راهاندازیمرکز توانمندسازیوتسهیلگری
کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد
در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه
کســب و کار و اشــتغال پایدار (تکاپو) در صنعت
فناوری اطالعات و ارتباطات ،پروانه ایجاد واحد
استانی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب
و کارهــای نوپای فــاوا برای پارک علــم وفناوری
یزد صادرشد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فناوری
یــزد ،روز جمعــه  18فروردیــن مــاه و در نشســت
انعقــاد تفاهم نامههای برنامه توســعه کســب و
کار و اشــتغال پایــدار (تکاپو) در صنعــت فناوری
اطالعــات و ارتباطــات ،پروانــه فعالیــت مرکــز
توانمندســازی و تسهیل گری کســب و کارهای
نوپــای فاوا واحد یزد به امضای رئیس ســازمان
فنــاوری اطالعــات ایران ،اســتاندار یــزد و رئیس
پارک علم و فناوری یزد رســید که به این منظور
مبلــغ پانصــد میلیــون تومــان بــه پــارک علــم و فنــاوری یــزد جهــت
راهاندازی مرکز تخصیص داده شد.
شناسایی تمام فعالین کارآفرین استان و ایجاد تعامل سازنده و هم
افزا بین اعضای زیست بوم کارآفرینی استان و شناسایی ،تجمیع و
تخصیص منابع استان برای آموزش ،رشد و توسعه کسب و کارهای
نوپای محلی از جمله اهداف راهاندازی این مرکز است.
از دیگــر اهــداف این مرکز ،جلب و حمایت کســب و کارهای توســعه
یافته اســتان جهت ســرمایهگذاری و تخصیص امکانات به کسب و
کارهای نوپای محلی ،تســهیل ایجاد و رشد کسب و کارهای نوپای
محلی برای حفظ سرمایههای انسانی استان خواهد بود.
حمایــت از برگزاری رویدادهای کارآفرینی در اســتان از طریق تامین
امکانــات الزم (فضای فیزیکی و مربیان و زیرســاختهای ارتباطی)

سرمقاله

از محل منابع اســتان ،ارائه مشــاورههای تخصصی ،ایجاد و توسعه
کســب و کار بــه متقاضیــان فنــی وحقوقی ،ثبــت و گــزارش وضعیت
کنونی کســب و کارهای نوپای محلی و روند رشــد آن ،تهیه و ارسال
گــزارش فعالیتهــا و اقدامــات واحــد اســتانی بــرای مرکز بــه صورت
ماهانه بخشی از وظایف این مرکز میباشد.
گفتنی اســت رئیس پــارک علم و فنــاوری یزد ،نماینده اســتانداری،
مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات استان ،دو نفر از هیئت علمی
دانشــگاهها ،دونماینــده ســازمان نظــام صنفــی رایانــهای اســتان،
کارآفریــن موفــق ،نماینده مرکز رشــد ،نماینــده اداره کل تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی یــزد و نماینده ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
استان از اعضای کمیته راهبری واحد استانی مرکز توانمندسازی و
تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا میباشند.

افتتاحدفتر توانمندسازیوتسهیلگری
کسب و کارهای نوپای فاوا استان در پارک علم و فناوری یزد

هفتمیــن جلســه شــورای راهبــری ارتباطــات و فنــاوری اطالعات با
حضور استاندار و اعضای این شورا در محل پارک علم و فناوری یزد
تشکیلشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در حاشیه برگزاری
هفتمین جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطالعات استان،
عصر چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه ،دفتر توانمندسازی و تسهیل
گری کسب وکارهای نوپای فاوا استان با حضور استاندار یزد ،معاون
هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد ،رئیس پارک
علم و فناوری یزد و مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان در
مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات افتتاح شد.
در این جلســه اســتاندار یزد اظهار داشــت :با توجه بــه اجرای طرح
تکاپو در اســتان ،امیدواریم به زودی شاهد نتایج خوب و پیشرفت
بیشــتر اســتان در حــوزه فناوری اطالعات باشــیم که ایــن امر تنها با
جدیت و تالش بیشتر میسر است.
سیدمحمد میرمحمدی با اشاره به وسعت فعالیت در حوزه فناوری
اطالعاتعنوان کرد:استانیزددارایجایگاهوپتانسیلبسیار خوبی
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در این عرصه است و همکاری نهادها و دستگاهها در
به ثمر رسیدن طرح تکاپو ضروری است.
وی بــا شایســته توصیــف کردن مــدل اولیه پیشــبرد
طــرح تکاپو که توســط مدیــرکل ارتباطــات و فناوری
اطالعات ارائه شد ،خواستار هم افزایی بیشتر اعضا در
اجرای این طرح شد.
رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز در این جلسه عنوان
کــرد :صنــدوق پژوهــش و فنــاوری مســتقر در پــارک،
عاملیتهــای خوبی را از صندوقهــای متولی حوزه
فنــاوری اطالعات و ارتباطات دارد و میتواند بر طبق
سیاستگذاری شورای راهبری فناوری اطالعات
و ارتباطــات ،منابــع را به خوبی به این بخش
هدایت کند.
وی بــا اشــاره به تنوع ارائه خدمــات در صندوق پژوهش و
فنــاوری بیان کــرد :پارک علم و فناوری یــزد آمادگی کامل
برای حمایت از طر حهایی با خطر پذیری باال را دارد و از
ایدههای اجرایی در این زمینه استقبال میکند.
پورســراجیان افــزود :تعداد قابل توجهی از شــرکتهای
مســتقر در پــارک ،در حــوزه فنــاوری اطالعــات فعالیــت
میکنند و منابع صندوق پژوهش و فناوری میتواند به
سهولت به این حوزه سوق داده شود.
در ادامــه این جلســه تقی فرهنگ نیا؛ مدیر مرکز رشــد
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات نیــز بــه تشــریح اهداف
راهاندازی مرکز توانمندســازی و تسهیل گری کسب و
کارهای نوپای فاوا استان پرداخت.
گفتنــی اســت در پایــان ایــن جلســه ،اســتاندار یــزد و
اعضای شــورای راهبری ارتباطات و فناوری اطالعات
اســتان از بخشهای مختلف پارک علم و فناوری یزد
بازدید کردند.

در محیط کســب و کار پویای امروز ،پایش و بهبود
مداوم عملکرد و فرآیندها در ســازمانها ب ه منظور
بقــا و ادامــه حیات ،امــری ضروری اســت و گزارش
عملکرد با در دسترس قرار دادن و اشترا ک گذاری
اطالعات و برنامه های ســازمان ،بســتری مناسب
جهــت یادگیــری و مدیریــت دانــش در ســازمان را
فراهم می کند.
بررســی نتایج عملکــرد ،فرایندی مهــم و راهبردی
تلقی میشــود کــه ضمــن ســنجش و اندازهگیری،
ارزشگــذاری و قضــاوت در خصــوص عملکــرد،
میزان پاسخگویی و تحقق اهداف و برنامههای هر
ســازمان را مشخص میکند که این مهم میتواند
مدیــران را در کیفــی ســازی اجــرای پــروژه هــا و
مخاطبان را جهت ارزیابی مجموعه یاری کند.
ارائه گزارش عملکرد بهعنوان بازخوردی از عملکرد
ســازمان و ارائــه اطالعات آن به مخاطبان ،نشــانه
اهمیــت دادن بــه مخاطبیــن و ایجــاد کانالهای
ارتباطــی بــا آنها اســت که عــاوه بر اطالعرســانی و
آ گاهــی مخاطبان ،می تواند منجــر به جلب نظر و
مشارکت آنها شود.
پــارک علم و فناوری یزد با انتشــار گــزارش عملکرد
به عنوان یک مســتند عینی ،روشــن و تمامنما به
دنبال کمک به ایجاد فرایندی شــفاف و منسجم
در ارزیابــی عملکــرد و ایجــاد نقــش انگیزشــی و
رقابتی ســازنده به منظور شناســایی نقاط ضعف،
قــوت ،تهدید ،فرصــت و زمینههای بهبود عملکرد
مجموعــه بــوده و امیــدوار اســت بتوانــد حــس
مشــارکت و امیــد را در مخاطبــان ایــن مجموعــه
تقویت کند.

گفتگو
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رئیس پارک علم و فناوری یزد مطرح کرد:

گسترشتعامالتبینالمللی؛اولویتپارکعلموفناورییزددر سال96

داریــوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فنــاوری یزد در گفتگو با
روابط عمومی این پارک از برنامهها پارک یزد در سال  96گفت.
پورســراجیان با اشــاره به اهمیت توسعه تعامالت بین المللی برای
پارکهای کشور از اقدامات پارک علم و فناوری یزد در این حوزه در
ســال  95گفــت و اضافه کــرد :برگزاری تورهای فنــاوری از جمله این
اقدامات بود که در اواخر ســال  95به افتتاح دفتر مبادالت فناوری
ایــران و گرجســتان در پارک یزد انجامید و قرار اســت افتتاح همین
دفتر در گرجستان به عنوان اولین برنامه سالجاری پیگیری شود.
وی ادامه داد :مدل همکاری با گرجستان در خصوص افتتاح دفتر
تبادالت فناوری بین المللی قرار است با کشورهایی از جمله ایتالیا،
مجارستان و هند ،با همکاری دانشگاه یزد و سایر مرا کز تحقیقاتی و
فناوری استان دنبال گردد.
پورســراجیان انتخاب کشــورهای هــدف را براســاس همکاریهای
گذشــته ،پتانســیلهای اســتان ،همکاری ســایر نهادهای استان و
ماموریتهــای ملی که وزارت عتف برعهده پارک علم و فناوری یزد

قــرار داده اســت ،دانســت و افــزود :بر این اســاس مذا کراتــی با پارک
علم و فناوری اســکولکوو ( )Skolkovoروسیه صورت گرفته است
و ایجــاد دفاتــر همکاری بــا این پارک نیز در دســتور کار ســال جاری
خواهد بود.
رئیــس پــارک علم و فناوری یــزد ،ادامه همکاری با شــورای ایرانیان
دبــی در قالــب جشــنوارههای تجــاری ســازی ســالیانه را از دیگــر
برنامههای توسعه تعامالت بین المللی این پارک در سال  96عنوان
کرد.
پورســراجیان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ،عملیاتی ســازی
طرح جامع پارک را از دیگر برنامههای پارک علم و فناوری در ســال
 ،96عنوان کرد و گفت :مذا کرات اولیه جهت ســرمایهگذاری بخش
خصوصی انجام گرفته و توافق اولیه نیز بدست آمده است.
تامیــن انــرژی از طریــق ایجــاد مزرعــه خورشــیدی و تامیــن منابــع
مالــی بــرای آغاز پروژه این طــرح از طریق مشــارکت با صندوقهای
سرمایهگذاری امسال به صورت جدی دنبال خواهد شد.
پــور ســراجیان رویکــرد جدیــد پارک علــم و فنــاوری یــزد را در زمینه
ســاختاری و اداری ،توســعه پردیسهای تخصصی فنــاوری عنوان
کرد که از طریق تقویت مرا کز رشــد و ارائه خدمات جدید به ویژه در
بخــش بازار ،مشــاوره و آموزش توســط پردیسهای فنــاوری دنبال
میشود.
وی عنــوان کــرد :در حــال حاضــر راهانــدازی ســه پردیــس فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ( ،)ICTپردیــس فنــاوری زیســت فنــاوری و
سیستمهای پیشرفته صنعتی و پردیس فناوریهای نرم در دستور
کار پــارک علــم و فنــاوری یــزد قــرار دارد و مســئولین راهانــدازی ایــن
پردیسها نیز مشخص شده اند.
پورســراجیان نکته اصلی در شــکل گیری ایــن پردیسها را ،تقویت
توان پارک در ارائه خدمات تخصصی و همچنین بازاریابی تخصصی
متناظر با این زمینهها دانســت و افزود :مدیریت خدمات هر حوزه

به پردیس تخصصی آن محول میشود.
وی با توجه به لزوم انعطاف پذیری ســاختار ســازمانها متناســب
با شــرایط گفــت :وظیفه هماهنگی ایــن پردیسها به عهــده واحد
برنامهریزی و نظارت خدمات بازار پارک علم و فناوری یزد میباشد
که امید اســت با تقویت نیروی انســانی مرا کز رشد در تمام زمینهها
از جمله خدمات تخصصی بازار ،آموزش و مشاوره در جهت توسعه
این پردیس گام بردارد.
داریوش پورسراجیان در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه سال 96
اولین ســال اجرای برنامه چهارم توســعه پارک علم و فناوری اســت
گفت :این برنامه باید بر اساس سیاستها و اهداف کالنی که تعریف
شده پیگیری شود و تا سال  99به مرحله اجرا برسد.
وی ارتقا ســطح کیفی موسســات ،تقویت مشــارکت و توســعه نقش
آفرینی پارک در ســطح ملی و بین المللی ،توســعه منابــع درآمدی و
فرآیند نوآوری و توسعه کمی و کیفی زیرساختها را از استراتژیهای
کالن پیشروی پارک یزد عنوان کرد.
پــور ســراجیان تاثیرگــذاری ویــژه پــارک علــم وفنــاوری یــزد در نظام
منطقــهای نــوآوری را یکــی از اهــداف اســتراتژیک پــارک دانســت و
خاطــر نشــان کــرد :بهــره منــدی از خدمات و زیرســاخت پیشــرفته
در کالس جهانــی ،برخورداری از موسســات فنــاور در تراز ملی و بین
المللی ،داشــتن ســهم قابل توجه در اقتصاد استان و برخورداری از
منابع مالی پایدار از دیگر اهداف استراتژیک تعریف شده پارک علم
وفناوری یزد در برنامه چهارم توسعه است.
رئیس هیأت مدیره صندوق پژوهش و فناوری یزد ،کمک به شکل
گیــری فعالیتهــای مشــترک بیــن شــرکتهای فنــاور و موسســات
مســتقر در قالب تشویق ایجاد کنسرسیومها وتوسعه کمی و کیفی
خدمات صندوق پژوهش و مشارکت بیشتر صندوق پژوهش را نیز
از دیگر برنامههای پارک علم و فناوری یزد دانست.

مدیر فنبازار منطقهای استان یزد:

یزد؛میزباننهمیننشستسراسریفنبازارهایمنطقهای
درحاشیهبرگزاریهشتمیننشستسراسریفنبازارهایمنطقهای
در فــارس ،پــای گفتگــو بــا احمدرضــا فقیــه خراســانی؛ مدیر فنبــازار
منطقهای استان و معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد
نشستیم که در ادامه میآید.
هشــتمین نشســت سراســری فنبازارهای منطقهای با چه هدفی برگزار
شد؟
هشتمیننشستسراسریفنبازارهایمنطقهایباحضور کارگزاران
 15فنبازار منطقهای و یک فنبازار تخصصی ،سیدمحمد صاحبکار
خراســانی؛ رئیس امور شــرکتها و مؤسســات دانشبنیــان معاونت
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و با هدف هم اندیشــی ،آشــنایی
بــا آخرین قوانیــن و مقررات فنبــازار ملی ،اطالع رســانی در خصوص
برنامههــای پــارک فنــاوری پردیــس تهــران و اعــام نتایــج ارزیابــی
فنبازارهای کشور در سال  95برگزار شد .خوشبختانه در حال حاضر
بستر خوبی در فنبازار ملی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و
فناور وجوددارد کهشرکتهامیتوانندباارتباطباشرکتسورنا،کارگزار
فنبازار یزد از نحوه ارائه این تسهیالت و حمایتها با خبر شوند.
جایگاه استان یزد در فنبازارهای کشور چگونه است؟
در بیــن متولیــان فنبــازار ،اســتان یــزد تنها اســتانی اســت کــه پارک
علــم و فنــاوری آن متولی فنبازار اســت و در بقیه اســتانها ،شــرکت
شهرکهای صنعتی این مسئولیت را داراست .امسال برای اولین بار
گزارش عملکرد یک ساله فنبازار یزد مورد ارزیابی قرار گرفته و توانست
رتبه پنجم فنبازارهای کشــور را کســب کند که با توجه به نوپا بودن
اســتان در ایــن زمینه ،رتبه قابل قبولی محســوب میشــود .البته ما
برای رسیدن به جایگاه ایده آل باید تالش بیشتری داشته باشیم تا
بتوانیم دیدی فراتر از بازارهای استان و ملی داشته باشیم و به فروش

حدا کثریبرسیم.
نحوه ارزیابی فنبازارها بر چه اساسی است؟
ارزیابی فنبازارها به صورت ساالنه و بر اساس برنامه عملیاتی تدوین
شــدهای اســت که به آنها ارائه شــده و در آن شــاخصهایی مانند
معرفی فنبازار ،نحوه ارزیابی شــرکتهای مســتقر ،خدمات صندوق
پژوهــش و فنــاوری ،برگــزاری تورهــای داخلــی و خارجــی ،حضــور در
نمایشگاههای تخصصی ،فروش محصوالت فناورانه مورد بررسی قرار
میگیرد .سپس گزارش عملکرد فنبازار امتیازدهی شده و در مقایسه
با فنبازارهای دیگر رتبه بندی میشود.
نشستهای جنبی نشست سراســری فنبازارهای منطقهای را چگونه
ارزیابیمیکنید؟
نشســتهای دوجانبه و چندجانبهای با استانهایی مانند استان

مرکــزی ،اصفهــان و فــارس برگــزار کردیــم و تصمیمــات خوبــی بــرای
همــکاری بیشــتر بــا ایــن اســتانها گرفتــه شــد .همچنین با اســتان
سیســتان و بلوچســتان رایزنیهایی در خصــوص بازاریابی داخلی و
بین المللی داشــتیم که به دلیل ارتباطات موثر مابین این اســتان و
کشورهای هند و پاکستان ،بتوانیم با همکاری این کشورها ،تورهای
بینالمللیبرگزار کنیم.همچنینپارکعلموفناوریاستانسیستان
و بلوچستان در نظر دارد متولی فنبازار ملی در استان خودش باشد
و به همین منظور در خصوص انعقاد قرارداد با فنبازار ملی نیز بحث
و تبادل نظر شد و قرار شد تا بازدیدی از پارک علم وفناوری سیستان
و بلوچســتان و منطقه آزاد چابهار داشته باشیم .بازدید از پارک علم
و فناوری فارس و شــهرک فناوری شرکت شهرکهای صنعتی فارس
از دیگــر برنامههــای جنبــی ایــن ســفر بودکــه در جلســهای بــا حضور
معــاون فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری فــارس مصــوب شــد تا یکــی از
شرکتهای فناور در حوزه بازاریابی داخلی به آموزش و ارائه عملکرد
به شرکتهای فناور یزد بپردازد تا مشکل اصلی شرکتهای فناور یزد
که بحث بازاریابی است ،مرتفع شود و شرکتهای یزدی نیز متحمل
هزینهبازاریابینشوند.
با توجه به میزبانی ساالنه هر استان ،آیا استان یزد برنامهای برای میزبانی
این نشست دارد؟
این نشســت دوبار در ســال برگزار میشــود که در نظــر داریم در نیمه
دوم ســال  ،96میزبــان نشســت فنبازارهــای منطقــهای باشــیم .بــا
توجه به اینکه متولیان فنبازارهای منطقهای در اســتانها ،شرکت
شــهرکهای صنعتــی هســتند ،فضــا و ادبیــات نشســتها پیرامــون
مســائل صنعتــی اســت و میزبانی پــارک علــم و فناوری یــزد میتواند
موجب تغییر این دیدگاه و ارائه تسهیالت بیشتر به شرکتهای فناور
و دانشبنیان شود.
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توسعهپردیسهایتخصصیفناوری،رویکردجدیدپارکعلمو فناورییزددر سال96
داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد از راهاندازی
پردیسهای تخصصی فناوری پارک یزد میگوید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،داریــوش
پورســراجیان رویکــرد جدیــد پــارک علم و فنــاوری یــزد را در زمینه
ســاختار اداری ،توسعه پردیسهای تخصصی فناوری عنوان کرد
کــه از طریــق تقویت مرا کز رشــد و ارائــه خدمات جدید بــه ویژه در
بخش بازار ،مشاوره و آموزش توسط مرا کز رشد دنبال میشود.
وی عنــوان کــرد :در حــال حاضــر راهانــدازی ســه پردیــس فناوری
اطالعــات و ارتباطــات ( ،)ictپردیــس فنــاوری زیســت فنــاوری و
سیســتمهای پیشــرفته صنعتــی و پردیــس فناوریهــای نــرم در
دســتور کار ســال  96پارک علم و فناوری یزد قرار دارد و مســئولین
راهاندازی این پردیسها نیز مشخص شده اند که با محوریت سه

مرکز رشد فعال در این سه حوزه فعالیت خواهند کرد .پورسراجیان
نکتــه اصلــی در شــکل گیری ایــن پردیسها را ،تقویت تــوان پارک
در ارائــه خدمات تخصصی و همچنین بازاریابی تخصصی متناظر
بــا ایــن زمینهها دانســت و افــزود :مدیریــت خدمات هر حــوزه به
پردیس تخصصی آن محول میشود.
وی با توجه به لزوم انعطاف پذیری ســاختار ســازمانها متناسب
بــا شــرایط گفت :وظیفه هماهنگی ایــن پردیسها به عهده واحد
برنامهریــزی و نظــارت خدمــات بــازار پــارک علــم و فنــاوری یــزد
میباشــد کــه امید اســت بــا تقویــت نیروی انســانی مرا کز رشــد در
تمــام زمینهها از جمله خدمات تخصصی بازار ،آموزش و مشــاوره
در جهت توسعه این پردیس گام بردارد.

انتخابصندوقپژوهشو فناورییزدبهعنوانصندوقبرتر کشور
صندوق پژوهش و فناوری اســتان یزد در  2ســال گذشــته عالوه بر
اصالح فرآیندها ،توســعه خدمــات جدید و اصالح چارت ســازمانی،
رشد کمی و کیفی چشمگیری داشته است و با افزایش  100درصدی
سرمایه ثبتی ،رشد  3برابری میزان تسهیالت اعطایی ،افزایش بیش
از  30برابری در میزان ســرمایهگذاری در طرحهای فناورانه توانسته
توســعه قابل توجهی داشته باشــد و در سال  96به عنوان صندوق
برتر پژوهش و فناوری کشور برگزیده شد.
به همین بهانه سراغ مدیر عامل این صندوق «محمد سپهر» رفتیم
و درباره فعالیتهای صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و نقش
پارک علم و فناوری در توسعه آن به گفتگو نشستیم.
محمد سپهر عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام جواد (ع)
و از سال  94مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری است .همچنین
با رای مثبت هیئت مدیریه در  11شهریور امسال دوره مدیریت وی
تا سال  98تمدید شد.
در مــورد ســابقه صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان یــزد توضیحاتی
بفرمایید.
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان یزد در ســال  83با ســرمایه 10
میلیــارد ریــال و بــا ترکیــب  49درصــد بخــش دولتــی شــامل دولــت
جمهــوری اســامی ایــران ،پارک علــم و فنــاوری یزد ،دانشــگاه یزد،
دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد و  51درصــد بخش خصوصــی به ثبت
رســید و از ابتــدای ســال  1385فعالیــت اجرایــی خــود را در زمینــه
اعطای تسهیالت آغاز کرد.
ایــن صنــدوق جــزو اولیــن صندوقهــای پژوهــش و فناوری کشــور
اســت و در حــال حاضر ســرمایه خــود را به  70میلیارد ریال رســانده
است و تا سال آینده آنرا به  105میلیارد ریال افزایش میدهد.
صنــدوق پژوهــش و فناوری اســتان یزد هم ا کنون با  6نفر پرســنل
در مرکــز فنــاوری اقبــال (پــارک علــم و فنــاوری یــزد) مســتقر ،و بــه
فعالیت خود در چارچوب اساسنامه و آئیننامههای اجرایی ادامه
میدهد.

مالی بهتری داشته باشند ،در زمینه مبلغ پرداختی و سود دریافتی
همکاری بهتری با آنها خواهیم داشت.
چه برنامههایی برای بهبود شرایط صندوق دارید؟
بــا توجــه بــه اینکــه در انتخابات  11شــهریور امســال بنده بــه عنوان
مدیــر عامــل در مجموعــه ابقــا شــدم ،چندین برنامــه برای  2ســال
آتــی مدیریــت خــود دارم .اولیــن و اصلــی ترین برنامه جــذب منابع
مالی بیشــتر برای صندوق است .از دیگر برنامهها تاسیس صندوق
ســرمایهگذاری فناورانه و گسترش فعالیتهای تخصصی شرکت در
زمینه ســرمایهگذاری است .برنامه بعدی مجموعه تقویت خدمات
کســب و کار همچــون خدمــات مشــاوره بــا بهره گیــری از مشــاوران
برجســته اســت .همچنیــن در صــدد هســتیم خدمــات جدیــدی
همچون لیزینگ در حوزه توسعه بازار تعریف کنیم.
عموم خدماتی که در این مجموعه ارائه میدهید چیست؟
خدماتی که ما در این صندوق ارائه میدهیم اعطای تســهیالت به
شرکت¬های فناور ،سرمایهگذاری و مشارکت در پروژههای فناورانه،
صــدور ضمانــت نامــه بــرای شــرکتها و ارائــه خدمــات کســب و کار
همچون برگزاری دورههای آموزشــی و مشــاوره در زمینه کسب و کار
است.
شما از چه نوع شرکتهایی حمایت میکنید؟
گستره حمایتی ما تنها شامل شرکتها نمی شود و حتی از اشخاص
حقیقــی نیز میتوانیــم حمایت کنیــم .پارامتر اصلیای کــه با توجه
بــه آن به افراد و یا شــرکتها خدمــات ارائه میدهیم معرفی طرحی
فناورانهای است که از محل همان طرح توان بازپرداخت تسهیالت
را داشته باشند.
چه عواملی شما را در حمایتهای مالی بیشتر ترغیب میکند؟
در صورتــی کــه مجموعههــای تحت چتــر حمایتی ما فعــال و دارای
طر حهای بیشتری باشند ،طر حها را بهتر انجام داده و سابقههای

صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان یــزد در ارزیابــی و رتبــه بنــدی
صندوقهای کشــور براســاس شــاخصهای مدیریتــی و مالی ،بــه عنوان
صندوق برتر کشور انتخاب شد .دلیل این انتخاب چه بوده است؟
در  2ســال گذشــته فعالیتهــای زیادی بــرای ارتقا صنــدوق انجام
دادیــم .در ابتدا کلیــه فرآیندهای اجرایی صنــدوق را اصالح کردیم.
در قــدم دوم چارت ســازمانی صنــدوق را بازنگری کلــی کردیم .پس
از انجــام ایــن تغییــرات بنیادی موفق شــدیم ســرمایه صنــدوق را از
 35میلیــارد در ســال  94بــه  70میلیــارد در ســال  96افزایش دهیم.
همچنین با رشــد  3برابری میزان تســهیالت اعطایی ،افزایش بیش
از  30برابــری در میــزان ســرمایهگذاری در طرحهــای فناورانــه و …
توانستیم توسعه قابل توجهی ایجاد کنیم.
تا کنون چه میزان تسهیالت به اشخاص و شرکتها ارائه کردهاید؟
در  2ســال گذشــته میــزان تســهیالتی کــه ارائــه کردیــم پیشــرفت
چشــمگیری داشــت .به طــوری که ایــن تســهیالت از  270مــورد ،به
ارزش  58میلیارد ریال در سال  93به  473مورد تسهیالت به ارزش
بیش از  190میلیارد ریال در سال  95رسید.
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ظرفیتهایباالیپارکبرایمعرفیشدنتوسطعکاسی
برای اولین بار در پارک علم و فناوری کارگاه آموزشی عکاسی و حاشیه
نمایشگاه عکس “زندگی با طعم فناوری ایرانی” برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری این کارگاه آموزشــی در
زمینههــای نور پــردازی بدون تجهیزات و ادیت فایــل  RAWبرگزار
شد.
به همین بهانه سراغ مدرس نام آشنا این کارگاه “محسن خیرخواه”
رفتیم و درباره هنر عکاسی و ضرورت برگزاری جشنواره اینچنینی با او
به گفتگونشستیم.
محســن خیرخــواه متولد ســال  59در شــهر یزد اســت کــه در مقطع
کارشناســی رشــته گرافیک و در کارشناســی ارشــد در رشــته عکاسی
تحصیل کرده است.
کی و چگونه به عکاسی عالقه مند شدید؟
در دوره کارشناسی واحد درسیای به اسم عکاسی داشتیم که پس
از گذراندن آن به عکاسی عالقه مند شدم و تصمیم به ادامه تحصیل
در این رشته گرفتم .در مقطع کارشناسی ارشد رشته تحصیلی خود
را به عکاسی تغییر دادم و با توجه به عالقهای که داشتم در دانشگاه
هنر تهران قبول شدم .همچنین عکاسی حرفهای و تدریس در این
حیطه را زمانی که دانشجوی کارشناسی ارشد بودم آغاز کردم.
در چه دانشگاههایی تدریس کردید؟
دانشــگاه یزد ،دانشــگاه آزاد یزد ،دانشــگاه علمی کاربردی و پیام نور
یزد ،دانشــگاه علمی کاربردی اصفهان و دانشــگاه اصفهان از جمله
دانشــگاههایی بودند کــه در آنها به تدریــس پرداختم .همچنین در
کنار تدریس دانشــگاه چند ســالی اســت یک آموزشگاه هنر عکاسی
تاسیس کرده ام و در آنجا به آموزش هنرجویان میپردازم.
با توجه به اینکه ســالیان دراز به تدریس عکاســی مشغول بوده اید ،به
نظر شما یک عکاس خوب باید چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
نه تنها عکاسی بلکه تمامی هنرها دو مولفه اصلی دارند که یکی فرم
و دیگری محتوا است .توجه به این دو موضوع کلید موفقیت در هنر
است .با توجه به اینکه عکاسی هنری رئال است و به صورت مستقیم
با واقعیت سر و کار دارد ،یک عکاس خوب باید قابلیت تلفیق دقیق
واقعیت با ذهن خود و ارائه یک خروجی مناسب را داشته باشد.
از آنجایی که سالهای زیادی در دانشگاههای یزد تدریس کرده اید و
با عکاسان یزدی آشنا هستید ،سطح عکاسان یزدی را چگونه ارزیابی
میکنید؟ عکاسی یزد در کشور چه جایگاهی دارد؟

درســت و حرفهای از این شــبکهها میتواند بار آموزشــی نیز داشــته
باشد.

