سرمقاله

بین المللیسازی و توسعه فنبازار محورهای اصلی فعالیت پارک یزد در سال 96
پــارک علــم و فنــاوری یــزد در ســال  96چنــد محــور اصلــی را برای
انجــام فعالیتهــای خــود برگزیــد .یکــی از ایــن محورهــا بحــث
بینالمللیســازی یــا به اصطالح توســعه صــادرات فنــاوری بوده
اســت .موضــوع دیگــر توســعه فــن بــازار و اســتفاده از ظرفیت آن
بــرای رونــق بــازار فنــاوری در اســتان بوده بــه طوری کــه در حال
حاضــر پــارک یزد کارگــزار فن بازارملی ایران اســت .محور ســوم در

برنامــه چهارم پارک ،رونق بخشــی بــه بازار مالی از طریق توســعه
صنــدوق پژوهش و فناوری یزد و چهارمیــن محور ،تمرکز بر مرا کز
توسعه فناوری تخصصی بوده که از این مرا کز تا کنون چهار مرکز
توســعه فناوری آب ،مرکز توســعه فناوریهای کاشی و سرامیک،
مرکز توسعه هنرهای دیجیتال و مرکز توسعه فناوریهای هوایی
ایجاد شده است.
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برگزارینشستمعاونعلمیوفناوریرئیسجمهور
باشرکتهایفناور منتخبپارکعلمو فناورییزد

نشســت معــاون علمی و فنــاوری رئیس جمهــور با شــرکتهای فناور
منتخــب پــارک علــم و فناوری یزد ،عصر شــنبه  9دی ماه ســال  96در
پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علــم و فنــاوری یزد در این نشســت،
ســورنا ســتاری؛ معــاون علمی و فنــاوری رئیــس جمهــوری ،داریوش
پورســراجیان؛ رئیــس پــارک علم و فنــاوری یزد ،محمــود زمانی قمی؛
اســتاندار یزد ،محمد صالح اولیا؛ رئیس دانشــگاه یزد ،محمود شــیخ
زین الدین؛ معاون نوآوری و تجاریســازی فناوری رئیس جمهوری،
علــی زینــی ونــد؛ معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابع
استانداری یزد و جمعی از شرکتهای منتخب فناور مستقر در پارک

حضور داشتند.
در ایــن جلســه ابتــدا شــرکتهای منتخــب ضمــن معرفــی مجموعه
خــود بــه بیان مســایل و دغدغههــای خــود پرداختند .پــس از اتمام
صحبتهــای نمایندههــای شــرکتها ،معــاون علمــی و فنــاوری و
فناوری رئیس جمهوری به ایراد سخنرانی پرداخت.
ســورنا ســتاری حضور شــرکتهای دانشبنیان در حوزه توزیع کاال را
اتفاقی مناسب دانست و ابراز کرد :بروکراسی ادارای و سیستم تأمین
مالی دو مشــکل شــرکتهای دانشبنیان و کسب و کارهای فناورانه
است که باید مورد توجه بیشتری قرار گرفته و برای رفع آن اقداماتی
انجام شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به لزوم حمایت از شرکتهای فناور
گفــت :کاهــش هزینههــا و ورود فنــاوری روز دنیا به صنایــع دو مزیت
استارت آپها و کسب و کارهای نوین است.
معاون علم و فناوری رئیس جمهور جذب ســرمایه گذار برای توسعه
فناوریهــای نویــن را از جملــه مهمتریــن راهکارهــای ارائــه خدمات
بیشــتر و بهتر عنــوان کرد و گفت :صندوقهای حامــی علم و فناوری
درارائه تســهیالت با محدودیت روبرو هســتند و بهره گیری از سرمایه
گذار بهترین روش برای موفقیت شرکتهای دانشبنیان است.
گفتنی است در پایان جلسه معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از
بخشهای مختلف پارک علم و فناوری یزد دیدن کرد.

گفتگو
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دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دار ویی و طب سنتی خبرداد:

ترسیمنقشهراهتوسعهگیاهاندارویی؛از دستاوردهایمهماینستاداست

محمدحســن عصاره در گفتگوی اختصاصی با روابط عمومی پارک
علم و فناوری یزد ،ضرورت ایجاد و دستاوردهای ستاد توسعه علوم
و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی را تشریح کرد.
محمدحســن عصــاره در این گفتگو اظهار داشــت :ماهیت صنعت
گیاهــان دارویــی و داروهــای گیاهــی ،ماهیت زنجیرهای اســت که
حلقههای متعددی باید دســت به دســت هم بدهند تا به اهداف
خــود در ایــن زمینــه برســیم به همین منظور ســتاد توســعه علوم و
فناوری گیاهان دارویی و طب ســنتی به عنوان مرکز هماهنگی در
جهت افزایش تعامالت بین دستگاهها و وزارت خانههای مختلف
همچنین بخش خصوصی و دولتی در سال  1387شروع به فعالیت
کرد.

