

با نگاهی به تاریخچه و زمینههای شکل گیری پارکهای
عل���م و فن���اوری جهان ،درمی یابی���م که ا کثر آنه ��ادر بستر
تاریخی اجتماعی خاصی شکل گرفتهاند که متاثر از تبعات
جنگها و رکود اقتصادی بوده است .ظهور پارکها و ترویج
فرهن���گ ن���وآوری و کسب و ک���ار مبتنی بر دان ��ش ،راهکاری
ب���رای برون رف���ت از ای���ن مشک�ل�ات و در پاسخ به ی���ک نیاز
اجتماع���ی برای غلبه بر رکود اقتص���ادی به شمار میآید .در
زمان���ی که تمامی تحلیلهای اقتصادی و قوانین آن از ارائه
جواب مناس���ب باز میمانند ،دانش و دانشگاه است که به
کم���ک جامعه میآید و مدل���ی را تعریف میکند که بر اساس
آن جوامع متحول میشوند .شک���ل گیری اولین پارک علم
و فن���اوری در تاریخ معاص���ر در "دره ی سیلیکون" و درست
در زمان���ی ک���ه آمریک���ا ب���ه سب���ب هزینههای جن���گ جهانی
دوم و شکس���ت نظریهه���ای اقتص���ادی خود دچ���ار بحران
اقتص���ادی شده حکای���ت از رویکرد عملی ب���رای رسیدن به
ی���ک اقتصاد پایدار دارد که نتیج���ه آن سالها بعد در قالب
تشکی���ل بزرگترین شرکته���ای فناور و ثب���ات اقتصادی رخ
مینمایاند.
سابق���ه تاریخی "رب���ع رشی���دی" ،شهر علم و فن���اوری که
ب���ه همت وزیر مدب���ر ایرانی ،خواج���ه رشیدالدین فضل اهلل
همدان���ی ایجاد شد ،نیز نشان از تاثیر کیمیای علم و دانش
در بازس���ازی و پیشرف���ت ایران پس ازحمله مغ ��ول دارد .به
گون���های که با تجمیع تمامی ظرفیته���ای علمی ،فناوری،
اجتماعی و مذهبی و هنرمند نمودن آنها راه توسعه ایران
هموار میگردد.
پارکه���ای علم و فناوری به عنوان ساختارهای نوین در
اقتص���اد جهانی با تسهیل فرایند ج���ذب ،پذیرش و استقرار
شرکت¬های دانشبنیان و ترویج فرهنگ نوآوری و تکمیل
زنجیره تبدیل ایده به محصول ،نقشی بی بدیل در اقتصاد

امروز ایفا میکنن ��د که بر اساس آن دانش محوری و ارتباط
دانشگ ��اه و صنعت یک ��ی از مولفههای اصل ��ی اقتصادی به
شمار میآید.
استف���اده بهین���ه از ایدهه���ای نخبگ���ان و دانشمن���دان
و ت�ل�اش ب���رای تجاریس���ازی ایدهه���ا مدلی مناس���ب برای
مقاومس ��ازی اقتصاد بر مبن ��ای سرمایهه ��ای نامشهود هر
مل���ت اس���ت .ایجاد ث���روت با تکیه ب���ر منابع نامح���دود علم
واندیش ��ه و ارزش اف ��زوده اجتماعی حاص ��ل از آن پایههای
اقتصاد یک کشور را استحکام میبخشد.
منابع طبیعی ه ��ر سرزمینی محدودیتهای خاص خود
را دارد و روزی پای ��ان خواه ��د یاف ��ت .تنها منبع ��ی که پایان
ندارد علم و دانش است که امروزه به عنوان زیر بناییترین
اصول اقتصادی در جهان تعریف شده است.
با توجه به اینکه علم و دانش حد و مرزی ندارد ،به خوبی
میت ��وان از منابع سرشار آن با استف ��اده از تعامالت صحیح
و ارتباط���ات بینالملل���ی استف���اده نمود .نق���ش بینالمللی
پارکه ��ا به عنوان تسهیل¬گر این ب ��ده بستان(دادو ستد)
علمی و پیوند دهنده اقتصاد علمی به اقتصاد جهانی بسیار
حائز اهمی���ت است .به گونهای که ب���ا اقتصاد دانشبنیان
میت ��وان عالوه بر استف ��اده از ظرفیتهای بوم ��ی و ملی به
اقتصاد جهانی متص ��ل شد و از ظرفیتهای آن بهره گرفت
بدون آنکه تحت تاثیر تبعات اقتصادهای سنتی قرار گرفت.
شای���د بت���وان مهمتری���ن نق���ش پارکه���ا را ایج���اد توازن
منطق���های و ه���م افزائی در جهت بسی���ج منابع با محوریت
علم ،دانش و نوآوری دانست.
کشور ایران با بهره مندی از جوانان تحصیلکرده و دارای
نب���وغ ،دانشگاهه���ا ،مرا ک���ز پژوهش���ی در زمینه عل���م پروری
و دان���ش پ���روری ظرفی���ت باالی���ی ب���رای توسع���ه اقتصادی
مبتن���ی بر دان���ش دارد .سرعت رش���د علمی کش���ور و ترتیب