همانطور که به این موضوع اشاره کردم برای موفق بودن در عکاسی
باید هم به فرم و هم به محتوا توجه داشــت .این در حالی اســت که
توجه بیشــتر عکاســان یزدی به فرم اســت تــا محتــوا .در واقع توجه
عکاسان یزدی بیشتر به بحثهای تکنیکی عکاسی بوده تا مباحث
نظری و دلیل این امر درآمدزایی در بحثهای تکنیکی است که این
بی توجهی به محتوا از کیفیت کار آنها کاسته است.
همچنین با توجه به توجه نکردن عکاســان یــزدی به این مباحث،
یزد جایگاه نازلی را در عکاسی کشور دارد.
در حال حاضر عکاسان استان با چه مشکالتی روبرو هستند؟
یکی از مشــکالت عکاسی حمایت نشدن توسط مســئوالن است .با
توجه به اینکه عکاسی هنری مخاطب عام ندارد باید سازمانهای
دولتــی از این ســبک حمایت ویــژه کنند .یکی دیگر از مشــکالت کم
بودن آموزشگاههای عکاسی است که بخش خصوصی و دولتی باید
به این حوزه وارد شوند و این خال را جبران کنند.
نقش شــبکههای اجتماعی همچون اینســتا گرام و تلگرام را در صنعت
عکاســی چگونه ارزیابی میکنید؟ گســترش این شبکهها چه تاثیری بر
عکاسی داشته اند؟
بزرگترینتاثیری کهشبکههایاجتماعیبر عکاسی گذاشتندتشویق
و عالقــه مند کردن افراد مختلف به این هنر اســت.با توجه به اینکه
صرفه جویی در زمان یکی از مقولههای مهم در دنیای کنونی است،
هنرهایــی همچــون عکس و فیلــم به دلیــل انتقال ســریع اطالعات
به مردم ،مخاطب بیشــتری پیدا کرده اند و به همان نســبت عالقه
مندان به این حوزهها بیشتر شدند.همچنین گسترش شبکههای
اجتماعی موجب استفاده عکاسان از تجارب یکدیگر شده و استفاده

برگزاری کارگاه آموزشــیهای اینچنینی را تا چه اندازه برای ارتقا عکاســی
موثر میدانید؟
آمــوزش همــواره راحتتریــن ،ارزانتریــن و ســریعترین روش بــرای
فرا گیــری در تمامــی علوم و فنون اســت .به قول یکی از اســاتید باید
از آمــوزگار یــاد بگیریــم نــه روزگار .موضــوع دومی که اهمیــت برگزاری
وکارگاه آموزشــیهای اینچنینی را بیش از پیش نمایان میکند لزوم
کار جمعــی و اســتفاده از تجــارب یکدیگــر در بحــث عکاســی اســت.
کارگاههــای آموزشــی اینچنینی با تقویت کار جمعــی میتواند باعث
افزایش انگیزه در عکاسان میشود.
همانطــور که میدانید نمایشــگاه عکاســی بــا موضوع “زندگــی با طعم
فناوری ایرانی” در پارک علم و فناوری برگزار شد .با توجه به اینکه شما
یکی از داوران این جشنواره بودید سطح آن را چگونه ارزیابی میکنید؟
یکی از مهمترین نکات این جشــنواره برگزاری داوطلبانه آن توســط
پــارک بــود کــه ایــن موضــوع بســیار ارزشــمند بــوده و جــای تقدیر و
تشکر دارد.ولی این نمایشگاه مانند دیگر نمایشگاهها نکات ضعفی
نیــز داشــت .یکی از نکات ضعــف گنگ بودن فراخوان عکاســی بود.
همچنیــن فــرم گــرا بودن عکسها به نســبت محتــوا گرا بــودن یکی
از نقــاط ضعــف عکسها بود.مشــکل دیگر دیده نشــدن نمایشــگاه
بود .حتی ا گر بهترین نمایشــگاهها هم برگزار شــود ولی دیده نشــود،
فایــده چندانی ندارد .پیشــنهاد مــن به پارک علم و فنــاوری برگزاری
نمایشگاههایاینچنینیدر مکانهایعمومیاست.
با توجه به اینکه هدف اصلی پارک علم و فناوری افزایش ثروت جامعه
از طریــق تشــویق و ارتقا فرهنگ نوآوری و افزایش تــوان رقابت در میان
شرکتها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش است ،به نظر شما
عکاسی چگونه میتواند برای رسیدن به این هدف کمک کند؟
عکاســی برای رشــد همه علوم کمک کرده اســت .یکــی از مهمترین
کارکردهای عکاســی ،عکاسی رسانهای و اطالع رسانی و تبلیغ است.
هنر عکاســی با توجه به ایــن کارکردهای خــود میتواند کمک قابل
توجهــی بــه پــارک علــم و فنــاوری کنــد .بــه اعتقاد بنــده بــا توجه به
ظرفیتهای باالی پارک علم و فناوری عکاسی میتواند سهم زیادی
در معرفی آن ایفا کند.

نشستمسئولیندفتر مبادالتایرانوگرجستان
در ایران با رئیس فنبازار ملی
پیرو سفر رئیس فنبازار ملی ایران به یزد ،نشستی با هدف آشنایی
وی با دفتر مبادالت ایران و گرجستان روز دوشنبه  2مرداد در محل
پــارک علــم و فناوری یزد برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی پارک
علــم و فناوری یزد ،در این نشســت ضمــن ارائه گزارش عملکرد این
دفتر از بدو تاسیس تا کنون برنامههای آتی دفتر تشریح و زمینههای
همکاری آن با فنبازار ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ا کبــر قنبــر پور نیز در این نشســت ضمن ابراز خرســندی از اقدامات
انجــام شــده ،آمادگی خود را بــرای انجام حمایتهــای الزم در این
زمینه اعالم کرد.
گفتنــی اســت دفتــر مبــادالت فنــاوری و ســرمایهگذاری ایــران و
گرجستان در تاریخ  17اسفندماه در پارک علم و فناوری یزد افتتاح
شد.

حضور رئیسپارکعلمو فناورییزددر ششمیننشست
هماندیشیمناطقویژهعلموفناوریکشور
ششمین نشست هم اندیشی مدیران مناطق ویژه علم و فناوری و
استانداران اســتانهای دارای مجوز ،روز چهارشنبه  4مردادماه در
استان اصفهان برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،در این نشســت
گزارشــی از عملکرد اســتانها در خصوص راهاندازی ســازمان عامل
اســتقرار و توســعه منطقه ویژه اســتان توســط مدیران مناطق ویژه
ارائه شد.
معرفــی فرصتهــا و توانمندیهــای ســازمان صنعتــی ملــل متحد

( )UNIDOجهــت همــکاری بــا دبیرخانــه شــورای عالی ،گزارشــی
از فعالیتهــای دبیرخانــه در خصــوص مدیریــت و راهبــری مناطق
ویــژه علم و فناوری کشــور ،ارائه مــدل رویکرد و خروجیهــای پروژه
نظــام نــوآوری ربع رشــیدی بــا همکاری موسســه فنــاوری اتریش از
برنامههای ارائه شده در این نشست بود.
در ایــن نشســت همچنیــن خالصــه نتایج کارگاه شــهر هوشــمند در
راســتای اجرای پایلوت شــهر هوشــمند در بوشــهر و مــدل رویکرد و
خروجیهای پروژه غذای حالل در خراسان رضوی نیز ارائه شد.
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اولیننشستهماندیشیپردیسفناوریهاینرمبرگزار شد
نشســت هم اندیشــی پردیس فناوریهای نرم سه شنبه  7شهریور
ماه با حضور داریوش پورســراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد،
احمدرضــا فقیــه خراســانی؛ معــاون نــوآوری و فنــاوری پــارک ،مدیر
اجرایی پردیس علوم انســانی و مدیران عامل شــرکتهای پردیس
علوم انسانی برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مدیر عامل شرکت
مجری پردیس فناوریهای نرم ،در ابتدای جلســه با ارائه گزارشــی
از روند ایجاد مرکز رشــد علوم انســانی و هنر اظهار داشت :از ابتدای
فعالیت مرکز رشد تا کنون بیش از  110هسته ی کسب و کار وارد مرکز
رشد علوم انسانی و هنر شدند و به فعالیت ادامه دادند.
محمدعلی مدرسی در ادامه با اشاره به پیشرو بودن مرکز رشد علوم
انسانی و هنر مانند بسیاری از فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد
و گرفتن مجوز فعالیت برای این مرکز رشــد ،گفت :برای اولین بار در
کشور علوم انسانی را به عنوان یک فناوری از جنس فناوریهای نرم

معرفی و نشــان دادیم که علوم انســانی هم را میتوان تجاری سازی
کــرد .وی در خصــوص ایجاد ســاختار پردیسهای فنــاوری افزود :با

توجه به نزدیکی زمینه فعالیت شــرکتهای حوزه فناوریهای نرم،
ا کثــرا در زمــان پایان دوره ی رشــد ،شــاهد تقاضای باقــی ماندن در
محل مرکز رشــد هســتیم ،و این نشــان دهنده ی نیاز به وجود هم
افزایی در سطح باالتری است که به نظر میرسد با مدیریت پردیسی
فراهم میگردد.
مدرســی در پایــان ایــن نوع فضای پردیســی را زمینه ســاز جهشها
و هــم افزاییهــای بیشــتر دانســت و ادامــه داد :در چارچــوب ایــن
پردیسهــای فنــاوری ،شــرکتهای بــزرگ و رشــدیافته میتواننــد
از نیــروی جــوان و تــازه نفــس شــرکتهای نوپــا اســتفاده و متقابــا
شرکتهای پیش رشد از بازار شرکتهای پسارشد منتفع میشوند و
بدین ترتیب بخشی از فرایند رشد به دوره پسارشد منتقل میشود.
گفتنی اســت مدیران عامل شــرکتهای مختلف در این جلسه هم
اندیشی ضمن معرفی زمینه فعالیت شرکت خود ،به بحث و تبادل
نظر در زمینه مسائل حقوقی ،معافیتهای مالیاتی و … پرداختند.

برگزارینشستآشناییباخدماتمرکز فنبازار ملیایران
نشســت آشــنایی با خدمــات مرکز فنبــازار ملی ایران روز دوشــنبه
2مردادمــاه بــا حضــور محســن علــی ا کبریــان ،دبیــر شــبکه فنبازار
ملی ایران و مدیران عامل شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و
فناوری یزد در سالن جلسات این پارک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،دبیر شبکه فنبازار
ملــی ایــران در ایــن نشســت اظهار داشــت :بــه دلیل ضعف کشــور
در حوزه توســعه بازار ،رویکرد توســعه بــازار از طریق تقویت عرضه و
تحریک تقاضا به صورت جدی در فنبازارها دنبال میشود.

محســن علــی ا کبریــان ادامــه داد :ماموریت اصلی فنبازار توســعه
شبکه و زیرساختهای فنبازار و عملیات تجاری و فناوری است و
مرکز فنبازار ملی ایران ،برنامههای پیشــنهادی خود را در راستای
تحقــق این اولویتها به فنبازارهای منطقهای در اســتانها ارائه
داده است.
علی ا کبریان در ادامه نشســت به تشــریح برنامههای فنبازار ملی
ایران در ایجاد شبکه فنبازار منطقهای در استانها پرداخت و به
سواالت مدیران عامل شرکتهای فناور پاسخ داد.

برگزارینشستهماندیشیشرکتهایمدیریتیواقتصادیمنتخبپارکعلموفناوری
نشست هم اندیشی شرکتهای مدیریتی و اقتصادی منتخب پارک
علــم و فنــاوری یزد روز یکشــنبه  25تیرمــاه در ســالن کنفرانس مرکز
فناوری اقبال برگزار شد.
در این نشست که با حضور شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک
علــم و فناوری یزد ،میثم کوچک زاده؛ مشــاور اقتصــادی پارک یزد،
مدیــران عامــل شــرکتهای فنــاور برگزار شــد ،در خصوص مســائلی
از قبیــل :نقشــه راهبــردی برای گســترش حــوزه فعالیت شــرکتها،

آینــده پژوهی در حوزههای مدیریتی ،نگاه بین المللــی و راهاندازی
دفاتر مبادالت فناوری در سایر کشورها ،طرح مسئله و هم اندیشی
صورت گرفت.
از دیگــر موضوعــات مطــرح شــده در ایــن نشســت میتــوان بــه
آموزشهــای حرفــهای تــر در دوره ی پسارشــد ،برگــزاری جلســات
هفتگــی جهت آشــنایی بیشــتر و همــکاری و هم افزایی شــرکتها و
بودجه کم پروژههای شرکتهای فناور حوزه نرم ،اشاره کرد.

برگزارینشستایجادشتابدهندهزیستفناوریدر یزد
نشســت ایجــاد شــتاب دهنــده زیســت فنــاوری در یــزد ،عصــر روز
چهارشــنبه  21تیر با حضور حســین صابری؛ معاون توســعه فناوری
پــارک پردیــس ،معاون پشــتیبانی و مدیر مرکز رشــد زیســت فناوری
پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،در این نشســت
ضمــن معرفی زیرســاختهای شــرکت آبســار کویــر بــرای راهاندازی
شــتاب دهنــده زیســت فنــاوری در یــزد ،در خصــوص رونــد اجرایی
شتاب دهی و چالشهای مربوط به آن بحث و تبادل نظر شد.
حسین صابری؛ معاون توسعه فناوری پارک پردیس نیز ضمن تقدیر

از این اقدام ،راهاندازی شتاب دهنده زیست فناوری در یزد را عملی
جسورانه توصیف کرد و خواستار توسعه این شتاب دهنده در سطح
ملی و بین المللی شد.
در ادامــه این نشســت ،نمایندگان پارک پردیــس از فضای موردنظر
برای راهاندازی شــتاب دهنده زیســت فناوری ،آزمایشــگاهها و مرکز
رشد زیست فناوری یزد بازدید کردند.
گفتنی است شرکت آبسار کویر یزد مستقر در پارک علم و فناوری یزد
با توجه به پتانســیلهای اســتان ،راهاندازی شــتاب دهنده زیست
فناوری را با حمایت پارک در دستور کار خود قرار داده است.

نشستتخصصی“قوانیناخذتسهیالتصندوقنوآوریو
شکوفاییریاستجمهوری”برگزار شد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشست که
با حضور مدیران عامل شرکتهای فناور برگزار شد ،درخصوص انواع
خدمــات صندوق نــوآوری و شــکوفایی از جمله تســهیالت لیزینگ
بــا نــرخ 9درصــد ،توانمندســازی و صــدور ضمانــت نامههــای تعهد

پرداخت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
گفتنی است این نشست به همت پارک علم و فناوری یزد و با هدف
معرفــی خدمات و تســهیالت صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت
جمهوری برگزار شد.
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برگزارینشستایجادشتابدهندهبیوتکنولوژیدر یزد
نشســت ایجاد شــتاب دهنده بیوتکنولوژی در یزد ،روز دوشــنبه 12
تیرمــاه بــا حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد ،معاون پشــتیبانی و
مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علم و فنــاوری یــزد ،در ابتدای این
جلســه گزارشی از روند پیگیری شتاب دهندهها ارائه و در خصوص
وا گذاری فضایی برای راهاندازی شتاب دهنده در مرکز رشد زیست
فناوری یزد و استفاده از هیئت علمی متخصص دانشگاهها در بدنه
شتاب دهنده بحث و تبادل نظر شد.
مدیر مرکز رشــد زیســت فنــاوری پارک علــم وفناوری یزد نیــز در این
جلسه اظهار کرد :شرکت آبسارکویر به دلیل دارا بودن آزمایشگاههای

شیمی ،بیوتکنولوژی ،کشــت بافت ،سرامیک و مولکولی ،پتانسیل
الزم برای ارائه خدمات به شرکتهای حوزه بیوتکنولوژی را دارد.
عباس باقی ادامه داد :شرکت آبسار کویر فعالیتش را از مرکز رشد آغاز
کــرده و میتوانــد به عنــوان راهنما و مدل موفق بــرای دیگر واحدها
عمــل کنــد که بســترهای نرم افزاری و ســخت افــزاری الزم بــرای آن
فراهــم شــده و در صــورت موافقت پــارک میتواند مدل مشــترکی با
صندوق پژوهش و فناوری استان ارائه دهد.
بازدیــد از آزمایشــگاه کاشــی و ســرامیک ،اختصــاص فضایــی بــرای
راهاندازی شــتاب دهنده بیوتکنولوژی در مرکز رشــد زیست فناوری
یزد از دیگر برنامههای این بازدید بود.

نشستشرکتهایمنتخبپارکعلمو فناورییزدبادبیر ستادفناوریهاینرمو هویتساز
معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری

نشســت شــرکتهای منتخــب حــوزه فناوریهــای نــرم پــارک علــم
و فنــاوری یــزد ،بــا سیدمحمدحســین ســجادی نیــری؛ دبیــر ســتاد
فناوریهــای نــرم و هویــت ســاز معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهوری عصر یکشــنبه  31اردیبهشــت ،96در ســالن کنفرانس مرکز

فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری اســتان یــزد ،در این
جلســه شرکتهای فناور منتخب مســتقر در پارک علم و فناوری یزد
ضمن ارائه طر حها و محصوالت خود ،به ارائه مسائل و دغدغههای
خود پرداختند که پایین بودن میزان ســرمایه در گردش و مشکالت
نقــل و انتقــال ارز در مبــادالت بیــن المللــی از جملــه مهمتریــن این
مشکالتبود.
سجادی نیری ضمن ابراز خرسندی از فعالیتهای شرکتهای فناور
مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری یزد در حــوزه نرم به برخــی اقدامات
ســتاد اشــاره نمود و گفت :امیدواریم در حمایت از شرکتهای فناور
فعال در حوزه نرم در ســال جاری طرح لیزینگ فناوری به ســرانجام
برسد .معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد در ادامه این جلسه
با اشاره به تفاهم نامه ی منعقده ستاد فناوریهای نرم و هویت ساز
با مرکز انیمیشن ،به ارائه گزارشی از عملکرد مرکز انیمیشن و هنرهای
دیجیتــال پرداخــت و از پیشــرفت کار این مجموعــه در دو فاز جدید

ایجــاد زیــر ســاختهای ســخت افــزاری و وا گــذاری مدیریــت آن به
اشخاص حقوقی برای راهبری این مرکز به صورت خصوصی خبر داد
و آن را مدلی جدید در مدیریت مرا کز توسعه فناوری دانست .شهرام
شکوهی گفت :با وجود کمبود منابع مالی ،پیشرفت زیرساختهای
مرکز ،تامین کننده نیاز شرکتهای فعال در این حوزه بوده است .وی
در بخش دیگری از ســخنان خود توسعه فعالیتهای بین المللی را
نیازمند منتورهایی در قالب آموزش و مشــاوره دانســت و گفت پارک
یــزد در این زمینه ،اقدام به برگزاری دورههای آموزشــی و همکاری با
شرکتهای بین المللی در حوزه بازاریابی کرده است که ان شاءاهلل با
نگاه مثبت ستاد فناوریهای نرم و حمایتهای آن ،منجر به نتایج
موفقیتآمیزی خواهدشد.
گفتنی اســت در این جلسه شــهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک
علم و فناوری یزد ،مصطفی شاه نظری؛ رئیس بنیاد نخبگان استان
و مجید کاغذگران ،مسئول امور اجرایی مرکز رشد علوم انسانی و هنر
پارک یزد حضور داشتند.

نشستریاستپارکبامسئولینمراکز رشدونهادهایهمکار
در جلسهای با حضور داریوش پورسراجیان و مسئولین مرا کز رشد
و نهادهای همکار پارک و درپی تغییر ساختار مدیریت مرا کز رشد و
نهادهای همکار با پارک از زحمات آقای تقی فرهنگ نیا در سمت
مدیر دفتر هماهنگی مرا کز رشــد تقدیر و آقای محمدرضا حسینی
بغدادآبــادی به عنوان مســئول دفتــر هماهنگی نهادهــای همکار
معارفه گردیدند.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،جلســه معارفه
مســئول دفتر هماهنگی نهادهای همکار پارک علم و فناوری یزد،
روز دوشــنبه  11اردیبهشت ماه با حضور رئیس پارک علم و فناوری
یــزد ،معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک ،مدیــر مرکز رشــد اطالعات و
ارتباطات و جمعی از مدیران مرا کز رشد و دفاتر شهرستانی پارک و
نهادهای همکار ،در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
داریوش پورســراجیان در این جلســه فلسفه شــکل گیری ساختار
جدیــد را ایجــاد اســتقالل و چابکــی در مدیریــت مرا کــز و نهادهای

همکار دانســت و اظهار داشت :در نوع و سطح همکاری نهادهای
همکار تنوع زیادی وجود دارد که امیدوارم با ایجاد این دفتر ارتباط
موثرتــری بــا نهادهای همکار شــکل بگیــرد .وی ادامــه داد :تامین
نیــروی انســانی و تجهیــزات مــورد نیاز مرا کــز از تعهــدات نهادهای
همــکار اســت و پــارک طبــق قانون تمام تــاش خــود را در خصوص
حمایت از شرکتهای فناور مستقر در این مرا کز به عمل خواهد آورد.
پورســراجیان ســرعت بخشــی به فرآیند اعطای مجوز فناوری برای
شرکتها در شهرستانها را خواستار شد و گفت :تدوین آیین نامه
دفاتر هماهنگی نهادهای همکار در دستور کار واحد طرح و برنامه
اســت و این آیین نامه میتواند در شــفاف ســازی ســاختار ،شــرح
وظایف و اهداف شکل گیری این دفاتر راهگشا باشد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد در پایــان ســخنان خــود ،ابــراز
امیدواری کرد با برگزاری جلسات از طریق ویدئو کنفرانس و حذف
بعد مسافت تعداد این نشستها و هم اندیشیها افزایش یابد.

گفتنی اســت در ادامه این جلســه ،مدیران مرا کز رشد شهرستانی،
نقطــه نظــرات و دیدگاههــای خود را مطــرح و پیرامــون آن بحث و
تبادل نظر صورت گرفت.

امضایتفاهمنامهسهجانبهمیانمرکز کاشیوسرامیک
ایران ،پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد

جلسهامضایتفاهمنامهچندجانبهمیانمرکز توسعهفناوریهای
کاشــی و ســرامیک ایــران ،پــارک علــم و فناوری یــزد و دانشــگاه یزد،
روز یکشــنبه  5شــهریور مــاه با حضــور محمدمهدی لطفــی؛ معاون
پژوهشــی و فناوری دانشگاه یزد ،فقیه خراســانی؛ معاون فناوری و

نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،در دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلســه
احمدرضــا فقیه خراســانی ،معــاون فنــاوری و نوآوری پــارک علم
و فنــاوری یــزد ضمــن معرفــی فعالیتهــا و رســالت مرکــز توســعه
فناوریهای کاشــی و ســرامیک اظهــار کرد :پارک علــم و فناوری
یزد در راستای رسالت خود در زمینه گسترش فناوری در صنایع،
اقــدام بــه تاســیس مرا کــز توســعه فنــاوری در حوزههــای کاشــی و
سرامیک ،آب ،هنرهای دیجیتال و هوا فضا کرده است.
وی افــزود :مرا کــز توســعه فنــاوری و از جملــه مرکــز توســعه کاشــی و
ســرامیک همانطورکه از نامشــان برمی آید ،نقششــان در شناسایی

نیازهای صنعت ،فناوریهای نوین ،تجاری ســازی و رســوخ آن به
صنعــت اســت .در ادامــه این جلســه در خصوصی مســائلی از قبیل
توجیه اقتصادی باالی فناوریهای جدید در صنعت کاشــی ،تهیه
تجهیزات و ســرویسهای آزمایشــگاهی ،انتقال و بهبــود تکنولوژی
بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
گفتنی است این تفاهم نامه با هدف ایجاد کارگروه نهادهای مرتبط
با کاشــی و ســرامیک و تشــکیل  R&Dمتمرکز برای صنف کاشی و
ســرامیک بــه امضــای مدیرعامــل مرکز توســعه کاشــی و ســرامیک،
معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و معاون پژوهشی و
فناوری دانشگاه یزد رسید.
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امضایتفاهمنامههمکاریسهجانبهپارکعلمو فناورییزد،جهاد
دانشگاهیاستانومرکز توسعهفناوریسرامیکایران

تفاهــم نامــه همکاری ســه جانبه مــا بین پــارک علم و فنــاوری یزد،
جهــاد دانشــگاهی اســتان و مرکــز توســعه فنــاوری ســرامیک ایران،
روز دوشــنبه  30مردادمــاه بــه امضــای احمدرضــا فقیــه خراســانی؛
معاون فناوری و نوآوری پارک یزد ،سیدحسین میرحسینی؛ معاون
پژوهشــی سازمان جهاد دانشگاهی استان و رامین زار ع؛ مدیر مرکز

توسعه فناوری سرامیک ایران رسید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در نشستی که در
حاشــیه انعقاد این تفاهم نامه برگزار شــد ،معاون فناوری و نوآوری
پارک یزد اظهار داشــت :جهاد دانشگاهی و پارک علم وفناوری یزد
اهــداف و ماموریتهای مشــترکی دارند که این عامــل میتواند به
همکاریهای بیشتر این دو مجموعه منجر شود.
احمدرضا فقیه خراســانی ادامه داد :رصد مشــکالت استان و تالش
برای یافتن راهکاری نوآورانه برای رفع آن یکی از اولویتهای اصلی
پارک یزد محسوب میشود.
وی افــزود :پــارک علــم وفناوری یــزد در تالش اســت جایگاه صنعتی
اســتان یزد را ارتقا داده و بتواند نقش خود را منطبق با ماموریتش

در این زمینه ایفا کند.
معــاون پژوهشــی ســازمان جهــاد دانشــگاهی اســتان نیــز در ایــن
نشســت اظهار داشــت :انتقال تکنولوژی همراه بــا دانش فنی یکی
از مســائل مهمــی اســت که تا کنــون در کشــور مغفول مانده اســت
در حالیکــه توجه به این مهم میتوانــد از اتالف زمان و هزینه تا حد
زیادی جلوگیری کند.
در ادامه این نشست مدیر مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران نیز به
تشریح فعالیتهای این مرکز و تشریح اهداف آن پرداخت.
گفتنــی اســت در پایــان مقــرر شــد کارگروهــی متشــکل از  5نفــر بــه
نمایندگی از طرفین تفاهم نامه به منظور اجرای آن تشکیل شود و
موضوعات مورد توافق طرفین عملیاتی گردد.

پارکعلمو فناورییزد،دبیرخانهدائمیمسابقاتملیابتکاراتو نوآوریدانشآموزی
طــی مراســمی تفاهم نامه همــکاری میان پارک علم و فنــاوری یزد،
وزارت آمــوزش و پــرورش و اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان یــزد،
بــه امضای علی زرافشــان ،معاون آمــوزش متوســطه وزارت آموزش
و پــرورش ،داریــوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فنــاوری یزد و
احمد شیرزاد ،مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد رسید.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،در این نشســت
علی زرافشــان ،معاون آموزش متوســطه وزارت آمــوزش و پرورش با
بیان اینکه سال گذشته دومین سالی بود که بر اساس تفاهم نامه،
همــکاری بــا پارک یزد را آغاز کردیم ،گفت :گزارشها نشــان داده که
تعداد شرکت کنندگان این دوره نسبت به دوره هفتم بیشتر بوده و
کیفیت برگزاری نیز باالتر بوده است.
وی عملکــرد پارک یــزد را در برگزاری مســابقات دانش آموزی مثبت
دانست و اظهار داشت :امیدواریم امسال نیز بتوانیم در زمینه اطالع
رســانی و حمایتهــای معنوی ،همــکاری الزم را با پــارک یزد انجام
دهیم.
زرافشــان تعــدد برگــزاری جشــنوارهها و مســابقات دانش آمــوزی در
کشور را آسیب ارزیابی نمود و گفت :باید تمامی مسابقات به صورت
متمرکــز و زیــر نظر وزارت آمــوزش و پرورش برگزار شــود تا این تعدد و
تنوع باعث عدم اســتقبال مناســب و یا حتی پرورش دانش آموزان

مســابقات محور نشــود .وی با اشاره به دســتور مقام معظم رهبری
مبنی بر ارائه گزارشــی از دانش آموزان مختر ع و نوآور ،گفت :از پارک
علم و فناوری یزد میخواهیم در این حوزه نیز ما را یاری کند.
در ادامــه احمدرضــا فقیــه خراســانی ،معــاون فنــاوری پــارک علــم و
فنــاوری یزد و دبیر مســابقات نیز ضمن قدردانــی از همکاری وزارت
آموزش و پرورش در برگزاری مسابقات ،اظهار داشت :قصد داریم در
نهمین دوره مسابقات رشتههای جدیدی مانند بفکرشو و طراحی

سه بعدی رابه مسابقات اضافه کنیم.
وی همچنیــن افــزود :ادامــه مســیر مســابقات نیازمند منابــع مالی
پایــداری اســت کــه امیدواریــم بــا همــکاری و هماهنگــی همــه
دستگاههای ذی ربط این منابع تامین و شاهد برگزاری هر چه بهتر
این مسابقات در سالهای آتی باشیم.
شــایان ذکر اســت پارک علم و فناوری یزد که از سال  1380به عنوان
دومین پارک در کشــور آغاز به کار نمود و تا کنون بیش از  600شــرکت
فنــاور را تحــت حمایــت خود داشــته اســت کار روی نهادینــه کردن
فرهنگ کارآفرینی مبنی بر فناوری را همواره از وظایف خود دانسته
و بــا ایجــاد مرکز نوآوری در ســال  1383برای اولین بار در کشــور باب
جدیــدی را بــرای ارتبــاط بــا دانش آمــوزان و دانشــجویان به عنوان
نخســتین و مهمترین عامــل چرخه فناوری یعنی نیروی انســانی را
بــا پارک باز نمود .از جمله فعالیتهایــی که پارک علم و فناوری یزد
در راســتای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در جامعه انجام
داده اســت میتوان به برگزاری  12دوره جشــنواره ایدههای برتر و 8
دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی اشاره نمود که
از سویی زنجیره خالقیت و نوآوری را تا بازار تکمیل نموده و از سوی
دیگــر مدلی را بــرای همکاری نهادهــای مرتبط با ایــن حوزه تعریف
کرده است.