وی افزود :پیش از راهاندازی این ستاد ،کشور ایران در حوزه گیاهان ارتباط سازنده برقرار شود.
دارویی به دلیل فروش خام از لحاظ اقتصادی بهره کمی میبرد در عصــاره خاطر نشــان کــرد :ا گر تمــام ایــن زنجیرهها با هــم در ارتباط
باشند ،رشد اقتصادی ،افزایش اشتغال و رشد صادراتی برای کشور
حالیکه این مواد اولیه دارای ارزش افزوده بسیار زیادی هستند.
در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به تولید زعفران و فروش خام
وی تدویــن ســند راهبــرد ملــی گیاهــان
آن به کشورهای دیگر اظهارکرد :صادرات
در ایران حدود  2300گونه گیاه
دارویــی و تصویــب آن توســط شــورای
زعفــران در حــدود  400میلیــون دالر برای
انقــاب فرهنگــی کشــور را از دســتاوردها
کشــور صرفــه اقتصــادی دارد در حالی که
دارویی شناسایی شده است که
و اقدامات ســتاد توسعه علوم و فناوری
مطالعــات نشــان داده اســت زعفــران در
هرکدام از این گونهها میتوانند
گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی نــام برد
خارج از کشور در صنایع مواد غذایی و در
صنایع مختلفی چون صنایع غذایی،
و گفــت :بــا تدویــن ایــن ســند ،نقشــه
طعــم و رنگ و داروســازی مورد اســتفاده
راه توســعه گیاهــان دارویــی نیز ترســیم
قرار میگیرد و عددی معادل  8/2میلیارد
صنایع اسانس ،آرایشی و بهداشتی،
شــد و تمــام دســتگاههای ذی ربــط و
دالر بــرای کشــورهای دیگــر ارزش افزوده
شیرین کنندهها ،حشرهکش و
وزارتخانههــای مرتبط موظف به اجرای
ایجادمیکند.
آفت کشها و مواد شوینده ارزش
وظایــف خــود در راســتای اجــرای ایــن
وی تصریــح کــرد :همچنیــن در ایــران
نقشهشدند.
در حــدود  2300گونــه گیــاه دارویــی
افزوده ایجاد کنند به شرط اینکه ما
محمدحســن عصــاره در پایــان افزایــش
شناســایی شــده اســت کــه هرکــدام از
بین کشت وصنعت ،کشت و بازار،
تعــداد داروهــای گیاهــی از  134گونه به
ایــن گونههــا میتوانند صنایــع مختلفی
صنعت و دانشگاه و صنعت و بازار
 1700گونه در فهرســت وزارت بهداشــت
چــون صنایــع غذایــی ،صنایــع اســانس،
و درمــان ،ایجــاد دانشــکدههای طــب
آرایشی-بهداشــتی و شــیرینکنندهها،
ارتباط سازنده برقرار شود
سنتی ،ایجاد شبکههای آزمایشگاهی و
حشــرهکش و آفتکشها و مواد شــوینده
توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان
ارزش افزوده ایجاد کنند به شرط اینکه ما
بین کشت وصنعت ،کشت و بازار ،صنعت و دانشگاه و صنعت و بازار را از دیگر دستاوردهای این ستاد برشمرد.

مدیر پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات پارک یزد خبر داد:

حضور  ۸استارتاپ یزدی در رویداد راه ابریشم
شــدند و داوران خارجی انتظار وجود ا کوسیســتم به این شکل
در یزد و کشور را نداشتند.

بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم وفنــاوری یزد ،تقی فرهنگ
نیــا در گفتگــو بــا روابــط عمومــی پــارک یــزد در خصــوص کلیت
برگزاری این رویداد در کشور و یزد سخن گفت.
فرهنــگ نیــا در خصــوص اهــداف برگــزاری ایــن رویــداد عــدم وجــود ســرمایه گــذار ریســک پذیــر در داخــل اســتان؛
اظهــار داشــت :رویکــرد اصلــی در برگــزاری ایــن تــور حمایــت از مشکل اصلی استارتاپها
اســتارتاپهای نوپا است و اســتارتاپهایی که قابلیت سرمایه مسئول تیم برگزاری تور راه ابریشم در یزد نیز در خصوص ایده
پذیــری دارند ،بتوانند توســط ســرمایه گذار خطر پذیــر اروپایی اولیــه برگــزاری ایــن رویــداد اظهار کرد :تــور راه ابریشــم ،اولین
تــور بیــن المللی اســتارتاپ ایران اســت کــه به صــورت رقابتی
حمایت مالی شوند.
وی ادامــه داد :شــهرهای تبریــز ،رشــت ،تهــران ،اصفهــان ،یزد ،برگــزار میشــود و بنیانگــذاران آنهــادی فرنــود؛ از موسســین
شیراز و مشهد میزبان تور راه ابریشم برای برگزاری اولین بخش اســتارتاپ کامــوا و مــژ گان اصغــری مدیرعامــل اســتارتاپ در
فرانسه هســتند که با توجه به حضور
اســتارتاپ بودنــد و بخــش دوم در
در رویدادهــای مختلــف اســتارتاپی،
فروردیــن مــاه در کیــش جهــت رقابت
رویداد راه ابریشــم را برای رقابت بین
نهایــی بیــن منتخبیــن هــر شــهر برگزار
فراخوان شرکت در این رویداد
اســتارتاپهای ایرانــی پایــه گــذاری
میشود.
مهرماه سالجاری اعالم شد و
کردند.
فرهنگ نیا افزود :در کیش هیئتهای
400ایده برای حضور ثبت نام کردند
مهــران دهقانــی فیروزآبــادی ادامــه
عالــی ســرمایهگذاران ایرانــی و اروپایی
داد :فراخــوان شــرکت در این رویداد
حضور خواهند داشــت و اســتارتاپها
که از این میان  100ایده ،اجازه حضور
مهرمــاه ســالجاری اعــام شــد و 400
بــرای کســب جوایــز نقــدی و غیــر
در رقابت را پیدا کردند و در مرحله
ایــده برای حضور ثبت نــام کردند که
نقــدی بــه ارزش تقریبــی  100میلیــون
پایانی این رویداد 6 ،استارتاپ از
از ایــن میــان  100ایــده ،اجــازه حضور
تومــان و بهرهمنــدی از حمایتهــای
شهرستانها و  4استارتاپ از تهران
در رقابــت را پیــدا کردنــد و در مرحلــه
مختلــف صندوقهای ســرمایهگذاری
پایانــی ایــن رویــداد 6 ،اســتارتاپ از
بینالمللی با یکدیگر رقابت میکنند.
به رقابت میپردازند
شهرســتانها و  4اســتارتاپ از تهران
وی بــا اشــاره بــه حضــور  8اســتارتاپ
به رقابت میپردازند.
یــزدی در رویــداد راه ابریشــم در یــزد،
عنوان کرد :شهرهای میزبان با توجه به تعداد درخواستهای وی افزود :در بخش اول ســه کارگاه آموزشــی برگزار شــد که در
هر شــهر برای شــرکت در این رویداد انتخاب شــدند و شهرهای آن نحــوه اســتاندارد ارائــه ایــده ،تمریــن ارائه ایده بــه داوران
همجوار برای شــرکت در این شــهرها حضور پیــدا کردند که یزد فارســی و چگونگــی ارائه به داوران خارجی به اســتارتاپهای
شرکت کننده ،آموزش داده شد.
نیز میزبان  3استارتاپ از شهر کرمان بود.
فرهنگ نیا در پایان ســطح برگزاری رقابتها را خوب توصیف و دهقانــی عــدم وجــود ســرمایه گــذار ریســک پذیــر در داخــل
تصریح کرد :اســتارتاپهای یزد از لحاظ ایده و نحوه ارائه ،فراتر اســتان و کشــور را مســئله مهم اســتارتاپها دانســت و خاطر
از دیدگاه داوران در خصوص اســتارتاپهای شهرســتانی ظاهر نشــان کــرد :بــا توجــه بــه نوپــا بــودن اســتارتاپها در ایــران،

ســرمایه گذار داخلــی درک واقعی از محیط اســتارتاپها پیدا
نکردهاند.
وی ادامــه داد :اســتارتاپهای داخلــی ایدههــای خوبــی را
ارائــه میکننــد و نحــوه بیــان ایده نیــز قابل قبول اســت اما به
مســئله درآمد زایی ایدهها توجه نمی شــود و همین امر دلیل
ردشــدن ایده توسط داوران و سرمایه گذاران است.
دهقانی با اشــاره به اســتقبال خوب از برگزاری این رویداد در
یــزد گفــت :مــا انتظار حضور  30نفر در مراســم برگــزاری رویداد
راه ابریشم را داشتیم که با توجه به افزایش تعداد مستمعین
و مهمانان ،این مراســم در تاالر بنیاد نخبگان یزد برگزار شد.
وی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد :بتوانیــم بــه صــورت
ســاالنه این رویــداد را برگزار کنیــم و رویداد راه ابریشــم بتواند
بــه عنوانهــاب اســتارتاپی در خاورمیانــه عمــل کــرده و در
ســالهای آینــده ،از کشــورهای همجــوار نیــز در ایــن رویــداد
حضور داشته باشند.
گفتنــی اســت رویــداد راه ابریشــم در یــزد بــا حمایــت
پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،بنیــاد نخبــگان یــزد ،شــتابدهنده
پیشــگامان ،شــتابدهنده ســندباد و اسپانســرهای کشــوری
همچــون اســنپ ،ریحــون ،فینــوا و پیــن تــا پیــن و بــا کمــک و
همراهی همفکر یزد برگزارگردید.