کارشناسان خبره گرچ ��ه به خودی خود دارای ارزش است
اما زمانی ارزش واقعی خود را پیدا میکند که در جهت رفع
نیازهای کشور و برای تعالی دانش و فناوری و کسب ثروت
از طری ��ق دانش به کار گرفته شود .به همین منظور پارکها
و مرا ک ��ز ب ��ا هدف دستیاب ��ی به این مهم و ب ��ا در نظر گرفتن
تمام ��ی فرصتها و تهدیدهای این عرصه با ایجاد محیطی
سالم برای کسب و کار جوانان و فاغ التحصیالن دانشگاهی
تاسی ��س شده و ب ��ا توجه به نوپا ب ��ودن ،کارنامه مثبتی را از
خود به جا گذاشتهاند.
تقویت این مرا کز گامی موثر در راستای استقالل کشور و
ع ��زت آن به شمار میرود به گونهای که دیپلماسی خاصی
تحت عنوان دیپلماسی فناوری به منظور تعامالت در عرصه
بینالملل ��ی و نمایان ��دن وج ��ه دیگ ��ری از وج ��وه جمهوری
اسالم ��ی ایران در منطقه و جهان ،شک���ل گرفته که عالوه بر
تامی ��ن مناف ��ع کشور میتوان ��د به عنوان ی ��ک مولفه قدرت
علمی-فناوری و اقتصادی در منطقه و جهان مطرح گردد.
داریوش پورسراجیان
رئیس پارک علم و فناوری یزد

یادداشت داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در روزنامه اطالعات یزد:

یک نظام اقتصادی مقاوم ،مقتدر و بالنده قطعا نظامی دانشبنیان خواهد بود
طرح اصط�ل�اح و ادبی���ات "اقتص���اد مقاومت ��ی" در سطح
مدیری���ت ک�ل�ان نظ���ام اقتص���اد ای���ران از جه���ات گونا گ���ون
میتوان���د مب���ارک و منش���ا اث���ر باش���د" .اقتص���اد مقاومت���ی"
چنانچ���ه فراتر از چارچوبهای شع���اری و در سطح اجرایی
و عملیات دنب���ال شود میتواند با تقوی���ت "نگاه به بیرون"
از سوی���ی به حل معضالت داخلی مسی���ر اشتغال و اقتصاد
ً
و یا اصطالحا بهب���ود فضای کسب و کار در جامعه بینجامد
و از ط���رف دیگ���ر ظرفیتها و توانمندیه���ای داخلی کشور
بزرگ���ی چون ایران را بیشتر و بهتر آشکار ساخته و به فعلیت
درآورد .دستاورد دیگر پرداختن به اقتصاد مقاومتی ،اقتدار
اقتص���ادی و استحک���ام بنیادهای اقتص���ادی است که این
امر نیز برای کش���وری با موقعیت ژئوپولوتیک چون ایران از
کمال اهمیت برخوردار است.
بای���د دانست توسعه ،اساسا فرا گیری "درون زا" است و تا
زمان���ی که سیاست راهبردی "نگاه به داخل" به طور جدی
در دستور کار مجموعه حا کمیت قرار نگیرد ،محقق نخواهد
گردید.
از س���وی دیگ���ر سیاس���ت راهب���ردی "نگ���اه ب���ه داخ���ل"
کارگ���زاران اقتص���ادی را در موقعیته���ای متف ��اوت دولت ��ی
و خصوص���ی متوج���ه کارک���رد کلی���دی اقتص���اد دانشبنیان
خواه���د ساخت .چرا که "توسع���ه درون زا" و "نگاه به درون"