امضایتفاهمنامهسهجانبهبینپارکعلمو فناورییزد
دانشگاهآزاداسالمیواحدمیبدو مرکز توسعهفناوریسرامیکایران
تفاهــم نامــه چندجانبه میــان پارک علــم و فناوری یزد ،دانشــگاه
آزاد اســامی واحد میبد و مرکز توســعه فناوری سرامیک ایران ،روز
ســه شنبه  27شــهریور ســال  96در پارک علم و فناوری به امضای
داریــوش پورســراجیان رئیــس پــارک و حســین اعرافــی ریاســت
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد میبــد و رامیــن زار ع مدیرعامــل مرکــز
توسعه فناوری سرامیک ایران رسید.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این تفاهم نامه
در راســتای همکاری در زمینه توســعه واحدهای تحقیق و توسعه
پارک علم و فناوری و اســتفاده از امکانات آزمایشــگاهی و انســانی
دانشگاه آزاد میبد در پارک علم و فناوری منعقد شد.
داریــوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در حاشــیه
نشســت امضــای تفاهم نامه با بیــان اینکه در کشــور چندین برابر
نیــاز موجــود تجهیــزات وجــود دارد افزود :بایــد برای بهــره برداری
اقتصادی از این تجهیزات برنامه داشت.
وی ضمــن تقدیــر از نــگاه عمیــق و مثبــت ریاســت دانشــگاه آزاد
اســامی واحد میبد به مقوله فناوری و همکاری فی مابین ،گفت:
بــا توجه به اشــراف کامل ایشــان بــه کار پارکها به طــور قطع این
تفاهــم نامه آغاز یــک همکاری خوب و مفید بیــن دو نهاد خواهد
بود.
حســین اعرافــی ،رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد میبــد نیز در

این نشســت با بیــان اینکه زنجیره پارک و دانشــگاه به هم
پیوسته است ،گفت :امیدواریم با امضای این تفاهم نامه
همکاریها به صورت جدی و عملیاتی توسعه پیدا کند.
وی تصریح کرد :آینده در گرو هم افزایی این دو نهاد است
زیــرا توســعه با ایجــاد ارتباط بین دانشــگاه و پارک ســرعت
بیشتری میگیرد.
اعرافــی افــزود :در حــال حاضــر بســیاری از تجهیــزات
آزمایشــگاهی دانشــگاه بدون اســتفاده اســت و بــا امضای
این تفاهم نامه امکان اســتفاده این امکانات برای پارک و
مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران فراهم میشود.
رامین زار ع ،مدیر عامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران
گفــت :بــا توجــه بــه احــداث واحدهــای تولیدی ســرامیک
بدون در نظر گرفتن بازار ســرامیک کشــور این بازار در حال
حاضــر اشــباع و میزان قابــل توجهی از تولیدات دپو شــده
است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بازارهای بین المللی محدودی را
در اختیــار داریم افزود :صادارت ســرامیک ایران عمدتا محدود به
کشورهای عراق ،افغانستان و پا کستان است.
زار ع ادامــه داد :بــا توجــه به رقبــای قدرتمندی همچــون ایتالیا و
اسپانیا ،برزیل ،ترکیه و چین امکان ورود جدی ایران به بازارهای

بین المللی با کیفیت فعلی سرامیک ایران سخت است.
گفتنی است این تفاهم نامه با هدف تشکیل  R&Dمتمرکز برای
صنــف ســرامیک ،همــکاری در زمینههــای آزمایشــگاهی ،توســعه
تکنولوژی و انتقال فناوری ،توانمند سازی نیروی انسانی و اجرای
پروژههــای مشــترک در زمینه فناوری ســرامیک بــه امضای رئیس
پارک علم و فناوری یزد ،رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی واحد میبد و
مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک رسید.
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انعقادتفاهمنامههمکاریسهجانبهپژوهشگاهنیرو،دانشگاهیزدوپارکعلموفناورییزد
طــی مراســمی تفاهــم نامــه همــکاری ســه جانبه میــان پــارک علم
و فنــاوری یــزد ،دانشــگاه یــزد و پژوهشــگاه نیــرو بــا حضــور وحیــد
احمــدی ،معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری  23فروردین ماه در ســالن کنفرانس مرکز فنــاوری اقبال به
امضــای محمدصادق قاضی زاده؛ رئیس پژوهشــگاه نیرو ،داریوش
پورســراجیان؛ رئیــس پارک علم و فناوری یــزد و محمدصالح اولیاء؛
رئیــس دانشــگاه یــزد رســید .به گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و
فناوری یزد ،در نشســتی که در حاشیه انعقاد این تفاهم نامه برگزار
شــد ،معــاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقــات و فناوری با
تا کید بر تســریع روند عملیاتی شــدن مفاد تفاهم نامــه ،اظهار کرد:
امیدواریم در آیندهای نزدیک شاهد عملیاتی شدن این تفاهم نامه
و انعقاد قراردادهای مربوطه باشیم.
وحیــد احمــدی بــا اشــاره به پتانســیل و تجــارب خوب پــارک علم و

فنــاوری یــزد ،افــزود :ایــن تجربه پشــتوانه خوبی برای منطقــه ویژه
فنــاوری یــزد بــه شــمار مــیرود .محمــد صــادق قاضــی زاده ،رئیس
پژوهشــگاه نیرو نیز تاریخ یزد را سراســر بهره وری از انرژی و اشــتغال
زایی بیشــتر با ســرمایهگذاری کمتر برشــمرد و ابراز امیــدواری کرد با
انعقاد این تفاهم نامه این تاریخ تکرار شود.
اســتفاده از توانمندیهای دانشــگاه و پارک یزد ،افزایش و انسجام
بخشــی رســالههای تحصیالت تکمیلی مرتبط ،گسترش تحقیقات
هدفمند ،جریان ســازی طر حهای پژوهشــی و دعــوت به همکاری
اعضای هیئت علمی دانشــگاهها در حوزه انرژی از جمله مفاد این
تفاهم نامه بود.
گفتنــی اســت در پایــان معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم،
تحقیقات و فناوری و هیئت همراه ،از بخشهای مختلف پارک علم
و فناوری یزد بازدید کردند.

بازدیدوزیر علوم،تحقیقاتوفناوری
از پارک علم و فناوری یزد
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در حاشــیه ســفر نوروزی خــود به
استان یزد ،از پارک علم و فناوری یزد دیدن کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یــزد ،دکتر فرهادی در

این بازدید از نزدیک در جریان فعالیتها ،برنامهها و دستاوردهای
پــارک علــم و فناوری یزد قــرار گرفت .وی همچنین از پروژه ســاخت
ساختمان مرا کز رشد اقبال نیز ،بازدید کرد.

بازدیددانشجویانآموزشکدهفنیوحرفهایحضرترقیه(س)
از پارک علم و فناوری یزد
گروهی از دانشجویان آموزشکده فنی و حرفهای حضرت رقیه (س)
یکشنبه  31اردیبهشت  96از مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات
و مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علــم و فناوری یــزد ،در ایــن بازدید
تقی فرهنگ نیا ،مدیر مرکز رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک
یــزد بــا ارائه ی نمونههایــی از مدلهای کســب و کار ،به بیان نحوه

پذیــرش شــرکتها در ایــن مرا کــز ،چگونگــی پــرورش ایــده و تبدیل
آن بــه محصــول و نهایتــا راهاندازی کســب و کارهــای کوچک برای
بازدیدکنندگانپرداخت.
گفتنــی اســت بازدیــد دانشــجویان دانشــگاههای سراســر اســتان از
مجموعه فناوری اقبال با هدف آشــنایی با پارک علم و فناوری یزد
و تقویت روحیه ی کارآفرینی صورت میگیرد.

بازدید مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران از پارک علم و فناوری یزد
محمــد ابراهیــم قدیریان؛ مدیرعامل شــرکت فــوالد آلیــاژی ایران و
هیئت همراه با حضور در پارک علم و فناوری یزد از نزدیک در جریان
اقدامات و فعالیتهای پارک قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،روز یک شنبه سوم
اردیبهشــت ماه ،نشســتی با حضور مدیرعامل شــرکت فوالدآلیاژی
ایــران ،معاون پشــتیبانی و معاون فناوری و نــوآوری پارک و برخی از
مدیران عامل شرکتهای منتخب در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
معــاون فنــاوری و نوآوری پارک در این نشســت به تشــریح وضعیت

پارک و مرا کز رشد پرداخت و گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام
شده در حمایت از شرکتهای فناور ارائه کرد.
در ادامه این نشست ،مدیران عامل شرکتهای پایانوین سرام یزد،
بیستون کویر ،پیشتازان ستاره ایساتیس و فناوران صنعت رباتیک
به معرفی محصوالت و دستاوردهای خود پرداختند.
گفتنی است در حاشیه این نشست ،مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی
ایران و هیئت همراه ،از بخشها و مرا کز مختلف پارک علم و فناوری
یزد نیز بازدید کردند.

بازدیدمعلماندبستانقرآنیآزادگانشهرستانمهریز از پارکعلموفناورییزد
جمعی از معلمان دبستان قرآنی آزادگان شهرستان مهریز ،یکشنبه
ســوم اردیبهشــت از مرکز رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات و پارک
علمی کودکان و نوجوانان پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این بازدید تقی
فرهنگ نیا ،مدیر مرکز رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات با تشــریح
نحــوه حمایت از ایدههــای دانش آموزان بــه ارائه چگونگی پرورش

خالقیت در کودکان پرداخت .پرورش ایده و تبدیل آن به محصول
و نحوه تجاری سازی از دیگر مسائلی بود که به بازدید کنندگان ارائه
شد.
گفتنــی اســت در ادامــه معلمان دبســتان قرآنی آزادگان شهرســتان
مهریــز بــا حضــور در پــارک علمــی کــودکان و نوجوانــان از نزدیــک با
خدمات و حمایتهای این مرکز آشنا شدند.
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بازدیدمعاونپشتیبانیپارکعلموفناورییزداز پارکفناوریگرجستان
پیــرو انعقــاد تفاهم نامه همکاری مابیــن پارک علم و فنــاوری یزد و
پارک فناوری گرجستان (تفلیس )GITA ،هیئتی متشکل از معاون
پشــتیبانی ،مدیــر امور بین الملل پارک علم و فنــاوری یزد و مدیران
شــرکت تجــارت بیــن الملل توتیــا ،به منظــور بررســی همکاریهای
مشــترک شــرکتها و اجرایی کــردن مفاد تفاهم نامه به گرجســتان
سفر نمود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این سفر هیئت
ایرانی ،ضمن بازدید از پارک گرجستان ،طی جلسات کاری با رئیس
پــارک فنــاوری تفلیــس ،مدیــر بیــن الملــل ایــن پــارک و رئیــس مرکز
ســرمایهگذاری گرجســتان ،در خصوص طر حهای ارائه شده جهت

اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه و ظرفیتهای طرف گرجی در زمینه
همکاریهای بین المللی مورد تبادل نظر قرار گرفت.
از دیگر بخشــهای این سفر میتوان به جلسه با شرکتهای مستقر
در پــارک تفلیــس و انجــام هماهنگیهــای الزم با ســفارت ایــران در
گرجستان جهت گسترش همکاری فناوری دو جانبه اشاره کرد.
گفتنــی اســت دفتــر مبــادالت فنــاوری و ســرمایهگذاری ایــران و
گرجستان در اسفند ماه  95در پارک علم و فناوری یزد افتتاح شده
اســت و شرکتهای فناور ایرانی که تمایل به توسعه همکاریهای
بیــن المللــی دارنــد ،میتواننــد از طریــق کارگــزاری بــا طــرف گرجــی
زمینههای انتقال فناوری و صادرات محصوالت را فراهم کنند.

بازدیدرئیسمرکز انتقالتکنولوژیدانشگاه UPMمالزیاز پارکعلمو فناورییزد
فرزاد حجازی؛ عضو هیئت علمی و رئیس مرکز انتقال تکنولوژی
دانشگاه  UPMمالزی  7فروردین ماه  96از بخشهای مختلف
پــارک علــم و فنــاوری یــزد بازدیــد و از نزدیــک بــا فعالیتهــای
شرکتهای فناور مستقر در این پارک آشنا شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،فرزاد حجازی
در جلســهای کــه بــا حضــور تقــی فرهنــگ نیــا ،مدیــر مرکــز رشــد
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات پارک علم و فناوری یزد ،نوشــین
فیروزفــرد ،مدیــر مرکــز نــوآوری ایــن پــارک و جمعی از مشــاورین
مرکز نوآوری برگزار شــد ،به معرفی دانشــگاه  ،UPMفعالیتها و
دستاوردهایش پرداخت.
حجــازی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه پوتــرا (  UPMمالــزی) بــا 30
سال سابقه در رده  270ام دانشگاههای جهان قرار دارد ،اظهار
داشــت :ایــن دانشــگاه  5ســتاره بــوده و در بیــن دانشــگاههای
جوان مقام 17ام را داراست.
وی یکــی از کلیــدی تریــن دالیــل موفقیــت دانشــگاه  UPMرا

تکیه بر نوآوری و داشــتن مرکز نوآوری و تجاری ســازی دانســت
و گفت :در مرکز نوآوری این دانشــگاه شورای  5نفره از دانشگاه،
صنعــت و دولــت طر حهای اولیــه را بررســی و در صورت پذیرش
حمایتهــای الزم از جمله تکمیل فرآیند اختراع ،ثبت آن و رفع
موانع حقوقی صورت میگیرد .در این جلسه همچنین پیرامون
همکاریهای فیمابین پارک علم و فناوری یزد و دانشــگاه پوترا
از قبیــل برگــزاری دورههــا ،همایشهــای مورد نیاز ،همــکاری در
نمایشــگاههای مختلــف ،اســتفاده از آزمایشــگاهها و تجهیــزات
آزمایشــگاهی دانشگاه  ،UPMبرقراری ارتباط بین متخصصین
ایــران و مالــزی و ارائــه و فــروش محصــوالت بحــث و تبــادل نظر
صورت گرفت.
گفتنی اســت فــرزاد حجازی ،نماینده دانشــگاه  UPMمالزی از
چند طرح مرکز نوآوری ،مرا کز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات
و زیســت فنــاوری و چندیــن شــرکت فنــاور مســتقر در پــارک یزد
بازدید کرد.

بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی یزد از پارک علم و فناوری یزد
مدیرکل برنامهریزی و امور اقتصاد دانشبنیان دانشگاه آزاد اسالمی
یــزد بــه همراه اعضــای هیئت علمی این دانشــگاه ،روز دوشــنبه 18
اردیبهشت از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علم و فنــاوری یزد ،در نشســتی که
در حاشــیه این بازدید برگزار شــد ،بخشهــای مختلف پارک معرفی
و خدمات ارائه شــده توســط مرا کز پارک برای اعضای هیئت علمی
دانشگاه آزاد اسالمی تشریح شد.
حمایتهای مادی و معنوی همچنین برگزاری دورههای آموزشــی

و مشاورههای تخصصی در مرکز نوآوری و دفتر مالکیت فکری پارک
علم و فناوری یزد از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود که
توســط امین درخشان ،محمدرضا حســینی بغدادآبادی و حسین
رحیمی ارائه شد.
در پایــان نیــز اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی یــزد از
بخشهــای مختلــف پــارک از جملــه مرکــز رشــد فنــاوری اطالعات و
ارتباطــات ،پــارک علمی کــودکان و نوجوانان و برخی از شــرکتهای
مستقر در پارک بازید کردند.

بازدیدمعاونپژوهشیومدیر مرکز رشدوکارآفرینیدانشگاهولیعصر (عج)رفسنجان
از پردیسفناوریدانشگاهیزد

دکتــر میر دهقان ،معــاون پژوهش و فناوری دانشــگاه ولی عصر عج
رفســنجان و دکتر روحانی ،مدیر مرکز رشــد فناوری و کارآفرینی این

دانشــگاه در رأس هیأتــی از پردیس فنــاوری پارک علــم و فناوری در
دانشگاه یزد بازدید نمودند.
بــه گفتــه علــی ا کبــر قیومــی ،سرپرســت پردیــس فنــاوری پــارک در
دانشگاه یزد ،این بازدید با هدف تبادل تجارب و توسعه همکاریها
و مناســبات و بــا مســاعدت دفتــر معاونت پژوهشــی دانشــگاه یزد،
برنامهریزی و اجرایی گردید.
در جریــان ایــن بازدیــد کــه بــا حضــور دکتــر دوســت حســینی ،مدیر
دفتــر ارتباط با صنعــت و دکتر توانایی ،مدیر دفتر فناوری دانشــگاه
یزد انجام شــد ،میهمانان از مرکز نوآوری ،شــتابدهنده و مؤسسات
مستقر در این مجموعه بازدید داشتند.
در حاشــیه این بازدید جلسهای با حضور هیأت میهمان و مدیران
بخش فناوری دانشــگاه برگزار گردید .قیومی در این جلســه با اشاره
بــه عالقمنــدی و آمادگــی مجموعــه پردیــس فنــاوری برای توســعه
همکاریها خواستار ایجاد بسترهای الزم برای مبادالت فنی و مالی

در میان مؤسسات گردید .وی با اشاره به الگوی همکاری بین پارک
علم و فناوری و دانشــگاه یزد ،همکاری نزدیک این دو نهاد مؤثر در
مســیر توســعه فناوری را در راســتای اهداف کالن توســعه اســتان و
باعث بهره گیری بهتر و بیشتر از ظرفیتهای طرفین دانست.
دکتر میردهقان ،معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه ولی عصر (عج)
رفســنجان نیز با تشــکر از میزبانی دانشگاه و پارک علم و فناوری یزد
ظرفیتها و توانمندیهای دانشــگاه ولی عصر عج و مرکز رشــد این
دانشگاه را برشمرد .وی کمک به برقراری ارتباط و تعامل مؤسسات
فناور را پیشــنهادی مناســب و راهبردی برای توســعه ارتباط عملی
و عینــی بیــن مرا کز توســعه فناوری دانســت و بر لزوم بهــره مندی از
تجــارب پــارک علم و فنــاوری یــزد در این بخش تأ کید نمــود .وی با
اشــاره به نزدیکی جغرافیایی یزد و رفســنجان و اشــترا کات فرهنگی
و توانمندیهای موجود در طرفین ،افزایش سطح تعامالت مالی و
فنی دو منطقه در حوزه اقتصاد دانشبنیان را خواستار شد.
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بازدیدمعاونمیراثفرهنگیادارهکلمیراثفرهنگی،صنایع
دستی و گردشگری استان از پارک علم و فناوری یزد
ساشا ریاحی مقدم؛ معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان یــزد ،روز دوشــنبه  12تیرمــاه از
ســاختمان مرا کز رشــد اقبــال بازدید کــرد .به گــزارش روابطعمومی

پارک علم و فناوری یزد ،شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک ،در
این بازدید توضیحاتی را از روند اجرایی پروژه و برنامههای آتی پارک
جهت تکمیل طرح جامع اقبال ارائه داد.

بازدید هیئت ایالمی از پارک علم و فناوری یزد
هیئتیمتشکلازمنتخبانپارکعلموفناوریایالم،دوشنبه12تیرماه
از قسمتهایمختلفپارکعلموفناورییزدبازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مدیر مراکز رشد پارک
علــم و فنــاوری ایالم و جمعــی از مدیران عامل شــرکتهای فناور این

پارک،از پارکعلمی کودکان،مرکز انیمیشن،مرکز رشدفناوریاطالعات
و ارتباطــات و مرکــز نوآوری پــارک یزد بازدید کردند .گفتنی اســت این
بازدید با هدف آشنایی بیشتر با فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد و
تعاملباشرکتهایفناور مستقر در مرکز اقبالصورت گرفت.

بازدیدمعاونسرمایهگذاری،فرهنگیواجتماعیمعاونتتوسعهروستایی
و هیئت همراه از پارک علم و فناوری یزد
ناصر زرگر؛ معاون سرمایهگذاری ،فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه
روستایی و مناطق محروم کشور ،مجید ولدان؛ مدیر کل دفتر امور
فناوری سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و هیئت همراه
دوشنبه  19تیر در سفر خود به یزد از پارک علم و فناوری یزد بازدید
کردند.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علــم و فناوری یــزد ،در ایــن بازدید
ناصــر زرگر ،مجید ولدان و هیئت همــراه از پارک علمی کودکان ،مرکز

رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات ،مرکز نوآوری و چند شــرکت فناور
مســتقر در پارک یزد از نزدیک درجریان فعالیتهای مجموعه پارک
قرار گرفتند.
احمدرضــا فقیــه خراســانی ،معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک یــزد
توضیحاتــی در خصــوص معمــاری و بافــت تاریخی کارخانــه اقبال،
نحوه شکل گیری مرکز نوآوری ،عملکرد پارک علمی کودکان و نقش
این مرا کز در ترویج فرهنگ خالقیت و کارآفرینی ارائه کرد.

بازدیدنمایندهمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری
از پردیسفناوریدانشگاهیزد
مجیــد دهبیــدی پــور؛ نماینــده معاونت علمــی و فناوری ریاســت
جمهوری ،روز چهارشنبه  25مردادماه از پردیس فناوری دانشگاه
یزد بازدید کرد.
بــه گزارش روابط عمومــی پارک علم و فناوری یزد ،دهبیدی پور در
ایــن بازدیــد از نزدیــک در جریان راهانــدازی مرکز نــوآوری و فناوری
دانشــگاه یــزد قرار گرفــت و از بخشهــای مختلف این مرکز شــامل
کارگاه نــوآوری ،مرکــز رشــد و پــروژه ســاختمانی در دســت احــداث

بازدید کرد.
در حاشــیه ایــن بازدیــد همچنیــن جلســهای بــا حضــور مجیــد
دهبیدیپور؛ نماینده معاونت علمی وفناوری ریاســت جمهوری،
محمدمهــدی لطفــی؛ معــاون پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه یزد و
علــی ا کبــر قیومی؛ مدیــر پردیس فناوری دانشــگاه یزد برگزار شــد و
در خصوص تســریع در روند راهاندازی مرکز نوآوری دانشــگاه یزد و
چگونگی ارائه خدمات به شرکتهای فناور بحث و تبادل نظر شد.

بازدید مسئولین مجتمع ذوب روی بافق از پارک علم و فناوری یزد
مســئولین مجتمع ذوب روی بافق ،روز دوشــنبه  30مرداد با حضور
در پارک علم و فناوری یزد از مرکز رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات،
مرکــز نوآوری ،پارک علمی کودکان و نوجوانان و برخی از شــرکتهای
مستقر در مرکز اقبال بازدید کردند .به گزارش روابط عمومی پارک علم
و فناوری یزد ،در حاشیه این بازدید نشستی با حضور معاون فناوری
و نوآوری پارک یزد و مسئولین ذوب روی بافق نیز برگزار شد.
احمدرضــا فقیــه خراســانی در ایــن نشســت بــه معرفــی پــارک علم و

فناوری یزد و تاریخچهای از این مرکز پرداخت.
وی همچنین فعالیتهای صورت گرفته در مرکز اقبال را تشریح کرد
و در خصــوص نحــوه حمایتها و پرداخت تســهیالت به شــرکتها و
طر حهای نوآورانه توضیحاتی ارائه داد.
گفتنی اســت شــرکتهای مهندســی فالت قــاره ،صافات انــرژی یزد،
ســپهر افــزار ایرانیان ،فهیم ایســاتیس و تدبیر و توســعه پرنیــان مورد
بازدید مسئولین شرکت ذوب روی بافق قرار گرفتند.

بازدیداعضایهیئتعلمیدانشگاهفنیو حرفهایهمداناز پارکعلمو فناورییزد
اعضــای هیئــت علمی دانشــگاه فنــی و حرفــهای همــدان ،روز یک
شــنبه  12شــهریور از مرکز رشــد فنــاوری اطالعات و ارتباطــات ،پارک
علمــی کــودکان و نوجوانــان و مرکز نــوآوری پارک علم و فنــاوری یزد
بازدیــد کردند .به گزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یزد ،در
حاشیه این بازدید جلسهای با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه
فنی همدان و مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک یزد برگزار شد.

مدیر مرکز رشــد زیســت فناوری پــارک یزد ،در این جلســه به معرفی
زنجیره ایده تا محصول و مراحل شکل گیری مفهوم نظری ،ساخت
نمونه آزمایشی و مراحل تجاری سازی پرداخت.
عبــاس باقــی در پایــان عوامــل موثــر در تجــاری ســازی محصوالت،
سطوح آمادگی فناوری و توسعه محصول با ریسک باال را تشریح کرد
و به سواالت حاضران پاسخ داد.
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گزارشی از بازدیدهای معاون فناوری و نوآوری از موسسات فناور مستقر در پارک یزد
بازدیدهــای حضــوری معــاون فناوری و نــوآوری از موسســات فناور
مســتقر در پــارک کــه از  9اردیبهشــت ســال  94آغــاز شــده اســت ،در
ســال  96نیــز پیگیــری شــده و احمدرضــا فقیــه خراســانی ،معــاون
فنــاوری و نــوآوری پارک در شــش ماهه اول ســال  96از ســه شــرکت
فنــاور بازدیــد نموده اســت .در این بازدیدها که با هدف آشــنایی با
مسائل شرکتهای مستقر و ایجاد ارتباط میان هیئت رئیسه پارک

و موسســات صــورت میگیــرد ،معــاون فنــاوری و نوآوری بــه عنوان
نماینده هیئت رئیســه از نزدیک در جریان مشــکالت شــرکتها قرار
گرفته و درصدد رفع این مشکالت برمی آید.
از جمله مسائلی که در این بازدیدها مطرح شده است ،میتوان به
کمبود نیروی مجرب و متخصص ،عدم دریافت مطالبات شرکتها
از دســتگاههای دولتــی ،رفــع تنگناهای مالی شــرکتهای مســتقر،

اعطای وام و تسهیالت ،هم افزایی بیشتر شرکتهای چند مستاجره
و شرکتهای مرکز رشد ،حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی،
تکنیکهای بازاریابی و ضمانت نامههای بانکی اشاره نمود.
گفتنی اســت در شــش ماهه اول ســال  96شــرکتهای مهندســین
مشــاور تمــدن کاریزی و پیمــان پردازش نیــام و پــارس کنترل کویر
مورد بازدید قرار گرفتند.

رئیس پارک علم و فناوری یزد درجلسه هم اندیشی پردیس فناوریهای نرم؛

مزیت پایدار و اصلی پارکهای علم و فناوری اصل هم افزایی بین عناصر آن است
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،جلسه هم اندیشی
پردیس فناوریهای نرم سه شنبه  7شهریور ماه با حضور داریوش
پورســراجیان؛ رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،احمدرضــا فقیــه
خراسانی؛ معاون نوآوری و فناوری پارک ،مدیر اجرایی پردیس علوم
انسانی و مدیران عامل شرکتهای پردیس علوم انسانی برگزارشد.
رئیــس پــارک علــم و فناوری یزد در خصوص شــکل گیری مرکز رشــد
فناوریهــای نــرم ،تصریح کــرد :باتوجه به تجربیــات و فعالیتها در
حوزه فناوریهای نرم ،نتیجه گرفتیم وارد حوزه علوم انسانی شویم
و بستر را برای تجاری سازی یافتههای علمی ،پژوهشی و ایدههای
نو در حوزه عام علوم انسانی یعنی علوم انسانی و هنر باز کنیم.
پــور ســراجیان بــا بیان اینکــه توســعه علوم انســانی ،اصــل محوری

توســعه یافتگی در جوامع پیشــرفته اســت،گفت چه تاثیــرات درون
زا و چــه تاثیــرات بین المللی خروجی توجه به فناوریهای نرم علی
الخصوص مدیریت و اقتصاد است.
وی ابراز خرسندی کرد با تشکیل مرکز رشد و خدمات آن توانستیم
رونــق کســب و کار در ایــن حوزه را نیز رقم بزنیــم و نتیجه ی آن مرکز
رشدی پویا و فعال در حوزه فناوریهای نرم شد.
پورســراجیان مزیت پایــدار و اصلی پارکهای علم و فنــاوری را اصل
هم افزایی بین عناصر آن دانســت وخاطر نشــان کرد :در دور نمای
شــرکتهای فنــاور بایــد به میرایــی ایــن حمایتها توجــه کنیم که
وابستگی حمایتی ایجاد نشود.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،حمایتهــای دولــت در قالــب

تسهیالت ،معافیتهای مالیاتی و… را جذابیتی اولیه عنوان کرد و
افزود :شاخص اصلی کسب و کارها ،پایدار بودن در شرایط مختلف و
نه فروش خدمات و محصول است.

برگزاریجلسهآشناییباتجارب

جلســه آشــنایی با تجــارب محمد مهدی فنایی و حســین شــهری
زاده ،روز پنج شنبه  26مردادماه با حضور مدیران عامل شرکتهای
مســتقردر پارک علــم وفناوری یزد در ســالن اجتماعات پــارک برگزار
شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد ،محمد مهدی
فنایــی ،رئیس هیئــت مدیره شــرکتهای الکترو کویر ،پــارس کویر،
لنا ،انرژی کویرپایا و رســم آرا و عضو هیئت امنای بیمارســتانهای
محب ،جامعه یاوری ،بنیاد امیرکبیر و دانشکده کارآفرینی دانشگاه
تهران است.

فنایــی در ابتــدای ایــن نشســت هــدف گــذاری را اصل اساســی در
کارآفرینــی و مدیریــت دانســت و تــاش و پیگیــری برای رســیدن به
هدف را خصوصیت انسان موفق عنوان کرد.
وی ســپس به تشــریح انواع مشــتری و چگونگی رعایت حق الناس
در کسب و کار پرداخت و آموزش به پرسنل را در ارائه توانایی آنها
بسیار مهم تلقی کرد.
محمــد مهــدی فنایی در پایان ســخنان خــود به بیــان خاطراتی از
زندگــی خــود پرداخت و توکل به خــدا و ایمان به اشــرف مخلوقات
بودن خود را از راهکارهای حل مشکالت زندگی دانست.
در ادامه این نشســت حســین شــهری زاده مباحثی مانند نوآوری،
خالقیت و کارآفرینی را برای حاضران تشریح کرد.
وی بــه تفــاوت بیــن کارمنــد بــودن و کارآفریــن بــودن اشــاره کرد و
اظهار داشــت :کارمند به دنبال امنیت شــغلی و کار کردن براساس
برنامهریزیها است و کارآفرین به دنبال آزادی و برنامهریزی کردن

برای دیگران است.
شــهری زاده ادامــه داد 99 :درصــد کســب و کارهــا در ده ســاله اول
فعالیت شکست میخورند که از عمده دالیل آن میتوان به نقص
سیستم آموزشی کشور در عدم پرورش روحیه کارآفرینی در جوانان
اشاره کرد.
وی در پایان تصریح کرد :برای کارآفرین بودن نیاز به کسب آموزش
و مهارت است و داشتن روحیه انعطاف پذیر برای تغییر میتواند به
داشتن شخصیتی کارآفرین کمک کند.
حســین شــهری زاده دکترای حرفهای مدیریت کســب و کار و عضو
انجمنهای مشاوران مدیریت ایران ،مدیریت منابع انسانی ایران
و بازاریابی ایران است.
گفتنــی اســت آشــنایی بــا تجــارب محمــد مهــدی فنایی و حســین
شــهری زاده بــه همــت پردیــس زیســت فنــاوری و سیســتمهای
پیشرفته برگزار شد.

برگزاریجلسهآشناییباتجاربجلیلرفیعیفرد
جلســه آشــنایی بــا تجــارب جلیــل رفیعــی فــرد ،روز چهارشــنبه 11
مردادمــاه بــا حضور مدیران عامل شــرکتهای مســتقردر پارک علم
وفناوری یزد در سالن اجتماعات پارک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،جلیل رفیعی فرد،
بنیانگذار گروه نرم افزاری نویان و ســامانههای یکپارچه ســامت در
حوزه دولتی و خصوصی همچنین یکی از مدیران منتخب جشنواره
مدیران شرکتهای دانشبنیان حوزه سالمت است.
رفیعــی فــرد در ایــن نشســت اعتماد به نفــس را شــاه کلید موفقیت
در زندگی دانســت و اظهار داشــت :عالقه به کار به همراه اعتماد به

نفس ،موفقیت شما را تا حد زیادی تضمین میکند.
وی ادامه داد :در شرا کت با دیگران باید حوزه مسئولیتها تفکیک
شده و از تداخل و موازی کاری جلوگیری شود.
نقش روابط عمومی در کســب و کار ،ریســک کار بــا نهادهای بزرگ،
توجــه بــه بــازار و ســنجش و ارزیابــی فعالیتهــا از دیگــر موضوعات
مطرح شده توسط رفیعی فرد در این جلسه بود.
وی همچنیــن بــه بیان خاطراتــی از زندگی خــود و نحــوه راهاندازی
شرکت نویان پرداخت و در خصوص راز و رمزهای موفقیت صحبت
کرد.

گفتنی اســت سلســله نشســتهای آشــنایی با تجارب بــا همکاری
پردیــس فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و مرکــز توانمندســازی و
تسهیلگری کسب و کارهای نوپا در یزد برگزار میشود.
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برگزاریدومینجلسهکارگروهسرمازدگیومخاطراتکشاورزی
دومین جلســه کارگروه ســرمازدگی و سایر مخاطرات کشــاورزی ،روز
چهارشنبه  18مرداد در سالن جلسات جهادکشاورزی یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فنــاوری یزد،در ایــن کارگروه
شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و علی ا کبر
قیومی مدیر مرکز توسعه فناوریهای آب نیز حضور داشتند.
در این جلسه معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد ،با اشاره به
ماموریت پارک یزد در زمینه بحران آب و خشکســالی اظهار داشت:
دوســال پیش مرکز توســعه فناوریهای آب در پــارک علم و فناوری
یــزد با هــدف تولید درونگــرای فناوری از مرا کز علمــی و تحقیقاتی و
دانشگاهی استان و انتقال فناوری و بومی سازی آن راهاندازی شد.
شهرام شکوهی ادامه داد :در حال حاضر  20شرکت فناور مستقر در

پــارک علــم وفناوری یــزد در حوزه آب و مدیریــت منابع آبی فعالیت
میکنند که به مســایلی چون منابع آبی کارســت ،آب شــیرین کن،
تصفیه آب و آبیاری هوشمند میپردازند.
وی در ادامه به معرفی سیستم فناوری آبیاری متکی به تقاضای آب
و کود پرداخت و تصریح کرد :این سیستم توسط یکی از شرکتهای
پارک یزد ایجاد شده است و براساس انتقال فناوری از آلمان و بومی
سازی آن در یک مزرعه در ابرکوه اجرایی شده که انشاهلل با حمایت
و همراهی مسئوالن در سطح کشور نیز گسترش مییابد.
در ادامه این جلسه ساختار و نحوه عملکرد سیستم فناوری آبیاری
متکی به تقاضای آب و کود تشریح و در خصوصیت مزیت این طرح
نوآورانه بحث و تبادل نظر شد.

برگزاریجلسهشورایسیاستگذاریوراهبریکارگاهنوآوریدانشگاهیزد

جلســه شــورای سیاســتگذاری و راهبــری کارگاه نوآوری دانشــگاه
یزد ،روز چهارشــنبه  4مردادماه با حضور معاون فناوری و نوآوری

پــارک علــم و فنــاوری یزد ،مدیر امور فناوری دانشــگاه یــزد و مدیر
کارآفرینی و ارتباط با صنعت این دانشگاه در پردیس فناوری برگزار
شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در ابتدای این
جلســه مجــری مرکز نــوآوری پارک یزد ،گــزارش عملکــرد راهاندازی
کارگاه نوآوری در دانشگاه یزد را ارائه کرد.
امیــن درخشــان ،جانمایــی کارگاههــا ،آزمایشــگاه و اتــاق مشــاوره
همچنین بهسازی کارگاه از لحاظ تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
را از جملــه اقدامــات عمرانی صــورت گرفته در راســتای راهاندازی
کارگاه نوآوری عنوان کرد.
وی در خصــوص اقدامــات اداری صــورت گرفتــه در ایــن راســتا
اظهار داشــت :با توجه به راهاندازی شــورای پذیرش در دانشگاه،

اقدامات برای پذیرش طر حها ،راهاندازی کانال تلگرامی و سامانه
مرکز نوآوری و بررسی فرآیند پذیرش نیز صورت گرفته است.
درخشــان ادامه داد :جلسات شورای پذیرش در آیندهای نزدیک
برگزار خواهد شــد و این دانشــگاه میتواند از خدمات مرکز نوآوری
پارک یزد به طور کامل بهره مند شود.
معاون فناوری و نوآوری پارک یزد ،نیز در این جلسه معرفی کارگاه
نوآوری به روسای دانشکدههای فنی و مهندسی را ضروری عنوان
کــرد و خواســتار حضــور دانشــگاهیان در شــورای سیاســتگذاری و
اتاق فکر کارگاه نوآوری شد.
گفتنی است پیرو تفاهم نامه پارک علم و فناوری استان و دانشگاه
یــزد ،راهانــدازی کارگاه نوآوری زیرمجموعه مرکز نــوآوری و فناوری
دانشگاه در دستور کار پارک علم و فناوری یزد قرار دارد.

برگزاریچهارمینجلسهشورایفنبازار استان
چهارمین جلســه شــورای فنبازار استان ،روز ســه شنبه  30خرداد با
حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری،
رئیــس پارک علم و فناوری یزد ،معاون فناوری و نوآوری پارک و دیگر
اعضای این شورا در استانداری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علــم و فناوری یــزد ،در ابتــدای این
جلســه گزارشــی از عملکرد فنبازار استان در ســال  ،95توسط رئیس
پارک علم و فناوری یزد ارائه شــد .شناســایی کارگروههای تخصصی
مرتبــط بــا فعالیت فنبازار در دانشــگاهها و ســازمانها و اخذ گزارش
در خصــوص اقدامــات این کارگروهها به شــورای فنبازار ،ایجاد غرفه

دائمــی فنبــازار در نمایشــگاههای اســتان و ارائه تســهیالت ویژه به
شــرکتها بــرای حضــور در نمایشــگاه ،از جملــه مصوبــات چهارمین
جلســه شــورای فنبازار استان بود .همچنین مصوب شد کارگروهی
متشــکل از نماینــدگان خانــه صنعــت ،معــدن و تجارت یزد ،شــرکت
شــهرکهای صنعتــی اســتان و پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــه عنوان
زیرمجموعه شــورای فنبازار تشــکیل شــود تــا فعالیتهــای فنبازار
استان رصد و مصوبات شورا اجرایی شود.
دعــوت از مدیــر فنبــازار ملــی و شناســایی اولویتهــای فنــاوری و
تقاضاهای فناوری اســتان برای برگزاری فســتیوال بــازار داراییهای

فکری از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این جلسه بود.
گفتنی اســت پارک علم و فناوری یزد در ســال  94به عنوان عاملیت
فنبازار ملی در استان معرفی شد.

پنجمینجلسهشورایفنبازار استانبرگزار شد

پنجمین جلســه شــورای هماهنگی فنبازار اســتان ،روز دوشــنبه2
مــرداد با حضــور معــاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه منابع
استانداری ،رئیس مرکز فنبازار ملی ایران ،رئیس پارک علم و فناوری
یزد ،معاون فناوری و نوآوری پارک و دیگر اعضای این شورا در سالن
کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علم و فنــاوری یــزد ،در ابتدای این
جلســه ا کبــر قنبرپــور؛ رئیــس مرکــز فنبــازار ملــی ایــران ،گزارشــی از
نحوه عملکرد فنبازار ملی ،از جمله زیر ســاخت و شــبکه ،بازاریابی

محصوالت ،انتقال فناوری و سرمایهگذاری ارائه کرد.
قنبرپــور در خصــوص برنامــه آتــی فنبــازار ملی اظهــار کــرد :افزایش
فنبازارهــای اســتانی ،ایجــاد فنبازارهــای تخصصــی ،آمــوزش و
توانمندســازی فنبازارهــا ،ارزیابــی ســاالنه و برگــزاری نشســتهای
سراسری فنبازارها از جمله برنامههای این نهاد است.
وی بــا بیــان اینکــه تقســیم بنــدی فنبازارهــای اســتانی بر اســاس
ســطح فناوری و صنعتی بودن اســتانها انجام شده اســت ،افزود:
فنبازارهای اســتانی به ســه ســطح الف ،ب و ج تقســیم شــدند که
هر ســطح بنا به ظرفیتها و محدودیتهای هر گروه دارای سه فاز
است که استان یزد با توجه به باالبودن سطح فناوری و صنعت این
استان در سطح الف و در فاز اول این سطح قرار دارد.
قنبرپور با اشــاره به ارتقای جایگاه اســتان یزد در میان فنبازارهای
کشــوراظهار داشــت :فنبــازار اســتان یــزد از جایــگاه دوازدهــم
فنبازارهای استانی در سال  94توانست به جایگاه پنجم فنبازارها
در سال  95ارتقا پیدا کند.
وی بــا اشــاره به اینکه از ســال  94پارک علم و فنــاوری یزد به عنوان
عاملیــت فنبازار ملی در اســتان معرفی شــد ،ابراز امیــدواری کرد :با
همین روند پیشرفت انتظار داریم فنبازار استان یزد در سال آینده
جزو  3فنبازار برتر باشد.
رئیس مرکز فنبازار ملی ایران خاطر نشان کرد :نقش آفرینان اصلی

فنبازارهای اســتانی ،اســتانداری ،پارکهای علم و فناوری ،شرکت
شــهرکهای صنعتــی ،جهــاد دانشــگاهی ،اتــاق بازرگانــی و بنیــاد
نخبگان اســت .وی تصریح کرد :رمز موفقیت فنبازارها ،همکاری و
هماهنگی دستگاهها ،پشتیبانی نهاد متولی فنبازار و عملکرد خود
فنبازارهاست.
رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز ضمن خوشامدگویی به میهمانان
اظهار کرد :تجربه ی  15ساله ی فعالیت در پارکهای علم و فناوری
به ما نشــان داده اســت که رویکــرد فعاالنه حمایتی بایــد به تدریج
جایگزین رویکرد صرفا حمایتی و منفعالنه شود.
داریوش پورسراجیان ادامه داد :در این راستا یکی از سیاستهای
پارک علم و فناوری یزد ،استفاده از ظرفیت نهادهای مرتبط با مرا کز
فناوری است و فنبازار ملی یکی از این نهادهاست.
وی در ادامه با بیان اینکه سیاســت دیگری که پارک علم و فناوری
یزد در جهت تخصصی شدن خدمات در پیش گرفت ،رویکرد تغییر
ساختار از مرا کز رشد به پردیسهای تخصصی است که در قالب سه
پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات ،زیست فناوری و فناوریهای
نرم عملیاتی شده است.
پورســراجیان در پایــان ســخنانش افــزود :پردیسهــای تخصصــی
متولی ارائه خدمات بازار برای شرکتهای فناور نیز هستند و در این
راستا در کنار فنبازار ملی میتوانند بسیار اثر بخش و موفق باشند.
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برگزاریجلسهشورایخالقیتونوآوریمجتمعآموزشیجواداالئمه
جلسه شــورای خالقیت و نوآوری مجتمع آموزشی جواداالئمه یزد،
روز شنبه  20خردادماه با حضور داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک
علم و فناوری یزد ،غالمعلی سفید؛ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
مجتمع آموزشــی جواد االئمه و اعضای دیگر این شــورا در موسســه
خیریه فرهنگی جواد االئمه برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،رئیس پــارک در
این جلســه با اشــاره به اهمیت نقش معلمان در پرورش خالقیت و
نوآوری اظهار داشــت :شناســایی نیازهای آموزشی و مهارتی دانش
آموزان برای رشد و پرورش خالقیت ضروری است و معلمان نیز باید
قبل از بکارگرفته شدن در موسسه ارزیابی شده تا هماهنگ با این
نیازها انتخاب شوند .داریوش پورسراجیان با اشاره به اینکه تالش
کادر آموزشــی بــدون همکاری والدین راه به جایــی نمی برد ،گفت:
بایــد بــا ارائه و نمایش خروجیهــای مفید ،والدیــن را مجاب کرد تا
نقش همکار و همراه موسسه را در پرورش خالقیت داشته باشند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود در خصوص مدرســه کســب و
کار یــزد خاطر نشــان ســاخت :کارآفرینــی مبتنی بر دانــش از اهداف
پــارک علــم و فنــاوری یزد اســت و پارک یــزد مطابق با سیاســتها و

چهارچوبهــای تعریــف شــده در ایــن حــوزه ،از این طــرح حمایت
میکند.
در ادامــه این جلســه ،مجری مرکــز نوآوری پارک علم و فنــاوری یزد،
به تشــریح مهم ترین اقدامات انجام شــده در موسسه جواد االئمه
در  6مــاه گذشــته پرداخت و این اقدامــات را در چهار حوزه فعالیت
ترویجــی ،دورههای آموزشــی ،مســابقات ابتکارات و نــوآوری دانش
آموزی و حمایت از طر حهای نوآوری ذکر کرد.
امیــن درخشــان ادامــه داد :آمار شــرکت کننــدگان از مــدارس جواد
االئمــه در کارگاه اســتعدادیابی ناحیه یک  92نفــر ،ناحیه دو  117نفر
و مشــارکت دانش آموزان این موسسه در هشتمین دوره مسابقات
ابتــکارات و نــوآوری دانــش آمــوزی  52نفــر بــود کــه  9تیــم از آنهــا
توانستند ده رتبه برتر در مسابقات را کسب کنند.
معرفی نوآوران مرکز خالقیت و نوآوری مجتمع جواد االئمه و تشریح
طر حهــای حمایت شــده ،از دیگر ســرفصلهای ارائه شــده توســط
مجری مرکز نوآوری پارک یزد در جلسه شورای خالقیت بود.
گزارش فعالیتهای مرکز خالقیت ،ارائه راهکارهای تامین منابع مرکز
و معرفی مدرســه آ کادمیک کسب وکار تکتا ،دستور کار جلسه امروز

شورای خالقیت و نوآوری مجتمع جواداالئمه بود.
گفتنی اســت تفاهم نامه همکاری مابین پارک علــم و فناوری یزد و
مجتمع خیریه حضرت جواداالئمه در راستای راهاندازی و مدیریت
مرکــز خالقیــت و نــوآوری در این مجتمــع در تاریخ  25مهر ســال 95
منعقد گردید.

برگزاریاولینجلسهکمیتهعمرانیپارکعلموفناورییزد
در سال 96
اولین جلسه کمیته عمرانی پارک علم و فناوری یزد در سال  ،96روز
ســه شــنبه دوم خرداد با حضور داریوش پورســراجیان؛رئیس پارک
علم و فناوری یزد ،شهرام شکوهی؛معاون پشتیبانی پارک و اعضای
کمیته عمرانی ،در سالن کنفرانس مرکز اقبال برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،حســین رحیمی،
مدیر امور عمرانی پارک در ابتدای این جلسه به ارائه گزارشی از دوره

آموزشی توسعه و وا گذاری اراضی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
پرداخت.
بررســی موضوعــات مرتبط بــا طرح جامع پــارک علم و فنــاوری یزد،
شــرح خدمــات و وا گذاری طــرح جامع پارک به بخــش خصوصی و
اقدامات انجام شــده در این راســتا از دیگر مســائل مطرح شــده در
این جلسه بود.

استفادهصحیحاز ظرفیتهیئتامنا؛
تضمینکنندهآیندهپارکهاومراکز رشدکشور
نخستین جلسه هیئت اجرایی منابع انسانی مناطق  2و  4فناوری
در ســال  96روز چهارشــنبه  27اردیبهشــت در محــل پــارک علــم و
فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،معاون پشــتیبانی
پارک و رئیس هیئت اجرایی منابع انسانی مناطق  2و  4فناوری در
حاشیه نشست این هیئت گفت :هیئتهای امنا ظرفیت بی بدیلی
اســت که اســتفاده صحیــح از آن میتوانــد همانگونه کــه قانونگذار
مدنظر داشــته است ،آینده روشنی را برای پارکها و مرا کز رشد و به

تبع آن جریان فناوری کشور ترسیم کند.
شــهرام شــکوهی بــا اشــاره بــه برخــی کاســتیها در اســتفاده از این
ظرفیــت گفت :گاه هیئتهای امنا صرفــا در نقش تطبیق قوانین و
مقررات حا کم بر پارکها با قوانین جاری کشــور ظاهر میشــوند که
دقیقا برخالف نظر قانونگذار میباشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد :پارکها و مرا کز رشد بتوانند با بهره
گیری از این قانون مترقی ،انقالبی را در توسعه فناوری کشور که یکی
از محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی میباشد ،ایجاد نمایند.

برگزاریجلسهنمایندگانشرکتملیگاز
بامدیرانعاملشرکتهایمستقر در پارکعلمو فناورییزد

جلســه نمایندگان حوزه بهره وری ،تحول و پژوهش منابع انســانی
شــرکت ملی گاز و مدیران عامل شــرکتهای مســتقر در پارک علم و
فناوری یزد ،روز یک شــنبه  20فروردین ماه در ســالن کنفرانس مرکز
فناوری اقبال برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،در این جلســه
کــه بــا هدف افزایــش تعامل بین یزد و تهران و تمرکــز زدایی از تهران
برگزار شــد؛ داریــوش پورســراجیان؛ رئیس پارک علم و فنــاوری یزد،
احمدرضــا فقیــه خراســانی؛ معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک یــزد،
حمیدرضا ادیب نیا؛ رئیس امور بهره وری و هماهنگی تحول اداری
شرکت ملی گاز ایران ،محمد رضا نوری؛ رئیس امور پژوهش شرکت
گاز اســتان یزد ،و جمعی از مدیران شــرکت گاز اســتانهای مرکزی،
کرمان و اصفهان حضور داشتند.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد در این جلســه با اشــاره به ســابقه
همــکاری  8ســاله شــرکت گاز اســتان بــا مرکــز رشــد علــوم انســانی
پــارک علم و فناوری اظهار داشــت :شــرکت گاز اســتان یــزد از اولین
ســازمانهایی بود که با اعتماد به شرکتهای فناور از فعالیتهای
پارک حمایت کرد.
داریوش پورســراجیان با تقدیر از این نگاه ارزشمند شرکت ملی گاز
که در هر منطقه ،متناسب با پتانسیلهای منطقهای در حوزههای

مختلف از جمله پژوهش و بهره وری عمل میکند ،خاطر نشان کرد:
اســتان یزد با توجه به پتانسیلهای موجود به عنوان قطب منابع
انســانی معرفی شــده و فرصت مغتنمی است که در سطح کشور نیز
چنین قطبی توسعه یابد.
وی بــا تا کیــد بر فراهم کردن زمینه همکاری شــرکت ملــی گاز ایران
با شــرکتهای فناور مســتقر در پــارک علم و فناوری یــزد ،افزود :این
نشســت بهانــه ی خوبی برای آشــنایی و توســعه همکاری با ســایر
استانها در قالب شبکههای مختلف است.
رئیس امور بهره وری و هماهنگی تحول اداری شرکت ملی گاز ایران
نیــز با بیان اینکه شــرکت ملی گاز بزرگترین تامین کننــده انرژی کل
کشــور اســت ،گفــت :تحــول اداری ،بــه روز ســازی نظــام مدیریتی و
توسعه متوازن منابع انسانی در دستور کار این سازمان قرار دارد.
گفتنی است در پایان این جلسه ،نمایندگان شرکت ملی گاز ایران و
مدیران عامل شرکتهای پارک علم و فناوری یزد در خصوص نحوه
همکاریهای فیمابین به بحث و تبادل نظر پرداختند.

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال اول 1396
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برگزاریکارگاهآموزشیعکاسیدرحاشیهنمایشگاهعکس
“زندگیباطعمفناوریایرانی”
کارگاه آموزشــی نور پردازی بدون تجهیــزات و ادیت فایل RAWبه
همت پارک علم و فناوری یزد جمعه  10شهریور ماه با حضور محسن
خیرخواه ،به عنوان مدرس و جمعی از عکاسان یزدی در پارک علم
و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فناوری یــزد ،در ایــن کارگاه

مسائلی از قبیل نورپردازی در فضای بسته ،فضای باز ،اختالف نور و
سایه در سبکهای مختلف عکس و ادیت عکس خام مطرح شد و
شرکت کنندگان به صورت عملی به تمرین عکاسی پرداختند.
گفتنــی اســت در پایــان کارگاه ،شــرکت کنندگان از نمایشــگاه عکس
“زندگی با طعم فناوری ایرانی” نیز بازدید به عمل آوردند.

برگزاری دوره آموزشی هوا و فضا (گالیدر دست پرتاب)
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این دوره آموزشــی
بــا هــدف ترویــج علوم هــوا و فضا بــه دانــش آمــوزان برگزار میشــود و
نحوه ســاخت گالیدر به صورت عملی در دورههای گالیدر پیشرفته و
مقدماتیتوسطمحمدرضاغفارزادهآموزشدادهمیشود.

گفتنی است دوره آموزشی هوا و فضا از اوایل تیرماه به صورت سه روز
در هفته در پارک علم و فناوری یزد برای دانش آموزان عالقه مند برگزار
شده است.

برگزاریسمینار آشناییباقوانینکار وضوابطتامیناجتماعیدر پردیسفناوریدانشگاهیزد
ســمینار آشــنایی با قوانیــن کار و ضوابط تامیــن اجتماعی با حضور
یوســفی ،مشــاور ارشــد قانون کار و نمایندگان موسسات مستقر در
پردیس فناوری دانشگاه یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،علی ا کبر قیومی؛
سرپرست پردیس فناوری دانشگاه یزد هدف از برگزاری این سمینار
را نیــاز مبــرم موسســات به آشــنایی با قوانیــن کار بــرای جلوگیری از
مشــکالت و اســتفاده بهینــه از ظرفیــت قوانیــن موجــود در جهــت
مدیریت بهینه منابع انسانی عنوان کرد.

یوســفی مشــاور ارشــد قانون کار و مدرس این ســمینار ،با اشــاره به
ضرورت آشنایی فعاالن اقتصادی و به ویژه مدیران کسب و کارهای
کوچک با قوانین مربوط به نیروی کار اظهار داشت :عدم آشنایی با
قوانین در بســیاری از موارد باعث مشــکالت برای شرکتها میشود
و در حالــت برعکس آشــنایی با قانــون کار میتواند تاثیر روشــنی در
کمک به بهبود فرآیند حیاتی مدیریت منابع انســانی در موسســات
داشــته باشــد .گفتنی اســت در پایان به طور تفصیلی و مشــروح به
سواالت حضار پاسخ داده شد.

برگزاری دوره آموزشی مکانیک کاربردی در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
مرکــز نوآوری پــارک علم و فناوری یزد ،با هــدف آموزش مهارتهای
پایــه و پیشــرفته بــه دانشــجویان و اعضــای ایــن مرکــز ،از تاریــخ 17
فروردیــن ســال جاری تا کنون دوره آموزشــی مکانیــک کاربردی در
قالب  20ساعت کالس را برگزار کرده است.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شورای مرکز نوآوری
بــا توجه به اهمیــت دپارتمان مکانیک به عنوان یکــی از فعالترین
بخشهــای مرکــز نوآوری و به منظور توانمند ســازی دانشــجویان و

ایجاد بســتری برای ارائه طر حهای کاربردی ،برگزاری دوره آموزشی
مکانیک کاربردی با حمایت ویژه پارک علم و فناوری را در دستور کار
خود قرار داده است.
گفتنی است مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد از صاحبان ایده در
سطوح مختلف برای اجرایی سازی طر حها حمایت مینماید .این
حمایتها شامل مشاوره ،کمکهای مالی و کمک به ثبت اختراع
طر حهای موفق میباشد.

برگزاریسمینار نوآوریوکارآفرینیدر دانشگاهفنیو حرفهایامامعلی(ع)یزد
ســمینار نوآوری وکارآفرینی روز دوشــنبه  11اردیبهشت با حضور مدیر
مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک یزد ،مجری مرکز نوآوری
پــارک علــم و فنــاوری یــزد و جمعــی از دانشــجویان در دانشــگاه فنی
و حرفــهای امــام علــی (ع) برگزار شــد .به گــزارش روابــط عمومی پارک

علــم و فنــاوری یزد ،مجری مرکــز نوآوری این پارک در این ســمینار به
معرفــی مرکز نوآوری و نحوه خدمت رســانی و حمایتهــای این مرکز
بــه صاحبان ایــده پرداخت .امین درخشــان همچنین زنجیــره ایده
تــا کارآفرینــی و ا کوسیســتم کارآفرینی را به دانشــجویان ارائه کــرد .در

ادامه این سمینار ،تقی فرهنگ نیا؛ مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و
ارتباطات پارک نیز تعاریفی از کارآفرینی ،چگونگی تولید ثروت از طریق
ایــده پــردازی مناســب و تجاری ســازی ایدههــا را برای دانشــجویان
مطرح کرد و به سواالت آنها در زمینه کارآفرینی پاسخ داد.

برگزاریمراسمتقدیر از برگزیدگاننخستینجشنوارهعکسزندگیباطعمفناوریایرانی
مراســم تقدیر از برگزیدگان نخســتین جشــنواره عکس زندگی با طعم
فناوری ایرانی ،روز پنج شــنبه  30شــهریور با حضور رئیس پارک علم و
فناوری یزد ،مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری و مدیر
امور بین الملل پارک یزد در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارشروابطعمومیپارکعلموفناورییزد،در ابتدایاینمراسم
رئیس پارک یزد اظهار داشت :جشنواره عکس زندگی با طعم فناوری
ایرانی به منظور اجتماعی ســازی و ایجاد پیوند عمیق تر میان هنر و
حوزه فناوری برگزار شد.
داریوش پورسراجیان تصریح کرد :ترویج فرهنگ خالقیت و نوآوری و
توسعه فعالیت پارکها یکی از ضرورتهایی بود که احساس میشود
با برگزاری جشنوارههای فرهنگی و هنری به این مهم دست یابیم.
وی بــا تاکید بر برگزاری مســتمر و ســالیانه جشــنواره عکــس در حوزه
محصوالت و فناوری خاطر نشان کرد :تمام تالش پارک علم و فناوری
یزد در راســتای توســعه فرهنگ نوآوری و پرورش خالقیت و حساس

کردن جامعه استانی و ملی به این حوزه است.
مشــاور و مدیــر روابــط عمومی اســتانداری یــزد در ادامه این مراســم
اظهار داشت :هنر عکاسی یک راه کوتاه برای رسیدن به نقش راهبری
جامعــه اســت و میتوانــد معادل ســالها تــاش یک مجموعــه برای
رهبری در جامعه باشد .داود پاک طینت با تاکید بر دقت عکاسان در

کادربندی ادامه داد :در هنر عکاسی ،زاویه دید عکاس به مخاطب القا
میشود ،به همین دلیل عکاسان میتوانند نقش موثری را در احقاق
حقوق مردم ایفا کنند .محمد قویدل؛ مدیر امور بین الملل پارک یزد
نیز با دعوت از عکاسان برای نمایش فرآیند از ایده تا محصول در پارک
یزد ،خواستار توجه بیشتر هنرمندان عکاس به ترویج محصول ایرانی
با فکر ایرانی شد.
در پایان این مراســم همچنین از نفرات برگزیده نخســتین جشــنواره
عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی با اهدای لوح و جایزه تقدیر شد.
گفتنی اســت احســان باغبان و مســعود عباســی در بخش عکاسی با
دوربینودر محور معماریپارکعلموفناورییزد؛امیر حسینایزدی
در بخش عکاسی با دوربین و در محور پیوند سنت و نوآوری در ایران؛
حســنیه عادل در بخش عکاســی با موبایل و در محور معماری پارک
علــم و فنــاوری و غزال قیومی در بخش عکاســی با موبایــل و در محور
پیوند سنت و نوآوری در ایران به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
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به همت پارک علم و فناوری یزد؛

افتتاحنمایشگاهعکس“زندگیباطعمفناوریایرانی”در مرکز فناوریاقبال
آئین افتتاحیه نمایشــگاه آثار برگزیدگان نخســتین جشنواره عکس
“زندگــی بــا طعــم فناوری ایرانی” صبح ســه شــنبه  7شــهریور ماه با
حضور داریوش پور سراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد ،شهرام
شــکوهی؛ معاون پشــتیبانی پارک علم و فناوری یزد و هیئت همراه
برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،جشــنواره عکس
“زندگــی بــا طعــم فنــاوری ایرانــی” با هــدف ارتبــاط ســازی و ترویج
فرهنگ استفاده از فناوری بومی ایرانی ،تیر و مرداد ماه سال جاری

در دو بخش عکاسی حرفهای و تلفن همراه و در سه محور معماری
پــارک علــم و فناوری یــزد ،محصوالت فناوری ایرانی و تلفیق ســنت
و نــوآوری در ایــران برگــزار و آثــار برگزیــدگان ایــن جشــنواره در قالــب
نمایشــگاه عکــس از  7ام تــا  9ام شــهریور ماه در محــل مرکز فناوری
اقبال به نمایش گذاشته شده است.
گفتنــی اســت کارگاه آموزشــی ادیــت فایــل  RAWدر حاشــیه ایــن
نمایشگاه و با حضور اساتید مطرح کشوری برای عالقه مندان برگزار
میشود.