که ش ��اه بیت مورد تا کید در فض ��ای اقتصاد مقاومتی است
در درج ��ه اول ب ��ه معنای مالحظ ��ه منابع انسان ��ی داخلی،
ب���ه عنوان بزرگتری���ن داراییهای مل���ی محسوب میشود.
بارزترین منابع انسانی داخل ��ی ،انبوه دانشجویان و دانش
آموختگ ��ان جوان و جویای کار هستن ��د که نیروی پیشران
در اقتص ��اد دانشبنی ��ان به حساب آم ��ده و عملیاتی شدن
ایدهه ��ای آنان ،جهشی بزرگ در اقتصاد و اشتغال کشور به
وج ��ود خواهد آورد.ای ��ن مهم بدان معناست ک ��ه در مسیر
تحقق اقتص ��اد مقاومتی ،سیاستگذاری ب ��رای رفع موانع،
توسعه ی اقتصاد دانشبنی ��ان در درجهای اول از ضرورت
و اهمی���ت ق���رار دارد .زی���را اقت���دار اقتص���ادی و توانمن���دی
بنیانه���ای تولی���د ثروت در ی���ک جامعه ،تاب���ع مسقیمی از
توفی���ق نظ���ام اقتص���ادی در تولی���د محصوالت جدی���د و به
کارگیری شیوههای نوین مدیریت و تجارت است.
فضای فعالیت اقتص ��ادی در عصر "پسا صنعتی" فضایی
دانای���ی مح���ور ی���ا دانشبنی���ان است .دیگ���ر نمی ت���وان به
گذشت���ه بازگش���ت و از سیاستهای کهن���ه ی رشد صنعتی
سخن گفت .باید به آیندههای بلند و روشن چشم دوخت
و از ابزاره ��ای و راهبرده ��ای توسع ��ه ی فناوری ب ��ر پایه ی
ارتقاء سطح توسعه توانمندیهای انسانی ،خالقیت و ایده
پردازی سخن گفت.

ی ��ک نظام اقتصادی مقاوم ،مقتدر و بالنده قطعا نظامی
دانشبنی ��ان خواه ��د ب ��ود و همین ام ��ر ل ��زوم توجه جدی
ب ��ه سیاستهای توسع ��ه و نوآوری و فن���اوری را دو چندان
میس ��ازد .مدی ��ران و سیاستگ ��ذاران اجرای���ی و اقتصادی
بای ��د توج ��ه داشت ��ه باشن ��د توسع ��ه ی فن ��اوری و اقتص ��اد
دانشبنی ��ان موضوع ��ی تجمل ��ی ،تفنن ��ی و دست ��ه چن ��دم
نیس ��ت بلکه کام�ل�ا حیات ��ی و سرنوشت ساز اس ��ت .تمهید
بستره ��ای نه ��ادی و قانونی الزم ،تقویت شبک���های اجزای
نظام مل ��ی ن ��وآوری و ساختارهای موث���ر در توسعه فناوری
از جمل ��ه مهعترین راهبرده ��ای تقویت بنیاده ��ای اقتصاد
دانشبنیان و نهایتا تبلور اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
آرزو داری ��م "امید"های ��ی ک ��ه ب ��ا ط ��رح گفتم ��ان اقتصاد
مقاومت ��ی در فضای اقتصادی کش ��ور از مسیر پرداختن به
مناب ��ع سرشار انسانی و اقلیمی داخل���ی و همچنین توسعه
ی اقتص ��اد دانشبنی ��ان در میان عموم فع���االن اقتصادی
و کارآفرین ��ان ایج ��اد شده است ،ب ��ا سیاستگذاری صحیح
متولی ��ان ام ��ور تبدیل به "عم ��ل" گردیده و ص���ورت اجرایی
بیابند .ان شاء اهلل
داریوش پورسراجیان
رئیس پارک علم و فناوری یزد
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درایت ورزان نوین کویر یزد
(مدیرعامل:مسعودسروی)