بازدیدمعاونسیاسیوامنیتیاستاندار از نمایشگاهعکس“زندگیباطعمفناوریایرانی”
محمدعلی طالبی ،معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد سه شنبه
 7شهریور  1396از نمایشگاه عکس “زندگی با طعم فناوری ایرانی”
که به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شده ،بازدید کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یزد ،معاون سیاســی
و امنیتــی اســتاندار برگــزاری نمایشــگاه عکــس “زندگــی بــا طعــم
فناوری ایرانی” را تلفیق هنر و فناوری دانست و با تا کید بر اهمیت
شناســاندن فناوری و نوآوریهــای روز ایرانی به عموم مردم گفت:

برگــزاری چنیــن جشــنوارههایی اســتفاده از ابــزار هنر در ترویــج کار،
تالش و ســازندگی اســت .طالبی توجه به امور فرهنگی برای معرفی
فناوریهای بومی ایرانی را گامی به سوی خالقیت و نوآوری دانست
و پیــش قــدم شــدن پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــه عنوان یــک نهاد
حمایت از توسعه فناوری را در این کار ستود.
گفتنی است ،معاون استاندار و هیئت همراه در ادامه از ساختمان
مرا کز رشد جامع مرکز اقبال که در آستانه افتتاح است ،بازدید کردند.

حضور پارکعلموفناورییزددر نخستیننمایشگاهوجشنوارهبینالمللیفناوریهاینوینشهری
اولین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری با
حضور تولید کنندگان داخلی و بیش از  22کشور خارجی ،روز جمعه
 13مردادماه در محل نمایشگاههای بین المللی اصفهان گشایش
یافت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،در این نمایشــگاه
ســه روزه ،دســتاوردها و فناوریهــای نویــن توســعه شــهری در
بخشهای رفاهی ،خدمات ،مبلمان شهری ،حمل ونقل و محیط
زیست به نمایش گذاشته شده است.
در طول برگزاری نمایشگاه و در بخش جشنواره 63 ،سمینار آموزشی

در شش حوزه مربوط به فناوریهای نوین شهری برگزار خواهد شد.
تشکیل اتاقهای گفتگو ،برگزاری استارت آپ ویکند ،برگزاری ماراتن
بازیهای رایانهای توســط دانشــگاه اصفهــان ،برگــزاری مانور آتش
نشــانی و برنامههای مختلف ســازمان ورزش شــهرداری اصفهان از
دیگر برنامههای جانبی این نمایشگاه است.
گفتنی است شرکتهای پویان سیستم ،پویا شیمی ،سافا ،رادوین
صنعت ،فنبازار منطقهای و پویا اندیشان راه ابریشم از شرکتهای
مستقر در پارک علم و فناوری یزد در نخستین نمایشگاه و جشنواره
بین المللی فناوریهای نوین شهری اصفهان حضور دارند.

بازدید عضو شورای شهر یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد
عضــو منتخــب پنجمیــن دوره شــورای شــهر یــزد بــه همــراه معاون
فنــاوری و نــوآوری پــارک علــم و فناوری یــزد ،روز جمعه  13مــرداد با
حضور در نخســتین نمایشگاه و جشــنواره بین المللی فناوریهای
نویــن شــهری اصفهــان ،از غرفــه پــارک علــم و فنــاوری یــزد در ایــن
نمایشــگاه بازدیــد کردنــد .بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و
فناوری یزد ،محســن عباســی هرفته و احمدرضا فقیه خراســانی در

بازدید از نخســتین نمایشــگاه و جشــنواره بین المللی فناوریهای
نوین شهری اصفهان ،از نزدیک در جریان دستاوردها و محصوالت
منتخب شرکتهای مستقر در پارک یزد قرار گرفتند.
گفتنی است نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای
نویــن شــهری اصفهــان تــا روز یکشــنبه  15مردادمــاه در محــل
نمایشگاههای بین المللی اصفهان دایر است.

نصر اصفهانی ،منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان در بازدید از غرفه پارک علم و فناوری یزد:

برخیاقداماتدانشبنیانراهگشایتوسعهشهریهستند
بازدید منتخبین پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان از غرفه
پــارک علــم و فناوری یزد و گــپ و گفت با شــرکتهای حاضر در این
غرفه
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،در نخســتین
جشــنواره و نمایشــگاه بیــن المللــی فناوریهــای نویــن شــهری در
اصفهــان ،علیرضــا نصــر اصفهانــی منتخــب اول مــردم اصفهــان در
پنجمیــن دوره شــورای اســامی شــهر اصفهــان از غرفه پــارک علم و
فناوری یزد بازدید و از شرکتهای شرکت کننده از یزد بازدید کرد.
نصر اصفهانی در بازدید از این غرفه ضمن تماشای کلیپهای پخش
شده توسط شرکتهای حاضر در غرفه پارک علم و فناوری یزد اظهار
کرد :خوشحالیم که یزد فعالیتهای فناورانه شایان توجهی در حوزه
مدیــرت شــهری انجام میدهــد و این فناوریها حتمــا در مدیریت

کالن شهرهایی مثل اصفهان میتواند کارامد و مورد استفاده باشد.
همچنین احمد زندآور دیگر منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی
شــهر اصفهــان در بازدیــد از غرفــه پــارک علــم و فنــاوری یــزد اظهــار
کــرد :خوشــحالیم کــه در این نمایشــگاه یزد با شــرکتهای مختلف
دانشبنیان شرکت کرده است و این نشان از پرورش علوم نوین در
این اســتان اســت که توانســته محصوالت کاربردی به خصوص در
حوزه شهری ارائه کند.
گفتنــی اســت ،در نخســتین جشــنواره و نمایشــگاه بیــن المللــی
فناوریهــای نوین شــهری در اصفهان ،حســین مهــری مدیرعامل
شرکت ملی پست نیز با حضور در غرفه پارک علم و فناوری یزد از این
غرفه بازدید و از نزدیک با دستاوردهای پارک علم و فناوری یزد آشنا
شد.
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در شب پایانی جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری:

آشناییمسئوالنشهریاصفهانباآخرینمحصوالتپارکعلموفناورییزد
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،آخرین شــب
برگزاری جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری در نمایشگاه
بین المللی اصفهان شب شلوغی را پشت سر گذاشت و حضور خیل
عظیم بازدیدکنندگان به همراه مسئوالن شهری از این نمایشگاه در
خور توجه بود.
در ایــن نمایشــگاه غرفــه پارک علم و فنــاوری یزد نیز بــه عنوان یکی
از غرفههــای فعــال ایــن نمایشــگاه میزبــان تعــداد زیــادی از مردم،
متخصصین و مسئوالن شهری بود.
مهــدی مقــدری و اصغــر برشــان از اعضــای منتخــب شــورای شــهر
اصفهان با حضور در غرفه پارک علم و فناوری یزد همراه با تک تک
مدیــران عامل شــرکتها بــه تعامل پرداخته و تــک تک محصوالت
پــارک علــم و فناوری یزد را بررســی کردند ،برشــان پس از آشــنایی با
دســتاوردهای شــرکتها اظهار کــرد :این شــرکتهای دانشبنیان
و پارکهــای علــم و فنــاوری هســتند کــه میتواننــد موجــب تعامل
بیشتر جوانان و نخبگان با شهرداریها باشند و میتوانند مدیریت
شــهری را ارتقــا بخشــند و آینــده روشــنی را پیــش روی شــهرها بــه
خصــوص کالنشــهرهای بــزرگ کشــور قــرار دهنــد و خوشــحالیم که

چنیــن پارکهای فعالی مثل پارک علم و فنــاوری یزد وجود دارند و
میتوانند به شهرهای بزرگ کمک کنند.
همچنین مهدی مقدری دیگر عضو شــورای اســامی شهر اصفهان
تا کید کرد :اقتصاد دانشبنیان اقتصاد آینده کشور است و شهرهای
بــزرگ کشــور بــرای توســعه راهی جز حرکــت بر محــور دانــش ندارند
چرا کــه بــرای حکمرانــی خــوب شــهری نیازمنــد این هســتیم که در

کنارمان جوانانی فعال پویا و خالق حضور داشــته باشــند تا بتوانیم
برای توسعه درست و متوازن شهری از آنها استفاده کنیم.
کــوروش محمدی و نصیــر ملت از منتخبین پنجمین دوره شــورای
اســامی شــهر اصفهــان با حضور در غرفه پــارک علم و فنــاوری یزد از
نزدیک با محصوالت شــرکتهای حاضر در این پارک آشــنا شــدند و
کوروش محمدی در خصوص فعالیتهای انجام گرفته توسط این
پارک اظهار کرد :یک تیم جوان در کنار هم توانســته اند محصوالت
خوبــی ارائــه کننــد .اینکــه در این پــارک در خصوص موضــوع آب به
عنوان یک چالش تفکر شــده و ســعی کــرده اند بــا ارائه محصوالتی
به بازچرخانی آب کمک کنند اتفاق بســیار خوبی رخ داده و نشــان
میدهد که در یزد موضوع آب تا چه میزان اهمیت دارد.
ملت دیگر عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد :حضور پر
شــمار پارکهای علم و فناوری در این نمایشگاه نشان میدهد که
رقابت بسیار خوبی در این زمینه در کشور برقرار است و خوشحالیم
کــه یزد به عنوان اســتانی فعال در زمینــه پارکهای علمی و فناوری
محســوب میشــود و امیدوارم که این حرکت همیشه پر شور ادامه
داشته باشد.

بازدیدعضومنتخبشورایشهر یزد
از غرفه پارک علم و فناوری یزد
عضو منتخب پنجمین دوره شورای شهر یزد ،روز یک شنبه  15مرداد
با حضور در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای
نویــن شــهری اصفهــان ،از غرفــه پــارک علــم و فنــاوری یــزد در ایــن
نمایشــگاه بازدید کرد .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری
یزد ،حمیدرضا قمی در بازدید از نخستین نمایشگاه و جشنواره بین

المللی فناوریهای نوین شــهری اصفهان ،از حضور قدرتمند پارک
علم و فناوری یزد در این نمایشگاه ابراز خرسندی کرد.
گفتنی است نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای
نویــن شــهری اصفهــان از تاریــخ  13الــی  15مردادمــاه در محــل
نمایشگاههای بین المللی اصفهان برگزار شد.

شهردار اصفهان در بازدید از نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی فناوریهای نوین شهری؛

رویمحصوالتارایهشدهتوسطپارکعلمو فناورییزدتمرکز میکنیم
شــهردار اصفهــان در نخســتین جشــنواره و نمایشــگاه بیــن المللی
فناوریهای نوین شهری از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مهدی جمالی نژاد؛
شــهردار اصفهان در بازدید از نخســتین جشــنواره و نمایشــگاه بین
المللی فناوریهای نوین شــهری ،از غرفه و محصوالت شرکتهای
مستقر پارک علم و فناوری یزد نیز بازدید به عمل آورد.
در این بازدید ابوالفضل فتوحی مدیرعامل شرکت دانشبنیان پویا
شیمی نوآوران اظهار کرد :این شرکت در زمینه بازچرخانی پسابها
و فاضــاب انســانی و صنعتــی فعــال اســت و در ایــن زمینــه از کانتــر
سانتریفیوژ( )Decanter centrifugeاستفاده میکند.
وی افزود :ما با رویکرد حذف مشــکالت زیســت محیطی و بازگشــت

آب به چرخه تولید وارد میدان شده ایم .در این زمینه ابیاری فضای
ســبز و همچنین اســتفاده مجــدد از ابهای جاری بالاســتفاده برای
شهرداریها به صرفه است.
همچنین علی جعفری زاده مدیرعامل شرکت رادوین صنعت ،فعال
در زمینه آبنماهای نوین شهری ،کلیپی از پروژههای اجرا شده این
شرکت در بافق یزد نمایش داد و گفت :این آبنماهای نوین موزیکال
میتواند تحول جذابی در آبنماهای کشور باشد.
در این بازدید جمالی نژاد با بیان این نکته پارک علم و فناوری یزد
حضــور با شــکوهی در این نمایشــگاه داشــته اســت ،ادامــه داد :بی
شــک روی پروژههای ارائه شــده شــرکتهای منتخب پــارک علم و
فناوری یزد تمرکز خواهد کرد.

برگزاری دومین نمایشگاه دستاوردهای پارک علم و فناوری یزد در حوزه آب
دومین نمایشــگاه تخصصی دســتاوردهای پارک علم و فناوری یزد
در حوزه آب با حضور مؤسســات فناور مســتقر در این پارک روزهای
یکشــنبه و دوشــنبه ( 17و  )18اردیبهشت ماه ســال جاری در محل
مرکز فناوری اقبال برگزار خواهد شد.
علی ا کبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه فناوری آب (وابسته به پارک علم
و فناوری یزد) با اعالم این خبر افزود :نظر به توفیق نسبی در برگزاری
نمایشــگاه نخســت در ســال گذشــته کــه بــا اســتقبال شایســتهای
از ســوی مدیران اســتانی ،کارشناســان ،صنعــت گــران ،کارآفرینان
و شــرکتهای فعــال در بخــش آب مواجــه گردیــد ،برپایــی دومیــن

نمایشــگاه دســتاوردهای پــارک علــم و فنــاوری یــزد در حــوزه آب از
ســوی هیأت رئیســه پارک تصویب گردیده و به مرکز توسعه فناوری
آب ابالغ گردید.
وی بــا اشــاره بــه افزایش آمــار متقاضیان حضــور در این نمایشــگاه
اظهار داشت :با مالحظه ازدیاد شرکتهایی که موضوع کاری آنها با
بخش بزرگ آب در ارتباط است ،تعداد متقاضیان حضور در دومین
ً
نمایشــگاه تقریبــا صــد در صــد افزایــش یافته و در مقایســه با ســال
گذشته دو برابر شده است.
مدیــر مرکــز توســعه فنــاوری آب کمــک بــه توســعه بــازار و افزایــش

توانمندیهــای شــرکتها از ســویی و آشــنایی بیشــتر مدیــران و
سرمایه گزاران استان یزد با توانمندیهای اقتصادی و اشتغالزایی
موجود در بخش آب و همچنین پایش مسیر پیشرفت این فناوری
در اســتان از ســوی دیگــر را از جملــه اهــداف اساســی برگــزاری ایــن
رویداد دانست.
عالقمنــدان بــه حضور در این نمایشــگاه میتوانند حدا کثــر تا پایان
وقــت اداری روز چهارشــنبه ( )1396/2/6بــه مرکــز توســعه فناوری
آب واقــع در مرکــز فنــاوری اقبــال مراجعه نموده و یا با شــماره تلفن
 37280627تماس حاصل نمایند.
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افتتاحنمایشگاهعکسنظریهپردازانمدیریت
در مرکز رشدفناوریهاینرم
نمایشگاه عکس نظریه پردازان مدیریت ،یکشنبه  27فروردین ماه
بــا حضــور داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فنــاوری یزد در
محل مرکز رشد فناوریهای نرم پارک افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این نمایشــگاه به
همت انجمن علمی دانشجویی مدیریت دانشگاه امام جواد(ع) و با
همکاری مرکز رشد علوم انسانی و هنر (فناوریهای نرم) پارک علم و

فناوری یزد به مدت سه روز دایر است.
گفتنی اســت ،در حاشــیه این نمایشــگاه کارگاههایی بــا موضوعات
تیــپ شناســی شــخصیتی ،مهارتهــای الزم بــرای ایجــاد کســب و
کار ،مبانی و اصول کســب و کار ویژه دانشــجویان و جلســه گفتمان
کارآفرینی توســط مدیران عامل شــرکتهای مرکز رشد فناوریهای
نرم ارائه خواهد شد.

افتتاحچهارمیننمایشگاهزیستفناوریایران
چهارمین نمایشــگاه زیســت فناوری ایران با حضور وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس،رئیس ســتاد
توســعه فنــاوری و تنی چنــد از نمایندگان مجلــس و فعاالن محیط
زیســت ۲۷شــهریور در محل مصلی امام خمینی (ره) کار خود را آغاز
کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد،در این مراسم علی
ربیعی با اشاره به اهمیت حوزه زیست فناوری،گفت:متاسفانه هنوز
این حوزه برای مردم شناخته شده نیست.
وی افزود:بــا حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان در ایــن حــوزه
میتوان به اشتغال زایی کمک نمود.
ربیعی با اشاره به رتبه چهاردهم ایران در جهان در حوزه فناوری،ابراز
امیدواری کرد:با سیاســتهای دولت این رتبــه ارتقا پیدا کند .وی
افزود :پژوهشهای علمی باید به حوزههای کارآفرینی متصل شود.

مصطفی قانعی ،دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری
نیز با بیان اینکه امســال  ۲۶۱شــرکت در نمایشــگاه حضور دارند که
این تعداد در مقایسه با دوره قبل بیش از  ۶۳درصد افزایش داشته
اســت،گفت:این نمایشگاه شــامل بخشهای کشــاورزی ،سالمت،
محیط زیســت ،پزشکی ،مواد و تجهیزات ،خدمات و سرمایهگذاری
و دانــش آمــوزی اســت .قانعــی افــزود :در ایــن دوره از نمایشــگاه
فرصتهــای ســرمایهگذاری ،نشســتهای تخصصــی ،کارگاههــای
آموزشــی ،نشســت محققــان بیوتکنولــوژی و زنجیره تجاری ســازی
برگزار و جایزه زیست فناوری نیز اعطا میشود.
گفتنی است چهارمین نمایشگاه زیست فناوری  ۲۷الی  ۲۹شهریور
مــاه در مصلــی امــام خمینــی (ره)در حال برگزاری اســت کــه در این
نمایشــگاه پارک علم و فناوری یزد و چند شــرکت فعال آن در حوزه
زیست فناوری حضور دارند.

بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک یزد
از نمایشگاهزیستفناوریایران
احمدرضــا فقیــه خراســانی،معاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علــم و
فنــاوری یــزد دوشــنبه  ۲۷شــهریور از چهارمیــن نمایشــگاه زیســت
فناوری ایران بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک یزد ،فقیه خراسانی با حضور در محل
برگزاری این نمایشــگاه از غرفه شرکتهای آبســار کویر ،سرد الماس

پــارس ،پردیــس پژوهش فناوران یزد و پویا شــیمی نــوآوران الماس
ستاره کویر از شرکتهای مستقر در پارک یزد بازدید کرد.
گفتنی است چهارمین نمایشگاه زیست فناوری از  ۲۷الی  ۲۹شهریور
ماه در مصلی امام خمینی در حال برگزاری است.

چهارمیننمایشگاهزیستفناوریایرانبهکار خودپایانداد
چهارمین نمایشــگاه زیســت فنــاوری ایــران طی مراســمی با حضور
محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی ،جمعی
از نمایندگان مجلس و روســای ســتادهای توسعه فناوری معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری 29 ،شهریور در محل مصلی تهران
به کار خود پایان داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در مراســم
اختتامیه محمد رضا مخبر دزفولی با بیان اینکه زمان زیادی از آغاز
فعالیتهــای برخی فناوریهای پیشــرفته از جمله بیوتکنولوژیکی
در کشور نمی گذرد ،گفت :با اینکه در بخشهایی از جمله “High
 ”Techهمپــای بســیاری از کشــورها پیــش میرویــم امــا بخــش
زیســت فناوری حتی به دوره نوجوانی نیز نرســیده اســت و نیازمند
سرمایهگذاری جهشی است.
وی یکی از معضالت کشــور که مولود قبل از انقالب اســت را واردات
محور بودن اقتصاد دانست و گفت :این به شکلی است که در کشور
بــرای فعــاالن امر واردات مشــکل خاصی وجود نــدارد اما به محض
اینکه یک جریان محقق و دانشبنیان قصد کار داشته باشد با هزار
نوع قانون و قاعده برخورد میکند.
مخبــر دزفولــی با بیان اینکه  500یا  600میلیون دالر در حوزه زیســت
فنــاوری بــا ســختی حاصــل شــده اســت ،اظهــار داشــت :ایــن رقــم
مبلــغ چندانــی محســوب نمی شــود کــه بر ســر آن مناقشــه صورت

گیــرد و منازعات علمــی موافق و مخالف در رســانه ملی مانند بحث
تراریختهها که ترس و واهمه مردم را بدنبال خواهد داشت ،مناسب
نیست.
مصطفــی قانعــی دبیــر علمــی چهارمین جشــنواره زیســت فنــاوری
نیــز در ســخنانی با اشــاره بــه این کــه کل مبلغ دریافتی موسســات
زیست فناوری  590میلیاردتومان است که با کسر دستمزدها رقمی
محســوب نمی شــود ،افزود :این در حالی اســت که در این بین 66
درصد از این اعتبار تنها به دو مرکز زیســت فناوری اختصاص یافته
است.
وی کل میــزان تســهیالت اعطایــی بــه حوزه زیســت فنــاوری را 146
میلیــارد تومــان اعالم کرد و گفت :ســرمایهگذاری یکی از کشــورهای
پیشرفته در این حوزه  150میلیارد دالر است.
معاون توسعه فناوری ریاست جمهوری نیز حوزه زیست فناوری را
موجب افزایش امید انسان برای زندگی دانست و تصریح کرد :یکی
از راهکارهــای رفــع پدیــده ریزگردها که در ســالهای اخیر موجبات
نگرانی بســیاری از شــهروندان را فراهم کرده اســت ،تنها استفاده از
فناوریهای زیست محیطی است.
علــی وطنــی حمایت و تســهیالت مالــی و قانونی و تضمین بــازار را از
جمله مســائلی عنوان کرد که فعاالن حوزه دانشبنیان با آن درگیر
هستند و گفت :هم ا کنون حدود  110خدمت به فعاالن شرکتهای

دانشبنیان ارائه میشــود که البته بایستی این میزان بسیار بیشتر
شود.
گفتنــی اســت ،چهارمین نمایشــگاه زیســت فنــاوری ایــران با هدف
ترویج علم و فناوری با موضوع زیست فناوری با حضور بیش از 260
شــرکت دانشبنیــان داخلی از  27تــا  29شــهریورماه در مصلی امام
خمینی (ره) برگزار شــد که در این نمایشگاه پارک علم و فناوری یزد
و چنــد شــرکت فعــال این پــارک در حوزه زیســت فناوری نیز شــرکت
نمودند.
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برگزاریمیزگردتخصصی”بررسینقششرکتهایفناور در راستایجهانیشدنیزد”
میزگرد تخصصی” بررسی نقش شرکتهای فناور در راستای جهانی
شــدن یزد” با حضــور معاون برنامهریــزی و ســرمایهگذاری ادارهکل
میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری استان و مدیران عامل
شرکت ارمغان کویر ایرانیان ،شارستان و کویر تیوای ارشد از مدیران
شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد و برخی از فعاالن حوزه
گردشــگری و میراث فرهنگی یزد به میزبانی روزنامه همشــهری یزد
برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فناوری یــزد ،با وجــود ثبت
جهانی بافت تاریخی شهر یزد ،هنوز موضوع تعامل و نقش نهادها و
ارگانهای دولتی و خصوصی در قبال این فرصت ،نامشخص است؛
درحالــی که وجــود برنامهریزی راهبردی مناســب در ایــن حوزه نیز
میتوانــد موجب تعامل و همافزایی بیشــتر همه فعــاالن این حوزه
بــرای جهانی ماندن یزد شــود .یکی از بخشهایی کــه در این حوزه
میتواند نقش بسزایی ایفا کند ،شرکتهای دانشبنیان بهویژه در
حوزه صنایعدســتی هستند که تا کنون آنچنان که باید مورد توجه
برای توسعه گردشگری استان نبودهاند .به همین دلیل و با هدف
بررســی نقش شــرکتهای فناور پس از ثبت جهانی یزد ،میزگردی با
حضــور فعاالن و مســئوالن حوزه میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری استان در دفتر روزنامه همشهری یزد برگزار شد و حاضران
در خصــوص لــزوم برنامهریزی و تدوین اســتراتژیهای گردشــگری
درراســتای جهانــی شــدن و ظرفیتهــا و محدودیتهــای توســعه
گردشگری یزد بحث و تبادل نظر کردند.
ضرورت تدوین چشمانداز گردشگری
مدیرعامل شــرکت کویر تیوای ارشــد مســتقر در پارک علم و فناوری
یــزد ،ثبت آثار در فهرســت ملــی و جهانی را از مهمترین دالیل رشــد
گردشــگران خارجی در چند سال گذشــته عنوان و اضافه کرد :ثبت
جهانی یزد موجب تبلیغ و معرفی بیشتر آثار استان در جهان خواهد
شــد و ضروری اســت ظرفیتهایی برای ورود بیشتر گردشگر ایجاد
شود.
امیر باصولی ادامه داد :نتیجه همافزایی و همکاری بین بخشهای
مختلف دخیل در عرصه میراث فرهنگی اســتان ،تعداد گردشگران
خارجــی یــزد را در بــازه زمانــی چنــد ســاله از  12هــزار نفر بــه  130هزار
نفــر افزایــش داده و ا کنون یزد بهعنوان یکــی از رئوس مثلث طالیی
گردشگری کشور مطرح است.
باصولی با اشــاره به تدوین ســند چشــمانداز گردشــگری اســتان در
ســالهای گذشته ،دســتاوردهای امروز گردشگری استان را نتیجه
برنامههــای راهبردی این چشــمانداز  5ســاله و حتی دســتیابی به
فراتر از آن دانست.
وی معتقــد اســت ا کنــون زمــان تدویــن ســندی  20ســاله بــرای
گردشــگری اســتان براســاس قابلیتهــای موجــود و نیازهــای ایــن
مقطع زمانی برای تامین زیرســاختهای الزم در حوزههای میراث
فرهنگی ،گردشگری شهری و بومگردی ،فرا رسیده است.
استانداردسازیتبلیغات

میــراث ملمــوس و ناملمــوس خــود بــه
ثبت جهانی رسیده اســت ،تصریح کرد:
بافت تاریخی پویای یزد به وســعت 700
هکتار عامل ملموس و همزیستی ادیان
مختلــف بهعنــوان عامــل غیرملمــوس،
ثبت جهانی یزد را رقم زده است.
ابوالفضل فالح با اشــاره به برنامه ششم
توسعه ،به موضوع گسترش گردشگری،
تا کیــد و اظهار کرد :بــا مراجعه به تجربه
جهانی کشورهای پیشرو در گردشگری،
درمییابیــم که موفقیــت آنها به دلیل
ایجــاد مدیریــت یکپارچــه گردشــگری
است و از این منظر یک قدم از ما جلوتر
هستند.
فــاح ادامــه داد :مدیریــت صحیــح
گردشــگری ،رونــق اقتصاد گردشــگری را
رقم میزند؛ لذا برای توسعه اقتصادی این حوزه نیاز است مدیریت
یکپارچــه گردشــگری بــا اســتفاده از توانمندیهــای شــرکتهای
دانشبنیان اجرایی شود.
وی بیان کرد :این امری است که مسئوالن و مدیران کشور بر مفید
و موثر بودن آن اذعان دارند.
فالح در بخش دیگری از ســخنانش ،نبود آمار دقیق از گردشــگران را
یکــی از چالشهای مهم بــرای برنامهریزی بخشهای فعال دولتی
و خصوصــی عنــوان و ابراز کرد :جهانی شــدن نیاز به ساختارســازی
جهانی دارد ،اما ایران از ســال  1997نتوانســته اســت آمــار دقیقی از
گردشــگران خــود را در مجامــع بین المللی اعالم کند و از ســال 2007
اطالعــات دقیقــی از کشــورهایی کــه گردشــگران از آنهــا وارد ایــران
میشوند ،وجود ندارد.
مدیرعامل شــرکت شارستان تصریح کرد :گاهی وجود نقیصههایی
در برنامهریزیهــای مختلــف تاثیــر منفــی میگــذارد ،زیــرا امــکان
مخاطبشناســی بــرای ارائــه محصــول و خدمت مناســبتر از بین
میرود و موجب میشود در انتخاب کشورهای هدف برای تبلیغات
گردشگری دچار اشتباه شویم.
وی ادامه داد 11 :نهاد دولتی به طور مستقیم با گردشگری در ارتباط
هســتند ،ولی ا گــر مدیریت واحد و اســتراتژیکی در این حــوزه وجود
داشــت ،میتوانســتیم آمــار دقیق و لحظهای گردشــگران را داشــته
باشیم.
اهتمام بیشتر به صنایعدستی به عنوان سفیران فرهنگی
مدیرعامل شرکت ارمغان کویر ایرانیان مستقر در پارک علم و فناوری
یزد ،نیز در این نشست ،صنایعدستی را سفیران فرهنگی هر جامعه
دانست و اظهار کرد :سفال ،سرامیک و زیلو ،صنایعدستی انحصاری
اســتان یزد هســتند و در هرکجــای دنیا که دیده شــوند ،معرف این
دیار خواهند بود .پس الزم است اصالت صنایعدستی حفظ و تایید
شود.

حمیــد رمضانــی یکــی از فعــاالن حــوزه میــراث فرهنگــی نیز بــا بیان
اینکه جهانی شدن یزد بهتنهایی میتواند موجب تبلیغ و ترغیب
گردشگران برای بازدید از استان شود ،اهمیت استانداردسازی پس
از امر تبلیغات را یادآور شد.
وی اظهار کرد :ا گر مهمانان خارجی احســاس خوشــایندی از ســفر
به ایران داشــته باشــند ،این بازخورد مثبت را به کشور خود منتقل
خواهنــد کــرد و ایــن امــر موجب ایجــاد موج و رشــد تصاعدی ســفر
گردشگران به کشور خواهد شد.
رمضانــی در ادامــه بــه ســابقه صادراتی شــرکت خــود اشــاره و اظهار
کرد :شرکت به دنبال ثبت جهانی یزد ،اهتمام بیشتری به گسترش
ت در رابطه با عرضه صنایعدستی یافته و بر این اساس تولید
فعالی 
محتوا به زبانهای مختلف و تبلیغ در هتلها و مرا کز گردشگری را
آغاز کرده اســت تا گردشــگران با معیارهای سنجش اعتبار و اصالت
صنایعدستی آشنا شوند و با خرید صنایعدستی ،خاطره خوشی به
همراه خود ببرند.