پردیسفناورایساتیس
(مدیرعامل:حسینجاللی)

شرک���ت درای���ت ورزان نوین کویر یزد یک���ی از شرکتهای موفق در
زمین���ه امور مال���ی و مالیات���ی و مشاورههای سرمایهگ���ذاری میباشد
وفعالیت خود را از سال  1387با استقرار در پارک علم وفناوری یزد آغاز
کرده است .هدف از تاسیس شرکت ایجاد مرجع تخصصی و فعالیتهای فناورانه در امور مالی
و مالیاتی است که بتواند نیازهای مالی مراجعین را اعم از پیادهسازی ،مشاوره ،آموزش،کسب
و کار ،کتب و نرم افزار مرتفع کند .این شرکت در زمینه پیادهسازی و بهبود سیستمهای مالی
و مالیاتی شرکتها فعالیت دارد و خدمات مشاوره مالی و سرمایهگذاری نیز به متقاضیان ارائه
میدهد .همچنین مفاهیم مرتبط با امور مالی و مالیاتی را در قالبی جدید به دانشجویان این
رشته آموزش داده و رابطی بین بازار کار و دانشگاه برای معرفی دانش آموختگان به بازار کار نیز
میباشد .این شرکت به عن���وان کارگزارارزیابی معاونت ریاست جمهوری برای تائید صالحیت
شرکتهای دانشبنیان نیز در حال فعالیت میباشد.

شرک ��ت پردیس فناور ایساتی ��س از سال  84با توجه ب ��ه در اختیار
داشت ��ن اف ��راد متخص ��ص در زمینههای مختل ��ف  ،ITتحت حمایت
پارک علم و فناوری یزد با موضوعیت انجام فعالیتهای انفورماتیکی
شامل طراحی ،تولید ،نصب و راهاندازی سیستمهای نرم افزاری و خدمات مهندسی فعالیت
خویش را آغاز نموده است.
دستیاب���ی به جایگاهی تأثیرگ ��ذار در عرصه صنعت نرمافزار ،اخ ��ذ پروژههای فرامنطقهای و
بزرگ در این حوزه و خدمات انفورماتیک ،تالش در جهت کارآفرینی و ایجاد اشتغال ،کاربردی
نم���ودن قابلیتهای فناوری اطالع ��ات در حوزههای مختلف کسب و کار از عمده اهداف این
شرکت است.
رویه اصلی شرکت از ابتدا به صورت پروژه محور در حوزه نرم افزار و خدمات  ITبوده است .در
طی سالها فعالیت شرکت ،بالغ بر  50مورد پروژه نرم افزاری به صورت تحت وب و با استفاده
از تکنول���وژی قدرتمند جاوا نوشته شده است .ن ��رم افزارهای تولیدی شرکت کامال تخصصی و
عمدت���ا در حوزه ی صنعت ب���رق و نساجی میباشند .شرکت پردیس فناور ایساتیس به عنوان
یک���ی از شرکتهای مطرح در سطح استان در زمینه خدمات ،ITامنیت سیستم،حوزه آرشیو
الکترونیک و مدیریت اسناد میباشد.