ســیدعلی پویــا ادامه داد :فروشــندگان صنایعدســتی بایــد بتوانند
ارزش محصــول خود را بهخوبی برای گردشــگران معرفی کنند ،زیرا
براساس تحقیق میدانی  60درصد از اطالعاتی که گردشگران در مورد
توگو با فروشندگان
صنایعدســتی به دســت میآورند ،از طریق گف 
آنهاست.
وی با تا کید بر لزوم وجود آمار دقیق برای فعالیت موثر شرکتها در
عرصه صنایعدســتی و گردشــگری ،عنــوان کرد :در حــال حاضر آمار
دقیقی از کشورهای مبدا نداریم .اصوال کاری که براساس اطالعات
و آمار غلط و ناقص شروع شود ،محکوم به شکست است.
البته وی معتقد است این که منتظر آمار بمانیم ،نیز اشتباه است؛
چرا که در بسیاری از کشورهای دنیا ،این آمارها از سوی بنگاههای
خصوصــی تهیــه میشــود و گاه آمــار ایــن شــرکتها و بنگاههــای
خصوصی بیشتر قابل اتکاست.

مدیریت یکپارچه؛ ضامن رونق گردشگری

ضرورت هم افزایی در حوزه گردشگری و صنایع دستی

مدیرعامــل شــرکت شارســتان مســتقر در پارک علــم و فنــاوری یزد،
هــم در این نشســت با تا کید بر اینکه بافــت تاریخی یزد تحت تاثیر

یکی دیگر از فعاالن حوزه صنایع دســتی نیز اظهار کرد :مشــکلی که
در یــزد وجــود دارد عــدم وجــود همافزایی اســت؛ بهطوریکه حتی

اهمیت ویژ ه استانداردسازی در بستهبندی و ظاهر صنایع دستی

افــرادی کــه در حــوزه صنایعدســتی و گردشــگری فعــال هســتند،
همافزاییندارند.
حمیــد روشــن بــا تا کیــد بــر اینکــه نهــادی ماننــد ادارهکل میــراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری باید برای رفع این مشکل اقدام
کنــد و در ایــن راه از همراهــی بخش خصوصی بهره ببــرد ،ادامه داد:
در حال حاضر تحقیقات تخصصی زیادی در حوزههای گردشگری و
صنایعدستی از سوی شرکتهای مختلف انجام میشود ،ولی دیگر
فعاالن در این حوز ه از آن بیاطالع هستند.
راهاندازی سامانه ثبت اطالعات گردشگران
معــاون برنامهریــزی و ســرمایهگذاری ادارهکل میــراث فرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری اســتان نیــز در این نشســت ،مشــکالت
آماری را بیشتر متوجه گردشگران داخلی دانست و گفت :گردشگران
خارجی عموما از مبادی رسمیوارد کشور میشوند و آمار دقیقی از
آنها وجود دارد.
محمدرضا نصیری آمار دقیق تعداد گردشگران وارد شده به استان
در ســال گذشــته را  130هزار و  500نفر ذکر و اظهار کرد :البته درمورد
محل دقیق اقامت آنها این ضعف آماری وجود دارد که در این باره
اداره اما کــن ،هتلهــا و مرا کز اقامتی ملزم به نصــب نرم افزاری برای
ثبت اطالعات گردشگران شدهاند.
بــه گفتــه وی ،با وجود آمار دقیق با جزئیات در این حوزه ،سیســتم
میراث فرهنگی استان تا کنون دستی بوده؛ بنابراین نرمافزار جامعی
بــا کمــک فــاوای شــهرداری در حال آمادهســازی اســت کــه از نیمه
شــهریورماه بــا اوج گرفتن ورود گردشــگران به اســتان بهــره برداری
میشود.
نصیــری ثبت اطالعــات اقامت گاههای بومگــردی را ویژگی بارز این
ســامانه خواند و گفت :بهعلت شــرایط ویژه بافت تاریخی ،تنها مرکز
استان دارای اقامتگاههای بومگردی است.
وی بیــان کــرد :متناســب بــا افزایــش  10برابری گردشــگران اســتان،
اقامت آنها نیز از یک شــب به  2/2شــب افزایش یافته که اســتان را
با کمبود ظرفیت اقامتی به ویژه در ایام اوج سفر مواجه کرده است.
نصیری درمورد استانداردســازی هتلهــا و اما کن اقامتی نیز اظهار
کــرد :از  2ســال پیش به طــور جدی استانداردســازی اما کن اقامتی
مورد توجه قرار گرفته و امســال اولین شــرکت در این حوزه شروع به
فعالیــت کرده اســت ،ولی در عین حــال از دیگر فعاالن این حوزه نیز
دعوت به همکاری میکنیم.
حفظ اعتبار یزد مهمتر از ثبت جهانی است
معــاون صنایعدســتی ادارهکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری اســتان نیز اظهار داشت :کارشناســان داخلی و خارجی
هنــگام پیگیــری موضــوع ثبــت جهانــی ،بارهــا ایــن نکتــه را متذکــر
میشدند که قبل از ثبت جهانی باید زیرساختهای آن فراهم شود
و حفظ اعتبار یزد مهمتر از ثبت جهانی است.
محمدرضــا دهقــان مهرجــردی با اشــاره به اهمیــت اصالت صنایع
دســتی گفــت :در ایــن رابطــه اقدامــات خوبی انجــام گرفته اســت.
بهعنــوان مثــال اعطــای نشــان کیفیــت بــه کارگاههــای تولیــدی
صنایعدســتی مختلف بــرای حفظ و تضمین اصالــت محصوالت و
ایجاد اطمینانخاطر در گردشگران است؛ هرچند همچنان در این
حوزه با کشورهای پیشرو در حوزه گردشگری فاصله زیادی داریم.

 19میزگرد

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال اول 1396

به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

میزگردتخصصی”جایگاهشرکتهایدانشبنیانوفناور در پیشبرداقتصادمقاومتی”
میزگــرد تخصصــی ” جایــگاه شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور در
پیشبرد اقتصاد مقاومتی” با حضور مدیران عامل شرکت همکاران
صنعت شــمس ،کامپوزیت شــیمی ســازه و ســامان آوران توســعه از
مدیران شــرکتهای مســتقر در پارک علم و فنــاوری یزد به میزبانی
خبرگزاری جمهوری اسالمی مرکز یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،امروزه بدون شک
برای توسعه و افزایش رشد اقتصادی ،دیگر نمی توان به فرمولهای
کالســیک و ســنتی ا کتفا کــرد و بایــد از ظرفیتهای جدیــد از جمله
شــرکتهای دانشبنیــان بهــره گرفت .بــا توجه به نامگذاری ســال
 96بــه ســال اقتصــاد مقاومتی؛ تولیــد – اشــتغال و اهمیت فعالیت
شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور در اقتصاد مقاومتــی ،میزگردی با
حضور کارشناســان این حوزه در دفتر خبرگزاری جمهوری اســامی
(ایرنا) مرکز یزد برگزار شــد و شــرکت کنندگان درباره مواردی از جمله
جایــگاه اقتصــاد دانشبنیــان در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و پیش
نیازها و ابزار مورد نیاز تحقق اقتصاد دانشبنیان در استان و موانع
پیش رو در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند.
ورود به حوزه مغزافزار با شرکتهای دانشبنیان و فناور
مدیرعامــل شــرکت همــکاران صنعت شــمس با تبیین تغییر شــکل
تجــارت در دنیــا و اضافه شــدن مغزافزار گفت :رســالت شــرکتهای
دانشبنیان و فناور ،ورود به حوزه مغزافزار و انتقال جریان دانش در
صحنه عمل و برداشت از آن است.
محمدحســین پورشمســی بندرآبــادی ادامــه داد :در ســال 1390
شــرکتی در راســتای بهبود محیط کســب و کار راهاندازی کردیم و با
انجام تحقیقات مختلف موفق به طراحی مدل کسب و کار ایرانی با
 9محور کسب و کار و چهار محور اساسی شدیم.
وی اضافه کرد :در این مدت موفق به راهاندازی شرکتهای زایشی
مختلف از جمله در حوزههای دوربینهای کنترل ســرعت ،تبدیل
گیاهان دارویی و میوه خشــک ،فــروش و بازاریابی و مغزافزار معدن
شدیم.
حمایت مالی؛ بزرگترین مشکل شرکتهای دانشبنیان
مدیرعامــل شــرکت همکاران صنعت شــمس گفــت :در دنیا جریان
دانشبنیان در حال تبدیل شــدن به شــرکتهای خردبنیان است
و این شرکتها از حا کمیت کشورمان حمایتهای قانونی ،معنوی
و مالی مطالبه میکنند.
پورشمســی افــزود :بزرگتریــن مشــکل شــرکتهای دانشبنیــان بــه
حمایت مالی بازمی گردد زیرا ساختار این شرکتها سرمایه بر است
و نمی شود شرکت دانشبنیان را به سراغ بانک و صندوق پژوهش
فرستاد ،چرا که اینها ساز و کار تجاری دارند.
تضمین بازار شرکتهای دانشبنیان
وی بــا بیــان اینکه بــازار ،ناموس تجارت اســت ادامــه داد :دولت در
حوزه قانونی و معنوی باید به جای تسهیل کردن قانون و مقررات،

بــازار شــرکتهای دانشبنیــان را
تضمین کند.
وی اضافه کرد :مســئوالن استان
باید مشکالت و مسائل را از طریق
شرکتهای دانشبنیان بهعنوان
نخبگان رفع کند ،ولی شرکتهای
فنــاور در اتــاق فکــر اســتان حتــی
نماینده هم ندارند.
جریان سازیهای متفاوت؛ علت
عــدم تحقق رســالت شــرکتهای
فناور
مدیرعامــل شــرکت همــکاران
صنعــت شــمس بــا بیــان اینکــه
در کشــورمان امتــداد و دامنــه
کار وجــود نــدارد گفــت :در حــوزه
فنــاوری در حــال رســیدن بــه
نتایجــی بودیــم کــه شــرکتهای
دانشبنیان راهاندازی شد و نگاهها به این سمت رفت.
پورشمســی افزود :شــرکتهای فناور پــس از ســالها ،ا کنون ماهیت
خود را پیدا کرده و مستقل میشوند اما جریان سازیهای متفاوت
سبب محقق نشدن رسالت آنها میشود.
ایجاد اشتغال کم هزینه با توسعه کارآفرینی فناورانه
مدیرعامــل شــرکت ســامان آوران توســعه نیــز در ایــن میزگــرد اظهار
داشــت :هزینــه ایجــاد اشــتغال در ســطح شــرکتهای دانشبنیان
و فنــاور مســتقر در پارکهــای علــم و فنــاوری بســیار کمتــر از ســایر
حوزههــای اقتصادی نظیر صنعت میباشــد و بــا محدودیت منابع
دولت ،راهی جز توسعه اقتصادی از طریق توسعه کارآفرینی فناورانه
وجود ندارد.
زار ع بنادکوکــی بــا یــادآوری ارتبــاط تنگاتنــگ اقتصــاد مقاومتــی بــا
اقتصــاد دانشبنیــان افزود :اقتصــاد مقاومتی نمــود اقتصاد دانش
بیــان و درون زا و متکــی بــر توانمندیهــا اســت کــه نیروی انســانی
مهمترین مولفه این نوع اقتصاد محسوب میشود.
وی تصریــح کــرد :کشــور توانمندیهــای مطلوبی در حــوزه اقتصاد
مقاومتــی و دانشبنیــان دارد و ضــروری اســت رویکــرد و توجــه
مسئولین به این حوزه از شعار به عمل تغییر کند.
مدیرعامــل شــرکت ســامان آوران توســعه گفت :انســان ،فنــاوری و
دانش ،منابع شــرکتهای نرم هســتند و باید به شــرکتهای نرم به
عنوان سرمایه استان در راستای توسعه اقتصاد دانشبنیان توجه
شود.
ضــرورت ایجــاد ســاختار نظــام مند بــرای اســتفاده از شــرکتهای
دانشبنیان
زار ع بنادکوکی افزود :در حالی که مســئوالن باید از ســرمایه مراقبت

و در مســیر درست اســتفاده کنند ،این نقش آفرینی در برهه کنونی
کمرنگ است.
وی تصریــح کرد :شــرکتهای دانشبنیــان ثابت کرده انــد که برای
اســتان بسیار مفید هســتند اما ساز و کار و ســاختار نظام مند برای
استفاده از این سرمایه در استان وجود ندارد.
بــه گفتــه وی ،شــرکت ســامان آوران توســعه نزدیــک به  20ســال در
حوزههای مشــاوره مدیریت ،مطالعات مالی و اقتصــادی ،راهبری،
مدیریتعملکردفعالیتمیکند.
تبدیل حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور از شعار به عمل
مدیرعامل شــرکت دانشبنیان کامپوزیت شــیمی سازه گفت :مهم
ترین مشکل شرکتهای دانشبنیان این است که بیرون از شرکت
شــعارهای بســیار زیبایــی در خصــوص حمایــت از ایــن شــرکتها از
جملــه ایجاد ســهمیه ویژه ،تســهیالت ویژه ،معافیتهــای مالیاتی
و کمــک بــرای شــرکت در نمایشــگاههای ملــی و بیــن المللــی داده
میشود ،اما در عمل چنین نیست.
محمدرضــا دهقانپــور افــزود :بــرای مثــال پــس از اینکــه تیــر بــرق
کامپوزیتی را به عنوان محصولی جدید ثبت اختراع و تجاری سازی
کردیم اعالم کردند که با توجه به جدید بودن محصول باید گواهی
اســتاندارد کسب کنیم و از مرداد  1392تا کنون گرفتار چرخه فرآیند
استانداردسازیهستیم.
وی ادامه داد :تیربرقهای بتونی کنونی مشکالتی از جمله سنگینی،
شکسته شدن و خوردگی دارد که تیربرقهای کامپوزیتی این معایب
را به طور کامل رفع کرده است.
مدیرعامــل شــرکت دانشبنیان کامپوزیت شــیمی گفت :مجموعه
مدیریتــی چنیــن تیربرقهایــی را نمی پذیــرد و میگوینــد تا کنون با
تیربرقهای بتونی کار میکرده ایم و به مشکل خاصی برنخوردیم.
دهقانپور افزود :در نشســتهای مختلف هم مدعیــان زیادی پیدا
میشود میگویند ما سالها در این زمینه کار کرده ایم و ا کنون شما
آمــدهای و کار کــردی .این بحث اســتقبال از این محصول نو اســت
که برای نخستین بار در کشور تولید شده و برق یزد استقبال خوبی
کرده اما در سطح ملی معضالت بسیار زیادی داریم.
سرمایه در گردش ،معضل اصلی شرکتهای فناور
وی تصریــح کــرد :با این دیدگاه محصوالت فناورانه بــه بازار راه پیدا
نمــی کننــد و حمایتهای قانونی در ســطح شــعار اســت به همین
دلیــل پــس از چهــار ســال از راهانــدازی خــط تولید فقط حــدود 300
میلیون ریال از محصول به فروش رفته است.
محمدرضادهقانپور ادامهداد:مشکلا کثر شرکتهایفناور سرمایه
در گردش است و مسیر برای بروز و ظهور محصول نو وفناورانه بسیار
ناهموار به نظر میرسد.
گفتنی است شرکت دانشبنیان کامپوزیت شیمی سازه از چند سال
پیش به تولید مصنوعات دانشبنیان با توجه به ویژگیهای خاص
کامپوزیــت در حوزههــای مختلفــی از جمله آب و فاضــاب ،گاز ،برق
وارد شد و در برخی حوزهها محصول جدید ثبت اختراع کرد و پس از
انجام فرایند تجاری سازی ،ا کنون در کارخانه با نیروی کار مشغول
فرایند تولید است.
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حضور مقالهشرکتمشاورینعلموصنعتیزددر دهمینکنفرانسجهانیمنابعآبEWRA
مجتبــی مرآت؛ مدیرعامل شــرکت مشــاورین علم و صنعت مســتقر
در پــارک علــم و فناوری یزد ،با همکاری دکترهادی جعفری؛ اســتاد
دانشگاه صنعتی شاهرود و با حمایت مالی پارک علم و فناوری یزد با
مقالهای با موضوع کیفیت آبهای زیرزمینی آبخوان دشت ابرکوه
در دهمین کنفرانس جهانی منابع آب اروپا  EWRAحضور یافت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مجتبی مرآت محور
کنفرانس امســال را منابع آب و محیط زیســت عنوان کرد که شامل
بخشهــای آب و هــوا ،مدیریــت منابــع آب ،خشکســالی و کمبــود
آب ،کیفیت اب ،شــبکه آبهای شهری ،مدیریت آب و کشاورزی و
قوانین و سیاستها و افزود :بیشترین مقاالت در حوزه خشکسالی،

کیفیت آب و زیست محیطی بود.
وی همچنیــن بیشــترین تا کیــد در حــوزه زیســت محیطــی را بــر
پسابهای صنعتی ،تصفیه و بهسازی پسابها به عنوان منابع آب
جدید در بخش سخت افزاری دانست.
مــرآت در خصــوص عمــده تریــن کارگاههــای آموزشــی برگــزار شــده،
تصریح کرد :مدل سازی آبهای زیرزمینی(در حوزه  ،)GISتوسعه
فناوریهــای آب در بخــش نــرم افــزاری ،مدیریــت مصــرف آب را از
عناوین این کارگاهها بود.
وی خاطــر نشــان کــرد  5مــورد مقــاالت ایرانــی در ایــن کنفرانــس
شرکت داده شد که مقاله “منشا فلزات سنگین و نیترات در آبهای

زیرزمینی آبخوان دشــت ابرکوه” از شــرکت مشــاورین علم و صنعت
یزد ،با حمایت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
و حمایت مالی مرکز توسعه فناوریهای آب پارک علم و فناوری یزد
نیز در این بین بود .مرآت ادامه داد :نکته شاخص این مقاله بحث
میــزان بارندگــی کم ایــن ناحیه در مقایســه با خشــک ترین منطقه
اروپا با  200میلی متر بارش ساالنه بود که در سالهای  94و  95تنها
دارای 50میلی متر بارش بوده است.
گفتنی اســت این کنفرانس به صورت دوســاالنه توســط انجمن آب
اروپــا در شــهرهای مختلــف این قــاره برگزار و اعتبار علمی آن ســبب
چاپ مقاالت در نشریات  springerاست.

تبیینمنابعآبیکارستاستانتوسطپارکعلمو فناورییزد
جلسه اتاق آب سازمان برنامه و بودجه استان یزد با موضوع تبیین
منابع آبی کارست استان توسط پارک علم و فناوری یزد ،روز شنبه
 28مــرداد بــا حضور رئیس ســازمان برنامه و بودجه اســتان ،معاون
فنــاوری و نــوآوری پــارک یــزد و مدیرعامل شــرکت مشــاورین علم و
صنعت در محل سازمان برنامه و بودجه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلسه طرح
“راهکارهــای مهار جریانهــای غیرقابل دســترس آب در منابع آبی

کارست استان یزد” به منظور اجرایی شدن در استان مورد بحث و
تبادل نظر اعضای کارگروه قرار گرفت.
در این جلسه همچنین پتانسیل و عملکرد مرکز توسعه فناوری آب
تشــریح و بــا توجــه به نیاز اســتان ،طر حهای ارائه شــده پارک علم و
فناوری یزد در زمینه آب برای اجرا اولویت بندی شد.
گفتنی اســت طر حهای پارک علم و فناوری یزد در دو حوزه منابع و
مصارف آب ارائه شده است.

استفادهاز روشهاینوینبستهبندیراهکار مناسبکاهشضایعات
محمدعلی شایق ،مدیرعامل شــرکت ناب اندیشان ساینار صنعت
یــزد مســتقر در پــارک علم و فنــاوری یــزد ،از برگــزاری اولین همایش
بســته بندیهــای نویــن میگوید .بــه گــزارش روابط عمومــی پارک
علــم و فنــاوری یزد ،محمدعلی شــایق زمینه اصلی فعالیت شــرکت
ناب اندیشــان ســاینار صنعت یزد را ارائه خدمات فنی مهندســی و
مشاورهای در حوزههای آرایشی بهداشتی و صنعت غذا عنوان کرد
و گفت :این شــرکت دارای مجوز آموزشــی از ســازمان کل غذا و دارو
است .مدیرعامل شرکت ناب اندیشان ساینار صنعت یزد از برگزاری
اولین همایش بســته بندیهای نوین در ســطح اســتان خبر داد و
افــزود :ایــن همایش با حمایــت مالی و معنوی پارک علــم و فناوری
یــزد و همــکاری دانشــگاه یزد ،دانشــگاه آزاد اســامی یزد ،دانشــگاه
رفسنجان و شرکت شهرکهای صنعتی استان برگزار شد.
شــایق اظهــار کرد :حدود  25تــا  30درصد از فرآوردههای کشــاورزی
در فرآیند بســته بندی تا مرحله مصرف دچار ضایعات میشــود ،که
غذای 10میلیون نفر را تامین میکند؛ راهکار مناسب جهت کاهش

ایــن ضایعــات و جلوگیری از خروج ارز از کشــور ،میتواند اســتفاده از
روشهای نوین بسته بندی مواد غذایی باشد.
وی در خصــوص ســرفصلهای ایــن همایــش افــزود :کاربــرد
بســتهبندیهای نویــن بــا توجــه بــه پتانســیلهای اســتان بــه
ویــژه افزایــش مانــدگاری در بســته بنــدی شــیرینی جــات بــرای
صادرات ،اســتفاده از بســته بندیهــای آنتی با کتریال ،اســتفاده از
بستهبندیهای هوشمند شناسا گر فساد مواد غذایی و کیسههای
زیست تخریب پذیر و سازگار با محیط زیست از مباحث مطرح شده
در این همایش بود.
شایق مخاطبین این همایش را مدیران و مسئولین فنی ،مسئولین
کنتــرل کیفیــت ،مدیــران فــروش ،طراحــان بســته بنــدی و فعالیــن
حوزه صنعت غذایی دانســت و تصریح کرد :محمدحسین مصدق؛
معاونت سازمان غذا و داروی یزد ،رضا مورکیان؛ رئیس اداره نظارت
بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
به عنوان مدیر اجرایی ،پروفسور حسین نازک دست و تیم همراه به

عنوان مدرس در حوزه صنعت پلیمر و دکتر یاسایی به عنوان مدرس
بسته بندیهای نو و خالق در این همایش حضور داشتند.
گفتنی است همایش بسته بندیهای نوین با حمایت پارک علم و
فنــاوری یزد در تاریخ چهارم و پنجم مرداد ماه ســالجاری در ســالن
همایشهای باقرالعلوم برگزار شد.

تیمروباتیکدانشگاهآزاداسالمییزد
در مسابقاتجهانیدرخشید
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم وفنــاوری یــزد ،تیــم روباتیک
دانشــگاه آزاد اســامی کــه بــا حمایــت پــارک علــم و فنــاوری یــزد در
مســابقات جهانــی روبــوکاپ  2017ژاپن شــرکت کرده بــود ،موفق به
کسب مقام نخست این مسابقات شد.

انتصابدکتر محمدصالحاولیاودکتر اسفندیار اختیاری
بهعضویتهیئتامنایپارکعلمو فناورییزد
بــه گــزارش پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،محمدصالــح اولیــاء؛ رئیــس
دانشــگاه یــزد و رئیــس اســبق پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،اســفندیار
اختیاری؛ رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسالمی و
معاون اسبق فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،طی حکمی
از ســوی محمد فرهادی ،وزیر علوم ،تحقیقــات و فناوری ،به مدت
چهــار ســال به عنــوان اعضای هیئت امنــای منطقه چهــار فناوری
منصوب شدند .الزم به ذکر است هیئت امنای پارک علم و فناوری

یــزد مشــترکا بــا پارکهای علــم و فنــاوری فــارس ،خوزســتان ،چهار
محال بختیاری ،کهکیلویه و بویر احمد و بوشهر (منطقه  4فناوری)
را وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری (رئیس هیئت امنا) معاون پژوهش
و فناوری وزارت عتف ،روســای پارکهای عضو منطقه و چهار تن از
شخصیتهای علمی ،فرهنگی و یا اجتماعی واجد شرایط و صاحب
نظر در حوزه پارکهای علم و فناوری ،تشکیل و به عنوان عالی ترین
مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری پارکها ایفای نقش مینماید.

گفتنی است در این مسابقات  18تیم از سراسر جهان حضور داشتند
که تیمهای دانشگاه آزاد اسالمی یزد ،تایلند و دانشگاه آزاد قزوین به
ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.
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تیمرباتیکبهاباد،مقامچهارممسابقاترباتیکroboskill
 2017کرمان را کسب کرد
تیــم رباتیک خشــم اژدهای بهاباد توانســت در لیــگ جنگجوی 30
کیلــوی مســابقات  2017 robo skillکرمــان ،مقام چهارم را کســب
کند.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،محمدمهدی
غالمی ،احمد احمدپور و حمیدرضا خواجویی از اعضای تیم رباتیک

یزد به سرپرستی عباس زینلی از مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
بودند که با تیمهایی از مشهد ،همدان ،اصفهان و شیراز به رقابت
پرداختند و توانستند به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه پیدا کنند.
گفتنی است تیم رباتیک بهاباد برای اولین بار در این مسابقات که از
تاریخ  31تیر تا  2مردادماه در کرمان برگزار شد ،حضور یافت.

برگزاریمجمععمومیسالیانهصندوقپژوهشوفناوریاستانیزد
مجمــع عمومی ســالیانه صنــدوق پژوهــش و فناوری اســتان یزد،
روز چهارشــنبه  28تیرماه با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد،
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان و سهام داران بخش
خصوصی و دولتی در مرکز فناوری اقبال برگزار شد .به گزارش روابط
عمومــی پــارک علــم و فناوری یــزد ،در ابتــدای این جلســه محمد
ســپهر؛ مدیرعامــل صندوق پژوهش و فناوری اســتان ،گزارشــی از
عملکــرد دو ســاله این صندوق ارائــه داد .ارائــه صورتهای مالی،
بررســی عملکــرد مدیریــت ،گــزارش اهــم مصوبات هیئــت مدیره و
اقدامات اجرایی انجام شده از عمده محورهای این گزارش بود.
ســپس حسابرســان و بازرس قانونی این صندوق ،گزارش مفصلی

ارائــه کردند و در این خصوص به ســواالت ســهام داران نیز پاســخ
داده شد.
در این جلســه همچنین انتخابات اعضای هیئت مدیره صندوق
پژوهــش و فنــاوری اســتان نیــز برگــزار شــد کــه پــس از رای گیــری،
داریــوش پورســراجیان؛ نماینده پــارک علم و فنــاوری یزد ،محمد
ســپهر؛ نماینــده دانشــگاه امــام جــواد(ع) ،حســین حکیمیــان؛
نماینده شــرکت کیمیا افزار ،ســیروس اشــرف زاده؛ نماینده شرکت
تعاونــی پیشــگامان کویر و حمیدرضــا قمی؛ نماینــده نظام صنف
رایانهای اســتان یزد و شرکت الگوریتم به مدت دو سال به عنوان
اعضای اصلی هیئت مدیره این صندوق انتخاب شدند.

بیستو دومینآییننکوداشتروز صنعتو معدنبرگزار شد
بیست و دومین سالروز نکوداشت روز صنعت و معدن 22 ،تیر  96در
پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علــم و فناوری یــزد ،این مراســم با
حضور خســرو تــاج؛ معاون وزیر صنعــت ،معدن و تجــارت ،آیت اهلل
محمدرضا ناصری؛ نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه یزد،
ســید محمد میرمحمدی؛ اســتاندار یزد ،ســید ابوالفضل موسوی؛
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس ،سید علی عزالدینی؛ معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری یزد ،داریوش

پورســراجیان؛ رئیــس پارک علــم و فناوری یــزد و جمعــی از مدیران
دولتی و بخش خصوصی استان یزد در محوطه مرکز فناوری اقبال
برگزار شد.
گفتنــی اســت ،در پایان مراســم نیــز از صنعتگــران و معدنــکاران برتر
اســتان از جمله شرکت دانشبنیان ماشین ســازان طراحان جوان
یزد ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،با اهدای لوح تقدیر و تندیس
واحد نمونه اقتصاد مقاومتی تجلیل شد .همچنین از شرکت پویان
سیستم یزد ،دیگر شرکت مستقر در این پارک نیز تقدیر به عمل آمد.

افتتاحمرکز رشدواحدهایفناور در مرکز تحقیقاتوآموزشکشاورزیومنابعطبیعییزد

مرکــز رشــد واحدهای فنــاور در مرکز تحقیقــات و آموزش کشــاورزی
و منابــع طبیعــی یــزد ،روز دوشــنبه  19تیرمــاه بــا حضــور معــاون

ســرمایهگذاری ،فرهنگــی و اجتماعــی معاونــت توســعه روســتایی و
مناطق محروم کشور ،مدیر توسعه بازار و ابزارهای تسهیالت صندوق
نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهوری ،مدیر کل دفتر امور فناوری
ســازمان تحقیقــات ،آموزش و ترویج کشــاورزی ،معــاون هماهنگی
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ،رئیس پارک علم و فناوری
یزد و جمعی از مسئولین استان افتتاح گردید.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،ناصر زرگر؛ معاون
ســرمایهگذاری ،فرهنگــی و اجتماعــی معاونــت توســعه روســتایی
و مناطــق محــروم کشــور در ایــن مراســم بــا تا کید بر توســعه فضای
آموزشی ،فرهنگی و درمانی در روستاها ،این مسئله را یکی از عوامل
مهــم بهبــود کیفیــت زندگی در روســتاها دانســت که منجــر به عدم
خروج جوانان از روستاها میشود.
وی با تبریک ثبت جهانی یزد در فهرســت میراث جهانی یونســکو،

بومیسازی بازیهای محلی یزد را نمونهای از فناوریها برشمرد که
با توجه به جهانی شدن یزد میتوان از منظر اقتصادی و بازار یابی
به آن نگریست.
زرگر با بررسی وضعیت موجود در روستاها ،تلفیق فناوری با اقتصاد
روستاها را ضروری عنوان کرد و آن را یکی از اولویتهای برنامههای
توسعه در ایران نام برد.
احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک نیز گزارشی
از عملکرد پارک علم و فناوری یزد ارائه داد.
گفتنــی اســت پیرو تفاهــم نامه وزارت علــوم ،تحقیقات و فنــاوری با
وزارت جهــاد کشــاورزی ،موضوع ایجــاد مرکز رشــد واحدهای فناور
کشــاورزی در اســتان یزد در دستورکار قرار گرفت و بعد از عقد تفاهم
نامه همکاری پارک با مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان یزد این
واحد به بهره برداری رسید.

راهاندازیآبنمایکفخشکبافقتوسطشرکترادوینصنعتپویایکویر
آبنمای کف خشــک موزیکال بافق ،توســط شرکت رادوین صنعت
پویای کویر در تاریخ چهارشنبه  14تیرماه راهاندازی شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،به مناســبت روز
شــهرداری و دهیاری ،آبنمای کف خشــک در پارک آبشــار بافق و با
حضور شهردار ،اعضای شورای شهر بافق ،معاون فرماندار و بیش از
 4000نفر از مردم بافق راهاندازی شد.
طراحی ،ساخت و اقدامات اجرایی این آبنما از پانزدهم اسفندماه

ســال گذشــته آغــاز شــده و به مــدت چهار مــاه به طــول انجامیده
است.
گفتنــی اســت شــرکت رادویــن صنعــت پویــای کویــر از شــرکتهای
مســتقر در مرکــز رشــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات پــارک علــم و
فناوری یزد ،از ســال  93فعالیت خود را در زمینه طراحی ،ســاخت
و اجرای فضاهای آبی آغاز کرده اســت و تا کنون با شــهرداریهای
یزد ،تالش ،بندر امام خمینی و قوچان همکاری داشته است.
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انتصاباحمدرضافقیهخراسانی
بهعنوانمدیر فنبازار منطقهاییزد
احمدرضــا فقیــه خراســانی؛ معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علــم و
فناوری یزد به عنوان مدیر فنبازار منطقهای یزد معرفی شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در روز چهارشــنبه
 14تیرمــاه و در حاشــیه هشــتمین نشســت سراســری فنبازارهــای

منطقــهای ،حکــم انتصــاب احمدرضــا فقیه خراســانی بــه مدیریت
فنبازار منطقهای یزد از ســوی ا کبر قنبرپور؛ رئیس مرکز فنبازار ملی
ایراناعطاشد .گفتنیاستهشتمیننشستسراسریفنبازارهای
منطقهای کشور در روزهای  ١٣و  ١۴مرداد در استان فارس برگزار شد.

شرکتآبسار کویر،رتبههشتمدر رتبهبندیمراکز آزمایشگاهیفناوریهایراهبردی
معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری
شــرکت آبسار کویر مســتقر در پارک علم و فناوری یزد ،در رتبه بندی
مرا کز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری ،موفق به کسب رتبه هشتم در بین 204
مرکز در سال  95شد.

بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،ارزیابی عملکرد
ایــن مرا کــز به طــور ســاالنه و بر اســاس معیارهای مشــتری مداری،
فعالیــت شــبکهای و کارکرد هر آزمایشــگاه توســط معاونــت علمی و
فناوری ریاست جمهوری صورت میگیرد.

گفتنــی اســت در ایــن ارزیابــی شــاخصهای صحت و دقــت نتایج،
سرعت انجام آزمایش ،تعرفه ی آزمون ،همکاری با سایر آزمایشگاهها
و نشستهای بین آزمایشگاهی ،برگزاری دورههای آموزشی ،تعداد
آزمونهای تخصصی و نیز درجه اهمیت آنها ،لحاظ شده است.

انتصابمیثمکوچکزادهبهعنوانمشاور اقتصادیپارکعلمو فناورییزد
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،میثم کوچک
زاده ،طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان مشــاور
اقتصادی پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.

در این حکم آمده است:
جناب آقای کوچک زاده
نظــر به ســوابق علمــی و تجــارب ارزنــده جنابعالــی ،به موجــب این
حکم ،به عنوان مشــاور اقتصادی پــارک علم و فناوری یزد منصوب

میشوید.
امید است با هماهنگی معاونت پشتیبانی و همکاری کلیه واحدها
در جهت اهداف پارک و انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

انتصابسیدعباسزرگرچیبهعنوانسرپرستمرکز فناوریموسسهآموزشعالیامامجواد(ع)
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،ســیدعباس
زرگرچــی ،طــی حکمــی از رئیــس پــارک علم و فنــاوری یزد بــه عنوان
سرپرست مرکز فناوری موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) منصوب
شد.

در این حکم آمده است:
جناب آقای سیدعباس زرگرچی
نظــر به ســوابق علمی و تجــارب ارزنده جنابعالــی و پیرو معرفینامه
شــماره  18/012/28مــورخ  ،96/01/21بدینوســیله بــه عنــوان

سرپرست مرکز فناوری موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) منصوب
میگردید.
امیــد اســت با اتکال بــه خداوند منــان و همکاری همــه واحدهای
ستادی پارک ،در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

انتصابعباسزینلیبهعنوانکارشناسرابطدفتر پارکعلمو فناورییزددر بهاباد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،عباس زینلی ،طی
حکمــی از رئیس پــارک علم و فناوری یزد به عنوان کارشــناس رابط
دفتر پارک علم و فناوری یزد در شهرستان بهاباد منصوب شد.
در این حکم آمده است:

جناب آقای عباس زینلی
نظر به ســوابق علمــی و تجارب ارزنده جنابعالــی و پیرو معرفی نامه
شــماره  4335مــورخ  95/10/8فرماندار محترم شهرســتان بهاباد،
بدینوســیله به عنوان کارشــناس رابط دفتر پارک علم و فناوری یزد

در شهرستان بهاباد ( دفتر مهندس قندهاری) منصوب میگردید.
امیــد اســت با اتکال بــه خداوند منــان و همکاری همــه واحدهای
ستادی پارک ،در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

برگزاریانتخاباتهیئتمدیرهصندوقکارکنان
پارک علم و فناوری یزد
انتخابات هیئت مدیره و بازرس صندوق کارکنان پارک علم وفناوری
یزد ،روز شنبه  27خرداد ماه در سالن جلسات مرکز اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مدیرعامل صندوق
کارکنان در ابتدای این جلسه فعالیتهای انجام شده از سال  94را
تشریح کرد .پس از شمارش آرا،هادی میرجلیلی با مجموع  510رای،

شــهرام شــکوهی با  440رای ،سیدمحمد خامســی با  429رای ،روح
اهلل غفار زاده با  363و مجتبی حکیمی با  166رای به عنوان اعضای
جدید هیئت مدیره صندوق کارکنان معرفی شدند.
گفتنی است حسین رحیمی با  460رای نیز به عنوان بازرس صندوق
کارکنان پارک علم وفناوری یزد انتخاب شد.

راهاندازیطرحپایلوتآبیاریمکانیزههوشمندتوسطشرکتیفناور،مستقر
در پارک علم و فناوری یزد
طرح پایلوت آبیاری مکانیزه هوشــمند در فضای سبز شــرکت فوالد آلیاژی ایران،
توسط شرکت فناوران صنعت رباتیک مستقر در پارک علم و فناوری یزد راهاندازی
شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،شــرکت دانشبنیــان فناوران
صنعــت رباتیــک توانســت طــرح آبیاری مکانیــزه به صورت هوشــمند و براســاس
اطالعات رطوبت خا ک را برای اولین بار در کشور طراحی و راهاندازی نماید.
در این طراحی واحد محیط زیست این شرکت با توجه به مشخص نبودن نیاز یا

عدم نیاز آبی گیاه در آبیاری به روش قطرهای وحتی روش مکانیزه ،در طول شش
ماه با تالش و رصد کردن تغییرات دما و با انجام آزمایشات مکرر محاسبه رطوبت
خا ک ،توانست به کاهش  15تا  20درصدی در مصرف آب نسبت به روش آبیاری
قطرهای دست یابد.
گفتنی است که روش آبیاری قطرهای نسبت به غرقابی  40درصد کاهش مصرف
آب و روش آبیــاری مکانیــزه هوشــمند نســبت بــه آبیــاری قطــره ای 15-20درصد
کاهش مصرف آب در دارد.
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کارگزاری درایت ورزاننوینکویر یزد؛رتبهاولارزیابیشرکتهایدانشبنیاندر کشور
کارگــزاری درایــت ورزان نویــن کویر یزد توانســت در میــان  18کارگزار
کشــور ،رتبــه اول کارگــزاری توســط کارگــروه تشــخیص صالحیــت
شرکتهای دانشبنیان را کسب کند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یزد ،سیدمســعود

سروی ،مدیرعامل شرکت درایت ورزان نوین کویر یزد نیز در بین 27
سرارزیاب ،رتبه اول سرارزیابی را به دست آورد.
کارگــروه ارزیابــی و تشــخیص صالحیــت شــرکتها و موسســات
دانشبنیان ،زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اســت که ارزیابی شــرکتهای دانشبنیان را به صورت دوماه یکبار
انجام میدهد.
گفتنــی اســت ایــن ارزیابی بــر روی عملکــرد کارگــزاران و ارزیابــان در
اسفندماه و فروردین سالجاری انجام گرفته است.

اعالمحمایتکمیسیونملییونسکواز برگزارینهمیندوره
مسابقاتملیابتکاراتو نوآوریدانشآموزی
کمیســیون ملی یونســکو طی نامــهای حمایت معنــوی خــود را از برگزاری
نهمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این کمیســیون همانند
دورههای پیشــین از نهمین دوره مســابقات نیز حمایت معنوی نموده و
نماینده این نهاد جهت هماهنگی و حضور در کمیتههای علمی و اجرایی

این مســابقات حضور خواهد یافت .گفتنی اســت نهمین دوره مسابقات
ابتــکارات و نوآوری دانش آموزی برای ســومین ســال متمادی به صورت
ملــی و بــه میزبانــی پــارک علــم و فناوری یــزد در آذر ماه ســال جــاری برگزار
خواهد شد.

مدیرکل برنامهریزی و امور اقتصاد دانشبنیان دانشگاه آزاد اسالمی یزد عنوان کرد:

موفقیتدانشگاههامنوطبهارتباطآنهاباپارکهایعلموفناوریاست
محمدرضا دهقانی اشکذری در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری
یــزد گفت :پیوند میان شــرکتهای مســتقر در پارک علــم و فناوری
و اســاتید دانشــگاهها میتواند مکمــل خدمات پــارک در حمایت از
شرکتهای دانشبنیان باشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمدرضا دهقانی
اشکذری اظهار داشت :امروزه موفقیت دانشگاهها منوط به ارتباط
آنهــا با پارکهای علم و فناوری و کســب تجربه از روشهای تجاری
سازی شرکتهای موفق مستقر در پارک است.
وی ادامه داد :دانشجویان و دانشگاهیان از طریق ارتباط با پارکها
میتواننــد بــا روشهــای خلــق ثــروت از طریق دانش آشــنا شــده و

آموختههای دانشگاهی خود را کاربردی تر سازند.
دهقانی آشــنایی دانشــگاهیان با حمایتهای پارک از شــرکتهای
دانشبنیان را انگیزه اصلی بازدید از پارک علم و فناوری یزد عنوان
کرد و افزود :به نظر میرســد در حال حاضر شرکتهای دانشبنیان
میتوانند با ایدههای علمی دانشــگاهیان ،خروجیهای بهتری به
جامعه ارائه دهند و کارآمدتر باشند.
مدیرکل برنامهریزی و امور اقتصاد دانشبنیان دانشگاه آزاد اسالمی
یزد در پایان با اشــاره به سیاستهای دولت در تقویت شرکتهای
دانشبنیــان ،هــم افزایــی بیشــتر میــان شــرکتهای دانشبنیــان،
دانشگاهها و صنعت را از راهکارهای اصلی در این حوزه دانست.

تقدیر از مدیرعاملشرکتسپهر سالمتدر جشننشاطو امیدجوانان
در جشــن نشــاط و امید جوانان ،از ابوالفضل ســاجدی؛ مدیرعامل
شــرکت ســپهر ســامت ،یکــی از شــرکتهای مســتقر در پــارک علــم و
فناوری یزد به عنوان کارآفرین جوان استان تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،جشن نشاط و امید
جوانان به مناسبت میالد حضرت علی ا کبر (ع) و روز جوان ،با حضور
مصطفی پورمحمدی؛ وزیر دادگســتری ،ســیدمحمد میرمحمدی؛
استاندار یزد ،جمعی از مسئولین استان و با مشارکت جوانان یزدی
در سالن شهید صدوقی (ره) برگزار شد.
در این مراسم از پنج تن از جوانان برتر در حوزههای مختلف فرهنگی
و ورزشــی تجلیل شــد و آنان در حوزههای مختلف به بیان مسائل و
مشکالت و پیشنهادات خود پرداختند که وزیر دادگستری و استاندار

یزد به این سواالت و مسائل پاسخ دادند.
شرکت سپهر سالمت با ایده محوری نرم افزارهای حوزه سالمت
و سالمت الکترونیک از مهرماه سال  1395در پارک علم وفناوری
یزد فعالیت خود را آغاز کرده است .ایجاد و توسعه برند کلینیک
مجــازی سپهرســامت ،عقــد قــرارداد با دولــت در حوزه توســعه
کارآفرینی در بخش ســامت الکترونیک و گردشــگری ســامت و
تولید برند پذیرش  24از شاخص ترین فعالیتهای این شرکت
تا کنون بوده است.
گفتنــی اســت ابوالفضل ســاجدی در حــال حاضــر عضو هیئت
مدیــره شــرکتهای توســعه تجــارت ســپهر ،ســپهر ارتباطــات و
مدیرعامل گروهمهندسیسپهر است.

انتصابمحمدرضاحسینیبغدادآبادیبهعنوانسرپرست
دفتر هماهنگینهادهایفناوریهمکار
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمد رضا حسینی
بغداد آبادی ،طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان
سرپرست دفتر هماهنگی نهادهای فناوری همکار منصوب شد.
در این حکم آمده است:
جناب آقای محمد رضا حسینی بغداد آبادی
نظــر بــه مراتــب تعهد ،دانــش و شایســتگی جنابعالی ،پیــرو بند 6-1

مصوبــه هیئــت رئیســه مــورخ  95/15/25بــه موجب ایــن حکم به
عنوان سرپرست دفتر هماهنگی نهادهای فناوری همکار منصوب
میشوید.
امید اســت با اتکال به خداوند متعال ،ســعی و اهتمام و استفاده از
تجربههای مفید قبلی نقش مؤثری در راستای تحقق اهداف پارک
ایفا نمائید .موفقیت روزافزون شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
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برگزاریجشنمبعثرسولاکرم(ص)
در پارک علم و فناوری یزد
جشــن مبعث رســول ا کــرم با حضور رئیــس پارک علم و فنــاوری یزد
و مدیران عامل شــرکتهای فناور مســتقر در این پارک ،دوشــنبه 4
اردیبهشت در محوطه مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،به مناســبت عید
مبعث و در حاشــیه این مراســم از سایت دو زبانه جدید پارک علم و

فناوری یزد رونمایی شد.
گفتنی اســت راهاندازی این ســایت حاصل ماهها مطالعه و تحقیق
در حــوزه مخاطــب شناســی ،طراحی و گرافیک ،بررســی نمونههای
مشــابه در پارکهای سراســردنیا و … میباشــد و در حال حاضر به
آدرس  www.new.ystp.ac.irقابل دسترسی میباشد.

انتصابمجیدکاغذگرانبهعنوانمسئولامور اجراییمرکز
رشدعلومانسانیو هنر
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مجید کاغذگران،
طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان مسئول امور
اجرایی مرکز رشد علوم انسانی و هنر منصوب شد.
در این حکم آمده است:
جناب آقای مجید کاغذگران
نظــر بــه مراتــب تعهد ،دانــش و شایســتگی جنابعالی ،پیــرو بند 5-1

مصوبــه هیئــت رئیســه مــورخ  95/15/25بــه موجب ایــن حکم به
عنوان مســئول امور اجرایی مرکز رشــد علوم انســانی و هنر منصوب
میشوید.
امید اســت با اتکال به خداوند متعال ،ســعی و اهتمام و استفاده از
تجربههای مفید قبلی نقش مؤثری در راستای تحقق اهداف پارک
ایفا نمائید .موفقیت روزافزون شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

انتصاب روح اهلل غفارزاده به عنوان مدیر امور اداری
ومسئولپیگیریهایویژهیمعاونتپشتیبانی
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،روح اهلل غفارزاده،
طــی حکمــی از رئیس پــارک علم و فنــاوری یزد به عنــوان مدیر امور
اداری و مســئول پیگیریهای ویژه ی معاونت پشــتیبانی به مدت
 2سال منصوب شد.
در این حکم آمده است:
جناب آقای روح اهلل غفارزاده
نظــر به مراتــب تعهد ،دانــش و شایســتگی جنابعالی ،پیــرو بند 3-1

مصوبــه هیئــت رئیســه مــورخ  95/15/25بــه موجب ایــن حکم به
عنــوان مدیــر امــور اداری و مســئول پیگیریهای ویــژه ی معاونت
پشتیبانی به مدت  2سال منصوب میشوید.
امید اســت با اتکال به خداوند متعال ،ســعی و اهتمام و استفاده از
تجربههای مفید قبلی نقش مؤثری در راستای تحقق اهداف پارک
ایفا نمائید .موفقیت روزافزون شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

انتصابمریمجعفرزادهبهعنوانکارشناسمسئول
دفتر برنامهریزیوارزیابیخدماتفناوری
بــه گزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری یــزد ،مریم جعفرزاده،
طــی حکمــی از رئیس پارک علــم و فناوری یزد به عنوان کارشــناس
مســئول دفتر برنامهریزی و ارزیابی خدمات فناوری پارک منصوب
شد.
در این حکم آمده است:
سرکار خانم مریم جعفرزاده
نظــر بــه مراتب تعهــد ،دانش و شایســتگی جنابعالــی ،پیرو بنــد 1-1

مدیر مرکز رشدزیستفناوریبهعنوانمسئولراهاندازیپردیسزیست
فناوریوسیستمهایپیشرفتهصنعتیمنصوبشد
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،عباس باقی ،طی
دو حکم از رئیس پارک علم و فناوری یزد با ابقا در سمت مدیر مرکز
رشــد زیست فناوری به مدت دو سال ،به عنوان مسئول راهاندازی
پردیس فناوری زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی نیز
منصوب شد.
در حکم آمده است:
جناب آقای عباس باقی

نظــر به مراتب تعهد ،دانش و شایســتگی جنابعالــی ،به موجب این
حکــم با حفظ ســمت به عنوان مســئول راهاندازی پردیس زیســت
فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی منصوب میشوید.
امید اســت با اتکال به خداوند متعال ،ســعی و اهتمام و استفاده از
تجربههای مفید قبلی نقش مؤثری در راستای تحقق اهداف پارک
ایفا نمائید .موفقیت روزافزون شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

مصوبــه هیئــت رئیســه مــورخ  95/15/25بــه موجب ایــن حکم به
عنــوان کارشــناس مســئول دفتــر برنامهریــزی و ارزیابــی خدمــات
فناوری منصوب میشوید.
امید اســت با اتکال به خداوند متعال ،ســعی و اهتمام و استفاده از
تجربههای مفید قبلی نقش مؤثری در راستای تحقق اهداف پارک
ایفا نمائید .موفقیت روزافزون شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
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مدیر مرکز رشدفناوریاطالعاتو ارتباطات،
مسئولراهاندازیپردیسفناوریاطالعاتو ارتباطاتشد
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،تقی فرهنگ نیا،
طی دو حکم از رئیس پارک علم و فناوری یزد با ابقا در سمت مدیر
مرکز رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات به مدت دوســال ،به عنوان
مسئول راهاندازی پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات نیز منصوب
شد.
در حکم آمده است:
جناب آقای تقی فرهنگ نیا

نظــر به مراتب تعهد ،دانش و شایســتگی جنابعالــی ،به موجب این
حکم با حفظ ســمت به عنوان مســئول راهاندازی پردیس فناوری
اطالعات و ارتباطات منصوب میشوید.
امید اســت با اتکال به خداوند متعال ،ســعی و اهتمام و استفاده از
تجربههای مفید قبلی نقش مؤثری در راستای تحقق اهداف پارک
ایفا نمائید .موفقیت روزافزون شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

انتصابنفیسهجلیلیانبهعنوانسرپرستامور موسسات
پارک علم و فناوری یزد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،نفیســه جلیلیان،
طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان سرپرست امور
موسسات این پارک منصوب شد.
در این حکم آمده است:
سرکار خانم نفیسه جلیلیان

نظــر به مراتب تعهــد ،دانش و تجــارب ارزنده ،پیرو بنــد  2-1مصوبه
هیئــت رئیســه مــورخ  95/12/25بــه موجــب ایــن حکم بــه عنوان
سرپرست امور موسسات منصوب میگردید.
امیــد که با همــکاری کلیه واحدهــا در تحقق اهداف پــارک موفق و
مویدباشید.

بومیسازیفرآیندتولیدمینیبیلمکانیکیدر یزد
هدی عســکری شاهی مدیر عامل شــرکت یگانه پارسه کویر مستقر
در پــارک علــم و فنــاوری یزد ،در گفتگو با روابــط عمومی پارک علم و
فناوری یزد از فعالیتهای شرکت یگانه پارسه کویر میگوید.
عســکری شاهی زمینه اصلی فعالیت شــرکت را تولید بیل مکانیکی
کوچک در محدوده وزن  2تن معرفی کرد و افزود :شــرایط بازارهای
بیــن المللــی بــه ویژه آمریــکا و اروپا نشــان دهنده ی تمایل بــازار به
سمت محصوالت راه سازی کوچک است.
مدیرعامل شرکت یگانه پارسه کویر با بیان اینکه این نوع محصول
بــه دلیــل عرض کــم ،بــرای کوچههــای بافتهای قدیمی مناســب
اســت ،تصریــح کــرد :این محصــول به دلیــل وزن کم ،فشــاری روی
خا ک منتقل نمیکند و برای گازکشی شهری و استفاده در کشاورزی
و باغ داری کاربرد بسیاری دارد.
عســکری شــاهی از دیگر مزیتهای این دستگاه به تکنولوژی کامال

به روز محصول و اســتاندارد یورو  3اشــاره کرد و گفت :این ماشــین
با قابلیت نصب ســایر ابزار و تجهیزات راه ســازی تا چند سال آینده
تحول عظیمی در خدمات شهری ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به این نکته که نمونه مشابه این مینی بیل مکانیکی در
ایران وجود ندارد ،از عقد قرارداد انتقال تکنولوژی  5ساله با شرکت
چینی شوگنگ ماشین ( )SHUGONG MACHINERYخبر داد
و گفت :تا  5سال آینده فرآیند تولید این محصول کامال بومی سازی
خواهد شد و از  2سال دوم این قرار خط تولید مونتاژ این محصول
راهاندازی خواهد شد.
عســکری شــاهی ادامه داد :طی جلســهای که ماه گذشته در چین
برگــزار شــد ،تمــام فرآیند مربــوط بــه انتقــال تکنولــوژی ،کالسهای
آموزشی ،کارگاههای نصب و … برنامهریزی شده است و نمایندگی
این برند به تایید سفارت ایران در چین رسیده است.

وی در پایــان ســخنانش اظهار امیدواری کرد :که بــا راهاندازی خط
تولید مینی بیل مکانیکی بتوانیم برای حدود  100نفر اشــتغال زایی
کنیم.

اولیننشستبررسیظرفیتهایتبادلفناوریایرانوکانادابرگزار شد

اولیــن نشســت بررســی ظرفیتهای تبــادل فنــاوری ایــران و کانادا
چهارشــنبه  15شــهریور ماه با حضور محمد قویــدل؛ مدیر امور بین
الملــل پــارک علــم و فنــاوری ،محمدعلی مدرســی ؛ مجــری پردیس
فناوریهــای نــرم ،محمــد ســپهر؛ مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و
فناوری اســتان یزد و برخی از مدیران عامل شــرکتهای مســتقر در
پارک برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،مدیــر امــور
بیــن الملــل پــارک بــا اشــاره به اهمیــت گســترش روابط بیــن الملل

شــرکتهای مســتقر در پــارک گفت :تنهــا فرآیند خرید و فــروش کاال
بــا شــرکای خارجــی در حیطــه تبادالت بیــن الملل نیســت و انتقال
تجارب ،ورود تکنولوژی و حتی جذب سهامدار خارجی میتواند در
محدوده تبادالت بین المللی قرار گیرد.
«محمد قویدل» با بیان اینکه درصد باالیی از مهاجران ایرانی سا کن
کانادا هســتند افزود :با اســتفاده از ظرفیتی که آنها ایجاد میکنند و
تمایلی که برای ارتباط با ســرزمین مادری دارند ،میتوان در جهت
گسترش روابط بین المللی پارک با کانادا استفاده کرد.
در ادامــه مجری پردیس فناوریهای نرم به ایراد ســخنرانی و بیان
تجریههای خود پرداخت.
«محمد علی مدرســی» با بیان اینکه یکی از برنامههای اصلی پارک
در  5سال آینده توسعه روابط بین الملل با دیگر کشورها است افزود:
بــا توجــه به این اســتراتژی ،پارک علــم و فناوری یــزد دفتر مبادالت
فناوری و سرمایهگذاری ایران و گرجستان را برای ورود به بازار اروپا
تاسیس کرد.
وی دربــاره لــزوم ورود پــارک بــه دیگــر قارههــا گفــت :دفتــر مبادالت
فنــاوری ایــران و کانــادا میتوانــد دروازه ورود پــارک علــم و فنــاوری
بــه آمریکای شــمالی باشــد .مدرســی بــا بیــان اینکه کانادا کشــوری
مهاجرپذیــر بــوده و درصــد باالیــی از ســا کنان آنها خارجی هســتند

افزود :ســاختار این کشــور برای همکاری اقتصادی با دیگر کشورها
کامال مناسب است.
مدرســی افــزود :بــا توجــه بــه جهانــی بــودن شــرکتهای کانادایــی
میتــوان از آنها برای ارتقا و بهبود برند شــرکتهای مســتقر در پارک
استفاده کرد و با توجه به تجربهای که در کانادا داشتم راه پیشرفت
شرکتهای ایرانی در آن کشور هموار است.
در ادامه مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری اســتان یزد به بیان
راهکارهای حمایتی این صندوق از شــرکتها برای حضور در عرصه
بین المللی پرداخت.
محمد سپهر در این باره گفت :مساعد کردن زمینه حضور شرکتها
در نمایشــگاههای بیــن المللــی و وجــود مشــوقهایی بــرای جذب
ســرمایه گــذار خارجی از جمله ایــن برنامهها اســت .وی ادامه داد:
بــا توجــه به اینکه در ابتدای مســیر هســتیم از تمامی پیشــنهادات
شــرکتهای مســتقر در پــارک بــرای ارائــه خدمــات بهتــر اســتقبال
میکنیــم و امیدواریــم بــا حمایــت صنــدوق از ایــن شــرکتها زمینه
پیشرفت آنها در زمینه بین المللی فراهم شود.
گفتنی است مدیران عامل شرکتهای مختلف در این جلسه ضمن
معرفــی زمینه فعالیت شــرکت خود ،به بحث و تبــادل نظر در زمینه
راهکارهای موجود برای توسعه تبادل فناوری با کانادا پرداختند.
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مدیر مرکز توسعهفناوریهایآب،سرپرستپردیسفناوری
پارک در دانشگاه یزد شد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،علی ا کبر قیومی،
مدیر مرکز توسعه فناوریهای آب ،طی حکمی از رئیس پارک علم
و فناوری یزد به عنوان سرپرست پردیس فناوری پارک در دانشگاه
یزد منصوب شد.
در این حکم آمده است:
جناب آقای علی ا کبر قیومی
نظــر بــه مراتب تعهد ،دانش و شایســتگی جنابعالی ،پیــرو بند 8-1

مصوبــه هیئــت رئیســه مــورخ  95/12/25بــه موجب ایــن حکم با
حفظ سمت به عنوان سرپرست پردیس فناوری پارک در دانشگاه
یزد منصوب میشوید.
امید اســت با اتکال به خداوند متعال ،ســعی و اهتمام و اســتفاده
از تجربههــای مفیــد قبلی نقــش موثری در راســتای تحقق اهداف
پــارک ایفــا نماییــد .موفقیــت روزافــزون شــما را ازخداونــد بــزرگ
مسئلت دارم.

سیاستوزارتعلوم،تحقیقاتو فناوریتقویتپارکهاو مراکز رشداست
وحیــد احمــدی در حاشــیه نشســت انعقــاد تفاهــم نامــه همکاری
پژوهشــگاه نیرو ،پارک علم و فناوری یزد و دانشــگاه یزد از آغاز به کار
رسمی منطقه ویژه علم وفناوری در یزد خبرداد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد ،وحید احمدی
پــارک یــزد را از پارکهــای قدیمــی و مطــرح کشــور دانســت و اظهــار
داشــت :پــارک علــم و فناوری یزد یکــی از اجزای اصلــی منطقه ویژه
علم و فناوری در یزد اســت که نقش پررنگ و فعالی را در این زمینه
ایفا کرده است.
وی افــزود :افزایــش امکانــات و تســهیالت و هم افزایی بیشــتر میان
مرا کــز ســرمایهگذاری ،تولیــدی ،دانشــگاهی و صنعتــی از اهــداف
اساســی فعالیــت مناطق ویــژه علم و فناوری در کشــور اســت که در
حال حاضر در استانهای یزد ،اصفهان ،بوشهر ،آذربایجان شرقی و
خراسان رضوی به صورت رسمی شروع به فعالیت کرده اند.