پارسیانایساتیس
(مدیرعامل :محمد ابویی)
شرک���ت پارسیان ایساتی���س در سال  83با گ���ردآوری متخصصانی
در زمینهه���ای مهندسی صنایع ،مدیریت و ن���رم افزار فعالیت خود را
در زمین��� ه سیستمهای اطالعاتی ،نرم افزاره���ای کاربردی ،مهندسی
صنایع ،مشاوره ،آموزش و پژوهش آغاز نموده است.
ه���دف اصلی شرکت ،پیشگام بودن در زمین���ه مدیریت پروژه است .به عبارت دیگر نهادینه
ک���ردن ایده مح���وری به عنوان محصول اصلی شرکت در ا کثر سازمانه���ای پروژه محور ،هدف
اصلی شرکت پارسیان ایساتیس است.
فعالیتشرکتپارسیانایساتیسدر زمینهیمشاورهمدیریت،مهندسیصنایع،سیستمها
و همچنین طراح���ی ،تولید و پیادهسازی نرمافزارهای متن���وع در زمینههای مدیریتوکنترل
ت وکنترل کیفی���ت و نرمافزارهای مورد نیاز به سفارش مشتری است .خط مشی
پروژه ،مدیری 
این شرکت نیز ارائه خدمات با باالترین کیفیت در جهت توجه به اصل مشتری گرایی است و در
طول  10سال فعالیت خود ،همواره سعی کرده است با ارتباط نزدیک و طوالنی با مشتریهای
خود ،نسبت به آشنایی و حل مسائل اصلی این سازمانها تالش نماید.

درخشانصنعتایساتیس
(مدیرعامل:مجتبیایزدی)
شرکت درخشان صنعت ایساتیس فعالیت خ���ود را از سال  80آغاز
ک���رده و اولوی���ت اصل���ی آن ،پیادهس���ازی سامانهه���ای مشترک چند
مهارت���ی ب���ا ترکیبی از تخص���ص در ح���وزه مکانیک ،الکترونی���ک و نرم
افزاراس���ت .شرکت درخشان صنعت چندین بار به عنوان شرکت برتر پژوهشی درسطح استان
ی���زد انتخاب شده و در ده سال گذشته یکی از شرکتهای برت���ر پارک علم و فن آوری یزد بوده
است .در سال  2011نیز در بین شرکتهای دانشبنیان آسیا به رتبه دوم دست یافته و عنوان
کارآفرین برتر سال  1391و برند برتر تجاری سال  1394از دیگر دستاوردهای این مجموعه بوده
است .به گفته مدیرعامل این شرکت پارک علم و فناوری یزد تاحد امکان این شرکت را حمایت
کرده و نقش مهمی در موفقیتهای شرکت داشته است.

گروه توسعه آسمان آترین ایساتیس
(مدیرعامل:عمادمرشدیان)
گ���روه توسع���ه آسم���ان آتری���ن ایساتیس با ه���دف طراح���ی وتولید
سیستمهای پروازی بدون سرنشین در سال  93فعالیت خود را آغاز
کرد و در سال  94با ایده نرم افزار خلبان خودکار به مرکز رشد پارک علم و فناوری یزد راه یافت.
طراح���ی و ساخ���ت اولین ماژول انتقال تصویر دیجیتال دوربرد در استان یزد و قرار گرفتن بین
 10شرکت برتر کشور در حوزه رباتهای پرنده حمل کاال بر اساس ارزیابی شرکت دیجی کاال ،از
جمله دستاوردهای مهم شرکت تا کنون بوده است.

مشاورین علم و صنعت یزد
(مدیرعامل:مجتبیمرآت)
شرک ��ت مشاوری ��ن علم و صنعت ی ��زد ،از سال  78فعالی ��ت خود را
آغاز و از سال  ،80همزمان با تاسیس پارک علم و فناوری در این پارک
مستقر شد .زمینه فعالی ��ت این شرکت صنایع معدنی ،آب و کیفیت
منابع آب است .شرکت مشاورین علم و صنعت یزد در زمینه صنایع معدنی ،کیفیت منابع آب
ب دشتها ،فناوری مواد معدنی،
و تاثیرگذاری عوامل انسانی بر روی آن ،تاثیرگذاری صنایع بر آ 
فعالیتدارد.
ب���ه گفته مدیرعامل شرکت با مجوز فناوری پارک شرکت توانست بدون کمک هیئت علمی
دانشگ���اه ،پروژههای پژوهشی را ادامه داده و مستقیما باشرکت سهامی آب منطقهای واداره
صنایع معادن ،قراردادهای پژوهشی منعقد کند.
در ح���ال حاض���ر نیز فعالیتهای تحقیقاتی این شرکت در زمینههای ف ��رآوری مواد معدنی،
زمین شناسی منابع آب وکیفیت آب در محیط زیست مرتبط با زمین شناسی معادن بهسازی
لندفیلد و محل دفن پسماندهای شهر یزد و وضعیت آبخوان استان پیگیری میشود .اغلب
دستاوردهای شرکت مشاورین علم و صنعت یزد جنبه ی علمی -پژوهشی داشته و به تدریج
ب���ه سمت فناوری طر حهای پژوهشی (چرخه ی ایده تا محصول پارک) از جمله فناوری ماده
معدن���ی گل سفید یا کمپلکس کربنات کلسی ��م منزیم رفت .این فن ��اوری در گذشته به روش
فیزیکی و فنی قابل اجرا نبوده و برای نخستین بار با کمک تسهیالت پارک به صورت پایلوت و
روش نیمه صنعتی به اجرا در آمده و ثبت اختراع شد.

سامانآورانتوسعه
(مدیرعامل :عباس زارع)
شرک ��ت سامانآوران توسع ��ه در سال  1379با همک ��اری جمعی از
متخصصی ��ن و اعضای هیئت علم ��ی دانشگاهها تأسی ��س شد .این
شرک���ت در حال حاضر فعالیتهای خ ��ود را در قالب مشاوره ،آموزش
و پژوه���ش ،ساماندهی و ارائه مینماید .شرکت سامان آوران با هدف رشد و اشاعهی فرهنگ
مشاوره و کمک به صنایع ،سازمانها و ارگانهای مختلف جهت حل مشکالت تولیدی ،کیفی
ی و همچنین
و سازمانی و رشد و توسعهی بیشتر با استفاده از تکنیکها و روشهای جدید علم 
ی انسانی
فراهمسازی بستر مناسب جهت مدیریت مشارکتی و بهرهوری بیشتر از منابع و نیرو 
تشکیل شده است.
فعالیته���ای شرک���ت سام ��ان آوران در حوزههای مختل ��ف مدیریت و مهندس ��ی در قالب
مشاوره ،آموزش و پژوهش ارائه میشوند .در حال حاضر این شرکت فعالیتهای مشاوره ای،
آموزش���ی و پژوهشی خود را در شش زمین ��ه ی تخصصی مطالعات مالی و اقتصادی ،مدیریت
منابع انسانی ،مدیریت بازار و ارتباط با مشتری ،مدیریت استراتژیک و عملکرد ،مدیریت دانش
و مدیریت کیفیت ،ساماندهی و متمرکز نموده است

تحریریه :مهسا رشتی پور ،مرضیه غالمی
خبرنامه پارک علم فناوری یزد  -نیم سال اول 95
فناوری یزد  -نیم سال اول  1395مصاحبه عکس:
پورسراجیان
داریوش
مدیر مسئول:
پارک علم و
خبرنامه
ش���ورای سیاستگذاری :شه���رام شکوهی ،احمدرض���ا فقیه خراسانی صفحه آرا :مجتبی دهقانی
نشانی :یزد ،خیابان مطهری ،مرکز فناوری اقبال
سید محمد خامسی ،محمد قویدل
کدپستی8917697998:
مجری طرح :الهام خدابنده
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گوهر یکتای کویر
(مدیرعامل:مجیدمحسنی)
شرک���ت گوه���ر یکتای کویر فعالیت خ���ود را از س���ال  90در زمینه ی
طراحی ماشین آالت راهسازی و کشاورزی سبک ،شروع و با تکمیل
اولین محصول خود در سال  92رسما به ثبت رسیده و در حال حاضر
یکی از شرکتهای مستقر در مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد است .زمینه کاری
ای���ن شرک���ت طراحی و تولید ماشین آالت راهسازی و کش���اورزی چند کاره با تناژ پایین و قابل
استفاده در محیطهای کوچک و مکانهایی با محدودیت فضا است.
دستاورد اصلی شرکت در سال گذشته ارتقای محصول  Guickاز مدل  9-MLبه مدل -ML
 20بوده و از پروژههای آینده شرکت میتوان به دستگاههای کنترل از راه دور با قابلیت حمل
مواد در کانالها و معابر محدود و ناایمن معادن اشاره کرد.