احمدی با اشــاره به نامگذاری سال 96به سال ” اقتصاد مقاومتی،
تولیــد و اشــتغال” عنــوان کرد :سیاســت وزارت عتــف ،تقویت مرا کز

رشــد و پارکهــای علــم و فناوری یــزد از لحاظ ابعاد و زیرســاختها
همچنین فراهم کردن تســهیالت مادی مورد نیازشــان است که در
این راستا در سال گذشته ،مشکالت زمین و زیرساختهای  10پارک
علم و فناوری کشور رفع شد.
وی در پایــان گفــت :افزایــش اعتبــارات و فضــا بــرای حمایــت از
شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یکی دیگر از سیاستهای
این وزارت اســت که به این منظور صندوقهای پژوهش و فناوری
توسعه داده شد و با هم افزایی میان صندوقهای پژوهش و بخش
خصوصی تسهیالت مداوم و متمرکزی به شرکتها اعطا گردید.
گفتنی است انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین پژوهشگاه نیرو ،پارک
علم وفناوری یزد و دانشگاه یزد و بازدید از پارک علم وفناوری یزد از
دیگر برنامههای معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و هیئت همراه در سفر یکروزه به استان یزد بود.

رئیس مرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه  UPMمالزی در بازدید از پارک علم و فناوری یزد بیان کرد:

هدفاز همکاریفیمابینانتقالتکنولوژیواستفادهاز نیرویبومیاست
فــرزاد حجــازی؛ عضو هیئــت علمی و رئیــس مرکز انتقــال تکنولوژی
دانشــگاه  UPMمالزی در حاشــیه ی بازدید از پارک علم و فناوری
یزد در گفتگو با روابط عمومی پارک علم و فناوری یزداز ظرفیتهای
پارک علم و فناوری یزد میگوید.
حجازی با بیان اینکه ارتباط با پارک علم و فناوری یزد از نمایشگاه
اختراعات و تکنولوژی مالزی؛  MTEآغاز شد ،اظهار داشت :پس از
آن بــا توجه به تمایل مدیران مرا کز رشــد پــارک یزد ،دفتر اختراعات
دانشــگاه پوترا به عنوان مجری هماهنگیهای الزم جهت بازدید از
مرا کز رشد و اختراعات این دانشگاه را انجام داد.
وی ادامــه داد :در ایــن ســفر  5روزه بازدیــد از تمــام مرا کــز فنــاوری و
نــوآوری مالــزی با هــدف ایجاد همــکاری و انتقال تجربیــات صورت
گرفــت که منجر به انعقاد تفاهم نامه بین پــارک علم و فناوری یزد و
مرکز انتقال تکنولوژی وابسته به دانشگاه پوترا شد.
رئیس مرکز انتقال تکنولوژی دانشــگاه پوترا با اشــاره به اینکه اولین
همــکاری بــا ایــران از طریق پارک علــم و فناوری یزد صــورت گرفت،

افزود :پیرو این تفاهم نامه ،مرکز انتقال تکنولوژی تعهد داده است
دورههای آموزشی تخصصی مورد نیاز پارک علم و فناوری یزد را برگزار
کند.
حجــازی همچنیــن تبــادل نیروی متخصص و اســاتید دانشــگاهی
در زمینــه رشــد تکنولــوژی و اســتفاده از امکانــات و آزمایشــگاههای
دانشــگاه پوترا برای آزمایشهای پیشرفته را از دیگر موارد همکاری
در تفاهم نامه عنوان کرد.
وی در خصوص بازدید از پارک علم و فناوری یزد اظهار داشت :پارک
یزد در مقایسه با دیگر مرا کز فناوری داخل ایران که طرف همکاری
دانشگاه پوترا هستند ،محصوالت قابل فروش و مورد نیاز بازار روز را
تولید میکند و همچنین این محصوالت دارای ویژگیهای خاصی
است که آنها را از نمونه خارجی آن متمایز میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه  UPMمالزی ظرفیتهای حوزه ICT
و برق و الکترونیک پارک یزد را بسیار مناسب توصیف کرد و نوآوری
در سایر رشتهها را نیز قابل توجه دانست.

حجازی با ابراز امیدواری نســبت به ایجاد ارتباط میان شرکتهای
پــارک علــم و فناوری یــزد و مرکز نــوآوری مالزی ،بازار مالــزی و فراهم
شــدن زمینــه همراهی در تجاری ســازی محصــوالت ،افــزود :هدف
ما تنها تجاری ســازی نیســت ،بلکه انتقــال تکنولوژی و اســتفاده از
نیروهای بومی و داخل کشور است.

جلسهآشناییباتجاربشرکت“ابر آروان”برگزار شد

جلســه آشــنایی با تجارب «امید پیله ور» و «میالد قاســم زاده» ،روز
پنج شنبه  16شهریور ماه با حضور مدیران عامل شرکتهای مستقر
در پارک علم وفناوری یزد در سالن اجتماعات پارک برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،امید پیلــه ور،

مســئول بخــش مدیریت ارتبــاط با مشــتری شــرکت “ابــر آروان” به
تشریح فعالیتهای شرکت پرداخت .وی با بیان اینکه شرکتهای
ابــری نقــش اصلــی در افزایــش ســرعت و امنیــت ارتبــاط کاربــران با
ســایتها را دارند گفت :اولین شــرکتی که در این زمینه در کشــور به
فعالیت پرداخت ابر آروان بود.
پیلــه ور در ادامــه گفــت :ا کثــر کارمنــدان شــرکت قبــل از ورود بــه ابر
آروان پیشنهادهای مالی بهتری داشتند ولی به دلیل محیط خوب
شــرکت و جو دوســتانه و حس جاه طلبی و ترقی خواهی موجود در
شرکت ،ابرآروان را انتخاب کردند.
وی در پایــان ســخنان خــود بــه بیــان خاطراتــی از محیــط کار خود
پرداخــت و تقویــت روحیــه کار گروهــی را یکی از مهمتریــن رمزهای
موفقیتمجموعهخواند.
در ادامه این نشســت میالد قاســم زاده مدیر توســعه کسب و کار ابر

آروان مباحثــی ماننــد نــوآوری ،خالقیت و پشــتکار را بــرای حاضران
تشریح کرد.
وی بــه تفــاوت بیــن کارمنــد بــودن و کارآفریــن بــودن اشــاره کــرد و
اظهار داشــت :کارمند به دنبال امنیت شــغلی و کار کردن براســاس
برنامهریزیها است و کارآفرین به دنبال آزادی وبرنامهریزی کردن
برای دیگران است.
قاسم زاده با بیان اینکه شرکتهای استارت آپ باید بدانندکه برای
رسیدن به سود حداقل باید  3سال صبر کنند افزود :نباید از تجربه و
شکست بترسیم و شکستهای دیروز من مهمترین عامل پیروزی
امروز هستند.
وی در پایان تصریح کرد :برای کارآفرین بودن نیاز به کسب آموزش
و مهارت است و داشتن روحیه انعطاف پذیر برای تغییر میتواند به
موفقیت شرکتها کمک کند.

 27خبر

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال اول 1396

برگزاریسمینار مسئولینوکارشناساندفاتر نهادهایفناور همکار پارکیزد
اولین روز از سمینار دو روزه مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای
فنــاور همــکار پارک علم و فناوری یزد ،روز ســه شــنبه  21شــهریور در
سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این ســمینار
کارگاههای آموزشــی بــا عنوان از ایده تا محصول ،عمر یک شــرکت و
فنبازار برگزار و در آن به مباحثی مانند ایده پروری ،بوم مدل کسب
وکار ،مراحل رشد یک شرکت ،مشتری نزدیک ،کسب و کار مبتنی بر
نوآوری ،معرفی خدمات صندوق پژوهش و فناوری ،معرفی سطوح

حمایتی و فرآیند جذب و پذیرش در مرکز نوآوری پرداخته شد.
تقی فرهنگ نیا؛ مدیر مرکز رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک
یــزد ،محمد ســپهر؛ مدیرعامل صنــدوق پژوهش و فناوری اســتان،
رضوی؛ مشــاور مرکز نوآوری پارک و علومی کارشناس فنبازار از ارائه
کنندگان بخشهای مختلف این سمینار بودند.
گفتنــی اســت بازدید از مرکــز نوآوری پــارک علم و فناوری یــزد یکی از
برنامههای جنبی روز اول این سمینار بود.

پایانسمینار دوروزهمسئولینوکارشناساندفاتر نهادهایفناور همکار پارکیزد
دومین روز از ســمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور
همکار پارک علم و فناوری یزد ،روز چهارشــنبه  22شهریور در سالن
کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شرکت کنندگان در
دومیــن روز از این ســمینار ،با مباحثی از جمله آیین نامههای اخذ
مجوز فناوری ،آیین نامه نمایشــگاهها ،نحوه ثبت شرکت ،مدیریت
شــرکت ،مدیریــت منابع مالی و تســهیالت قابل ارائه توســط پارک و

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد آشنا شدند.
تســویه حســاب و محاســبات مالــی در مرا کــز رشــد ،چگونگــی عقــد
قرارداد در مرا کز رشــد ،نحوه تنظیم دفاتر قانونی توســط شــرکتها،
سامانه وندا و آیین نامه نهادهای فناوری از دیگر سرفصلهای ارائه
شده در این سمینار بود.
گفتنی اســت سمینار مسئولین و کارشناســان دفاتر نهادهای فناور
همکار به همت دفتر نهادهای همکار پارک برگزار شد.

حضور مرکز توسعهفناوریسرامیکایراندر چهارمینکنگرهکاشیوسرامیک
مرکــز توســعه فنــاوری ســرامیک ایــران در چهارمین کنگره کاشــی و
سرامیک ایران و اولین نمایشگاه تکنولوژی سرامیک که از تاریخ 15
تا  18شهریور در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد ،حضور یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد ،در ایــن رویداد
کــه بــا حضور ســخنرانان ،شــرکتهای داخلــی و خارجی برگزار شــد،
جدیدترین دســتاوردهای زنجیره تأمین صنعت کاشــی و سرامیک
توسط شرکتها و مؤسسات تحقیقاتی این صنعت ارائه گردید.

از جمله شرکتهای مطرح حاضر در این رویداد میتوان به CITI
B&T , SACMI, Center Ceramic, ITC, Sicer,Tecno
 ferRari, Lو شــرکتهای مطــرح از اســپانیا ،ایتالیــا ،چین و ترکیه
اشاره کرد .گفتنی است مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران به عنوان
یکــی از حامیــان این رویداد ضمن حضور در این کنگره ،به رایزنی با
برخــی از مؤسســات تحقیقاتــی بین المللــی به منظــور فراهم کردن
زمینههای همکاری پرداخت.

در حاشیه چهارمین کنگره بین المللی سرامیک صورت گرفت:

دیدار و گفتگو اعضایمرکز توسعهفناوریسرامیکایران()ICTDC
بامدیر مؤسسهتکنولوژیسرامیکاسپانیا() ITC

در حاشیهچهارمین کنگرهبینالمللیسرامیکدر اصفهان،نشستی
بــا حضــور هیئت مدیره مرکز توســعه فناوری ســرامیک ایــران و مدیر
مؤسسه تکنولوژی سرامیک اسپانیا ( ) ITCبرگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،در این نشســت
کــه با حضور پروفســور آرنالدو مرنــو مدیر  ،ITCرئیس هیــأت مدیره،
مدیرعامل و اعضای مرکز توســعه فناوری ســرامیک ایران برگزار شــد،
ضمن بررسی تفاهم نامه منعقد شده بین پارک علم و فناوری یزد و

مؤسســه تحقیقات صنعتی سرامیک اســپانیا ،در خصوص راهکارها
و برنامههــای مناســب جهــت اجرایی شــدن این تفاهــم نامه بحث
و تبــادل نظــر شــد .پروفســور آرنالدو مرنو در این نشســت ضمــن ابراز
خرســندی از راهاندازی حقوقی مرکز فناوری سرامیک در ایران اظهار
داشت :حضور پارک علم و فناوری ،انجمن صنفی کاشی و سرامیک
ایــران و انجمــن صنفــی لعاب ایــران و ذینفعان صنعت ســرامیک در
کنار نهادهای متولی فناوری از نقاط قوت راهاندازی این مرکز اســت
که امیدوارم با این ساختار جدید نقش توسعه تکنولوژی در صنعت
کاشی و سرامیک ایران بیش از پیش پر رنگ شود.
وی با بیان اینکه  ITCآمادگی هرگونه همکاری در زمینه توسعه این
مرکــز ،بــه ویژه در زمینه تحقیــق و توســعه را دارد ،عنوان کرد :بررســی
مجدد تفاهم نامه فی مابین ،به ویژه در جزئیات موارد قابل همکاری
میتواند به عملیاتی شدن آن کمک کنند .رئیس هیأت مدیره مرکز
توســعه فناوری سرامیک ایران نیز با اشاره به همکاریهای گذشته
بین انجمن لعاب ایران و ITCاظهار داشت :حضور ذی نفعان اصلی
صنعتسرامیکدر مرکز توسعهفناوریسرامیکایران،زمینهاعتماد
طــرف بیــن المللی به ایــن مرکز را فراهــم میکند که ایــن امر منجر به

توسعه این مرکز و زمینه ساز انتقال دانش و فناوری است.
رامیــن زار ع مدیرعامــل ایــن مرکــز نیــز در ایــن نشســت اظهــار کــرد:
همکاری در آموزش و توانمندسازی منابع انسانی ،توسعه تجهیزات
آزمایشگاهیباحمایت،ITCاجرایپروژههایمشترکتحقیقاتی که
منجر بهتولیدپتنتوحلمسائلپیشرویصنعتشودوهمچنین
سرمایهگذاری در اجرای پروژههای مشارکتی با رویکرد کاهش مصرف
آب ،انــرژی و حفــظ محیط زیســت از اصلی تریــن اهداف مدنظر مرکز
توسعه فناوری سرامیک ایران در ارتباطات بین المللی است.
احســان مصطفائیان از اعضای مرکز نیز زمینه ســازی حضور صنعت
سرامیک ایران در بازارهای جدید را نیازمند توسعه کیفی محصوالت
و نــوآوری در فرآینــد دانســت و حضور چند نفر از مرکز توســعه فناوری
ســرامیک ایران برای آموزش توسط  ITCرا به عنوان سریع ترین راه
شروع همکاری و انتقال دانش به مرکز عنوان کرد.
گفتنــی اســت در پایــان نشســت ،طرفین بر آغــاز همکاریهــا با توجه
ســرفصلهای مشخص شــده در تفاهم نامه منعقد شــده بین پارک
علموفناورییزدومؤسسهتحقیقاتصنعتیسرامیکاسپانیاتأ کید
کردند.

صدور گواهی“دانشبنیان”برایصندوقپژوهشو فناوریاستانیزد
بنــا بــه اعالم معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،با توجه به
انــواع خدمــات نوین حمایتی به شــرکتهای دانشبنیــان و اهتمام
جــدی بــه ســرمایهگذاری خطرپذیــر ،صنــدوق پژوهــش و فنــاوری
استان یزد توسط کارگروه تشخیص صالحیت شرکتهای دانشبنیان
به عنوان “صندوق دانشبنیان” مورد تایید قرار گرفت.
محمد ســپهر مدیــر عامل این صنــدوق ضمن تشــریح پیگیریهای
دو ســاله برای تحقق این مهم اظهار داشــت :از ســال  94پیگیر این

موضــوع بودیــم و در نهایــت بــا توجــه بــه همکاریهای گســترده با
شــرکتهای دانشبنیــان موفــق بــه دریافــت این گواهی ارزشــمند
شدیم .صندوق پژوهش و فناوری استان یزد دومین صندوق کشور
میباشد که موفق به اخذ این گواهی گردیده است.
وی بــا بیان اینکه یکی از مهمترین دالیــل دریافت گواهی صندوق
دانشبنیان همکاری گســترده صندوق با شرکتهای دانشبنیان
بــوده اســت افــزود :صنــدوق پژوهــش و فنــاوری یــزد  75درصــد

تســهیالت خــود را بــه شــرکتهای دانشبنیــان ارائــه کــرده اســت.
همچنین بیش از  90درصد ســرمایهگذاریهای صندوق پژوهش و
فناوری برای مشارکت با شرکتهای دانشبنیان بوده است.
وی به تشریح مزیتهای این گواهی پرداخت و افزود :این گواهی در
مجموع  110مزیت برای صندوق ایجاد میکند که از جمله مهمترین
آنها اســتفاده از معافیت مالیاتی ،امکان اســتفاده از تسهیالت مالی
صندوق شکوفایی و نوآوری و … است.
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دفاع از طرح مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
جلســات دفــاع از طرح مرکــز نوآوری پــارک علم و فنــاوری یزد در
نیمــه اول ســال  96نیــز پیگیــری شــد .در جلســات از طر حهای
نوآورانهای که با حمایت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد به
مرحله اجرا رسیده ،در برابر کارشناسان این مرکز دفاع شد.
طر حهای نوآورانه شش ماهه اول با عناوین پکیج چندمنظوره
مکانیکی آبگیری و ســاینده توســط احمد برنامنــش دانش آموز
رشــته تجربی دبیرســتان مارکار ،ربــات فیلمبردار کنترل شــونده
بــا تلفــن همــراه توســط محمدعلــی ریاحــی دانشــجوی رشــته
برق دانشــگاه آزاد اســامی شــهربابک و ســاخت انیمیشــن برای
معرفــی مرکز نــوآوری توســط محمد مهــدی فخری؛ دانشــجوی

رشــته کامپیوتر دانشگاه شهید بهشــتی اردکان ،ساخت و بهینه
ســازی نانوذرات نیوزرمی توســط ســمیرا نادرینژاد دانشــجوی
رشــته بیوتکنولــوژی دانشــگاه تهــران ،ســاخت و بهینــه ســازی
نانــو حاملهای لیپوزومی حاوی اســانس زنیان توســط فاطمه
حقیرالســادات دانشــجوی دکتــرای نانوبیوتکنولــوژی دانشــگاه
تهــران ،طــرح تاثیــر نانــو الیــاف نایلــون  66برخــواص مکانیکــی
کامپوزیتهــای دندانــی توســط نــدا ســا کت دانشــجوی رشــته
مهندســی نســاجی دانشــگاه یــزد و طــرح ســنتز نانوکامپوزیــت
هیبریــدی نیمههادی با خاصیت مغناطیســی و فتوکاتالیســتی
باال توسط سولماز قنبر نژاد ارائه شدند.

گفتنی اســت ،مرکز نوآوری با توجه به رســالت خود در حمایت از
طر حهــای نوآورانه ،طر حهای ارائه شــده توســط صاحبان ایده
را در مرحلــه اول در شــورای پذیــرش مطــرح و پــس از تصویــب،
تســهیالت و حمایتهایــی در اختیــار آنهــا قــرار میدهنــد .در
مرحله بعد صاحبان ایده پس از اجرایی کردن طرح ،گزارشــی از
روند کار خود به این مرکز ارائه میکنند و با حمایتهای مشاوران
مر;ز طر حهای خود را به صورت نمونه اولیه به اتمام میرسانند.
شــایان ذ;ر اســت در صــورت اتمام موفــق طر حها پار; مشــاوره و
حمایتهای الزم برای ثبت اختراع را نیز در اختیار مجریان طرح
قرار میدهد.
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شرکت همکاران صنعت شمس
(مدیرعامل:محمدحسینپورشمسیبندرآباد)

شــرکت فنی و مهندســی هوشــمند ســازان ونــداد افرابــن ،در آبان مــاه  95با
مشارکت و همکاری چندی از مهندسین و متخصصین مجرب در علم هوش
مصنوعی ،رباتیک و مدیریت سیستمهای اطالعاتی راهاندازی و در مرکز رشد
فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد مستقر شد.
زمینــه فعالیــت شــرکت افرابــن تهیــه ،طراحــی و تولیــد انــواع سیســتمهای
نشانگر هوشمند تیراندازی ،سیستمهای پردازش تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی ،مدل سازی سریع
نمونههای سه بعدی و آموزش و خدمات پس از فروش است.
ارائــه راه حلهــای مبتنــی بــر هوش مصنوعــی ،تحقیــق و طراحی کلیه مدلهای ســه بعدی مــورد نیاز
درتمامی صنایع و تسهیل مدل سازی سریع از طریق ایجاد بسترهای مبتنی بر وب از اهداف راهاندازی
این شرکت میباشد.

شرکت مادرتخصصی همکاران صنعت شمس از سال  89و به منظور ایجاد
یک تحول بنیادین در حوزه کســب وکار با اســتفاده از خرد استراتژیک ،خرد
کیفی و مالی برگرفته از خرد جمعی ایجاد شد.
مدلهای کســب و کار در دنیا براســاس  9محور اساسی مطرح میشوند که
احیای این محورها از اهداف اصلی راهاندازی این شرکت است و این شرکت
تا کنون موفق به اخذ مجوز درسه محور مدیریت مالی ،سرمایهگذاری و برنامهریزی وتدوین استراتژیک
و تحلیل سیستمهای اقتصادی و اجتماعی شده است.
یکی از دســتاوردهای شرکت همکاران صنعت شــمس تدوین برنامهای جامع در توسعه منابع انسانی
اســت که در این برنامه جامع ،بررســی و ارزیابی نیروی انســانی بر مبنای شــرایط روحی و روانی شــغل
مدنظر قرار میگیرد.

شرکت فنی مهندسی آریا سپند

شرکت آرمان گستر

(مدیرعامل:محمدرضامعتمدی)

(مدیرعامل :سید عبدالرضا تراب زاده)

شرکت فنی مهندسی آریا سپند از سال  1387فعالیت خود را در زمینه طراحی
و تولیــد دســتگاههای اندازه گیری کنتــرل و قرائت از راه دور آغاز کرده اســت
و تا کنون محصوالت و خدماتی نظیر طراحی و ســاخت سنســورهای سطح
ســنج ،طراحی و ســاخت سیســتمهای مدیریت برداشــت مایعات ،ساخت
سیستمهای هوشمند کنترل و قرائت از راه دور و برنامه نویسی نرم افزارهای جمع آوری و مانیتورینگ
اطالعات را ارائه کرده است.
ایجــاد ســامانههای قرائــت از راه دورکنتورهــای الکترونیکــی و کنتــرل و قرائــت از راه دور ویژه کنتورهای
مکانیکی و خانگی ،ســامانه هوشــمند برداشــت آب ،کارت هشــت ورودی آنالوگ ،سنســور سطح سنج
مایعات و نمایشگر سطح مایعات را از دیگر دستاوردهای این شرکت است.
شرکت آریا سپند به عنوان یکی از سه شرکت برتر ایران در زمینه اتوماسیون ،کنترل صنعتی و ابزار دقیق
اســت که با تمرکز بر کیفیت محصوالت و خدمات با در نظر گرفتن خواســتههای مشــتری و اســتفاده از
نیروی متخصص ،به ارائه خدمات برتر و محصوالت متنوع به مشتریان میپردازد.

شــرکت آرمــان گســتر یزد یکی از شــرکتهای مســتقر در پارک علــم و فناوری
یزد ،در ســال  1382تأســیس گردید و از آن زمان تا کنون در زمینه مشاوره در
خصــوص حوزههای منابع انســانی از جمله سیاســتگذاری و ســازماندهی
(عارضهیابــی ،تدویــن راهبردهــا و اهــداف منابــع انســانی ،طراحی ســاختار
ســازمانی ،تدوین شرح مشــاغل ،ارزشیابی و طبقهبندی مشــاغل) ،تأمین منابع انسانی (برنامهریزی،
جــذب ،گزینــش ،اســتخدام) ،توســعه منابــع انســانی (مدیریــت آمــوزش ،مدیریــت عملکــرد ،مدیریــت
شایستگی و کانون ارزیابی ،جانشین پروری و مسیر توسعه شغلی) و نگهداشت منابع انسانی (حقوق و
دستمزد ،پاداش عملکرد ،سنجش رضایت کارکنان) مشغول به فعالیت است.
تدوین برنامهریزی استراتژیک ،ارزیابی سازمان بر اساس مدل تعالی ،EFQMارائه مشاورههای کلینیکی
و آموزش به روشهای نوین( LEیادگیری همراه با انتقال تجربه) و ارائه کلیه خدمات آموزشــی شــامل
برگزاری دورههای ملی و بینالمللی و کارگاههای علمی از دیگر زمینههای فعالیت شــرکت آرمان گســتر
اســت .شــرکت آرمان گســتر به عنوان برند برتر داخلی ،به ارائه خدمات با کیفیت در زمینههای مشاوره
مدیریتی و سرمایههای انسانی و نقش آفرینی در تأمین و توسعه نیروی انسانی سازمانها ،با بهرهمندی
از متخصصین با تجربه و تأ کید بر دانش مدیریتی نوین میپردازد.

(مدیرعامل :علی جعفری زاده)

شرکت کامپوزیت شیمی سازه

شرکت رادوین صنعت پویای کویر
شــرکت رادویــن صنعــت پویــای کویــر از ســال  93فعالیــت خــود را در زمینــه
طراحــی ،ســاخت و اجــرای فضاهــای آبــی در مرکــز رشــد فنــاوری اطالعات و
ارتباطات آغاز کرده است.
ایــده اولیــه شــرکت در مرحله پیش رشــد و در ســال  92در خصوص خدمات
مهندســی فوالد بود که این ایده به ســرانجام نرســید و به دلیل نیاز صنعت
کشــور به موضوع شــبیه سازی سیستمهای مکانیکی ،ایده اولیه این شرکت تغییر کرد اما به علت عدم
صرفه اقتصادی ،در سال  93طراحی ،ساخت و اجرای فضاهای آبی فعالیت اصلی شرکت شد.
شرکت رادوین صنعت پویای کویر در اغلب شهرداریهای درجه سه به باالی استان یزد پروژه داشته و
در بازار خارج از استان نیز شهرداریهای تالش ،بندر امام خمینی و قوچان از جمله مشتریهای عمده
این شرکت بوده اند.

شرکت اندیشه سازان تابان کویر
(مدیرعامل:منصور بقایی)

(مدیرعامل:محمدرضادهقانپور)
شــرکت دانشبنیان کامپوزیت شــیمی ســازه یکی از شــرکتهای مســتقر در
پارک علم و فناوری یزد از ســال  1391تاســیس شــد و در زمینه ســاخت انواع
محصــوالت کامپوزیتی ماننــد دریچههای کامپوزیتی ،تیربــرق کامپوزیتی و
پایههای روشنایی کامپوزیتی فعالیت میکند.
این شــرکت از چند ســال پیش به تولید مصنوعات دانشبنیان با توجه به
ویژگیهای خاص کامپوزیت در حوزههای مختلفی از جمله آب و فاضالب ،گاز ،برق وارد شد و در برخی
حوزهها محصول جدید ثبت اختراع کرد و پس از انجام فرایند تجاری سازی ،ا کنون در کارخانه با نیروی
کار مشغول فرایند تولید است.

شرکت ناب اندیشان ساینار صنعت یزد
(مدیرعامل:محمدعلیشایق)

شــرکت اندیشــه ســازان تابان کویــر از ســال 93فعالیت خــود را در مرکز رشــد
فناوریهای نرم پارک علم و فناوری یزد در زمینه تدوین استراتژی فروش و
برندسازی آغاز کرده است.
ثبــت برند ،سیاســت فروش ،بازار ســنجی و ثبت مالکیت فکــری و معنوی از
جمله فعالیتهای اصلی شرکت اندیشه سازان تابان کویراست.
برگزاری دورههای آموزشــی مالکیت فکری ،ثبت برند و ثبت محصول و برندســازی از دیگر اقدامات این
شرکت جهت آشنایی موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد و سایر داوطلبین بوده است.

شــرکت ناب اندیشــان ســاینار صنعت یزد از ســال  1394در مرکز رشد زیست
فنــاوری پــارک علــم و فناوری یــزد راهاندازی شــد .ایــن شــرکت دارای مجوز
آموزشــی از ســازمان کل غــذا و دارو بــوده و بــه ارائه خدمات آموزشــی ،فنی،
مهندســی و مشــاورهای در ســه حــوزه آرایشــی ،بهداشــتی و صنایــع غذایی
میپردازد.
تولید ترکیبات آرایشی بهداشتی و صنایع غذایی با استفاده از روغن هسته انار و تولید صابون هسته انار
از محصوالت شرکت ناب اندیشان ساینار صنعت یزد است.
این شــرکت همچنین در ســالجاری اولین همایش بســته بندیهای نوین در اســتان یزد را با حمایت
پارک علم وفناوری یزد و همکاری دانشــگاه یزد ،دانشــگاه آزاد اسالمی یزد ،دانشگاه رفسنجان و شرکت
شهرکهای صنعتی استان برگزار کرد.

(مدیرعامل :سید مهدی میردهقان)

شرکت صافات انرژی

شرکت سرزمین شکالت صفر و یک
شــرکت ســرزمین شــکالت صفر و یک ،مســتقر در پــارک علم و فنــاوری یزد با
 4ســال ســابقه در حوزه بازی ســازی ،از شرکتهای بازی ســازی استان یزد
است.
این شرکت با هدف ساخت بازیهای موبایلی پرمخاطب و نوآورانه از تیرماه
ســال  92شــروع به فعالیت کرده و تا کنون موفق به تولید بازیهای «دووو»« ،منو گرم کن»« ،بفرمایید
جورچین»« ،پاژل» شده است.
خالقیــت و نــوآوری در بازیها از شــاخصهای اصلی بازیهای شــرکت شــکالت اســت و بازیهایی که
تا کنون ســاخته شــده ،با دارا بودن بین  30تا  50هزار کاربر برای هر بازی ،همگی جزو برگزیده کافه بازار
بوده اند.
تعدادی از بازیهای ســاخته شــده توسط این شرکت در مارکتهای بین المللی منتشر شده اند و تیم
شکالت فرصت حضور و معرفی در رویدادهای مهمی از جمله  TGCرا یافته اند.

(مدیرعامل :رضا جواد پور)
شــرکت صافات انرژی یکی از شــرکتهای مســتقر در پارک علم و فناوری یزد
اســت کــه از ســال  1389فعالیــت خــود را در زمینۀ ســاخت و تعمیر قطعات
نیروگاهی و صنعتی آغاز کرده است.
بزرگتریــن چشــم انــداز و برنامــه شــرکت در ســال جدید ،حضــور در بــازار بین
المللی است که در حال حاضر این شرکت آمادگی دارد تا محصوالت خود را
بر اساس استانداردهای روز دنیا به بازار کشورهای آمریکا و آلمان ارائه کند.
در شــرکت صافات انرژی مهارت گرایی بر مدرک گرایی اهمیت بیشــتری دارد و به همین دلیل برگزاری
دورههای آموزشی برای نیروهای شاغل در شرکت و استخدام نخبگان ،ترکیبی از تجربه ،خالقیت و تالش
را در شرکت گرد هم آورده است.