پردیس پژوهش فناوران یزد
(مدیرعامل :مسعود رشیدی فرد)
شرکت پردیس پژوهش فن���اوران یزد در سال  1390فعالیت خود را
در زمینه مهندسی پزشکی وعلم نانو آغاز نموده است.
اخذ تاییدیه نانومقیاس برای محصول گرانول هیدروکسی آپاتیت
نانوساختار از ستاد نانو و انتخاب  2مورد از آنها برای فعالیتهای آتی شرکت ،راهاندازی خط
تولی���د پایلوت نانو هیدروکسی آپاتیت و پیشرفت  70درص���دی آن ،عقد قرارداد با چند شرکت
تولی���د کننده ل���وازم آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز غ���ذا و دارو برای محصول نانو هیدروکسی
آپاتی���ت و سایر محصوالت از جمله اقدامات شرک���ت در سال گذشته بوده است .تولید شیشه
زیست فعال  45S5و  58Sو محلول شبیهسازی شده بدن یا  SBFو همکاری با مرا کز تحقیقاتی
و پژوهشی نیز از جمله دستاوردهای شرکت پردیس پژوهش فناوران است.

تلفن03537256129:
دورنما03537256128 :
پست الکترونیکیinfo@ystp.ac.ir:
پایگاه اینترنتیwww.ystp.ac.ir:
کاری از واحد روابط عمومیپارک علم و فناوری یزد

محیط پرداز یزد
(مدیرعامل:رضاصدیقی)
شرک ��ت محی ��ط پ ��رداز ی ��زد در اواخ ��ر س ��ال  1381با ه ��دف انجام
پروژههای تخصصی در ارتباط با تهیه و توسعه دادههای مکان مرجع
دیجیتال با کاربرد در برنامهریزی فضایی و با استفاده ازفناوریهای
سیستمه���ای اطالعات جغرافیایی( ،)GISسنجش از دور( )RSو سیستم موقعیت یاب جهانی
()GPSتاسی���س گردید .ای���ن شرکت در س ��ال  1385از طرف پارک علم و فن ��اوری یزد به عنوان
شرک���ت چن���د مستاجره پذیرش ش ��د و از آن سال تاکنون در مرکز فن ��اوری اقبال مستقر است.
شرک���ت محیط پرداز یزد با تکمی ��ل کادر تخصصی و امکانات سخت اف���زاری و نرم افزاری خود
موف���ق شد در س���ال 1386گواهینامه تخصصی صالحی ��ت سازمان مدیری ��ت و برنامهریزی در
مطالعات جغرافیایی و برنامهریزی فضایی و در سال  1392گواهینامه تخصصی سیستمهای
اطالعات جغرافیایی ( )GISرا اخذ نموده و در این دو زمینه به فعالیت خود ادامه دهد .انتخاب
شرکت به عنوان موسسه برتر سال  ,1386انجام بیش از  150طرح برنامهریزی توسعه روستایی
و گردشگ���ری با فناوری  ,GISتهی ��ه و پیادهسازی حدود  10پایگاه اطالعات مکان محور مبتنی
ب���ر فناوریه���ای ژئوماتیک ,ارائه مق ��االت متعدد در مج�ل�ات پژوهش ��ی و همایشها از جمله
دستاوردها و افتخارات این شرکت به شمار میرود.