گفتگو 3

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال دوم 1396

احمدرضا فقیه خراسانی در گفتگو با روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد:

رویدادفناوریگرجستان،دروازهورودبهبازارهایجهانی

احمدرضافقیهخراسانی؛معاونفناوریونوآوریپارکعلموفناوری
یــزد از برگــزاری رویــداد تبادل فناوری در راســتای بینالمللیســازی
محصــوالت فنــاوری خبــر داد و انجــام مذا کــرات بیــن شــرکتهای
پارکهــای علم و فنــاوری ایران و پارک فناوری تفلیــس را فرصتی در
راستای ورود به بازارهای جهانی و بین المللی سازی خواند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،فقیه خراســانی در
خصــوص رونــد بیــن المللی ســازی محصوالت فنــاوری گفــت :از دو
سال پیش با در نظر گرفتن اهمیت بازارهای جهانی و عمر کوتاه بازار
محصوالتفناوری،شناساییوبرقراریارتباطبا کشورهایهدفدر
دستور کار پارک یزد قرار گرفت و در همین راستا بررسی و مطالعه بازار
مالزی ،سنگاپور ،آلمان و گرجستان توسط پارک یزد صورت گرفت.
وی گرجســتان را به عنــوان دروازه ی ورود به بازارهای اروپا و پایگاه
صادرات محصوالت فناوری خواند و مزیت این کشور را در عدم نیاز
به ویزا برای ایرانیان به منظور ورود به این کشور ،بروکراسی بسیار کم
برایشروعفعالیتهایتجاریوهمچنینمعافیت گمرکیصادرات
از گرجســتان به کلیه کشــورهای اروپایی توصیف کرد و فضا را برای
عرضــه محصــوالت دانشبنیــان ایرانــی هم تــراز و حتــی برتــر از دیگر

و همچنیــن شــرکتهای عضــو کریــدور صــادرات معاونــت علمــی و
کشورهادانست.
معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک یــزد در ادامــه ســخنانش گفــت :فنــاوری ریاســت جمهــوری 30 ،شــرکت فنــاور ایرانــی در ایــن رویداد
کشورگرجستان دارای پتانسیل خوبی به منظور عرضه محصوالت در شرکتنمودند.
زمینههای راه و ســاختمان ،کشــاورزی و حوزه بیوتکنولوژی است و وی خاطر نشان کرد :با هماهنگیهای انجام شده در مجموع بیش
از  100شــرکت یــا نهاد دولتــی گرجی جهت
همینطــور در حــوزه صنعت نیــز ظرفیت
مذا کــره در همایــش حضــور یافتنــد کــه
خوبــی برای بــه کارگیری دانــش ایرانی و
برگزاری چند جلسه میان نمایندگان
خوشبختانه نتایج بسیار مطلوبی حاصل
نیروی کار گرجی دارد.
گردیدوهمچنیناطالعاتخوبیدر زمینه
اینکــه
بیــان
بــا
فقیــه خراســانی
پارک علم و فناوری یزد و پارک
ثبت شــرکت ،بیمه ،بانکــداری و اقامت در
سیاستهای پارک یزد در همه امور برون
تکنولوژی گرجستان در کشور
کشــور گرجستان برای شــرکتهای حاضر
ســپاری فعالیتهــای اجرایــی به بخش
در این رویداد ارائه گردید.
خصوصــی و در دســت گرفتــن مســائل
گرجستان و ایران ،منجر به برقراری
وی عنــوان کــرد :پارکهــای علــم و
حاکمیتی اســت ،افزود :هرجــا که دولت
ارتباط با اتاق بازرگانی تفلیس و در
فناوری نقش پل ارتباطی و شــتابدهنده
به بخش خصوصی اعتماد کند ،مطمئنا
نهایت امضای تفاهمنامه راهاندازی
شــرکتهای خصوصی به ســمت و سوی
نتایــج مطلوب تری حاصل خواهد شــد
حضــور در عرصــه بیــن المللــی و انجــام
و بنابراین سیاســت به منظور انجام امور
دفتر مبادالت ایران و گرجستان به
مبــادالت بیــن المللــی را ایفــا میکننــد و
اجرایــی و مــراودات پــارک یــزد بــا کشــور
منظور کمک به بازاریابی استارت
ادامهپیگیریها،شناساییشرکایبالقوه
گرجستان ،شرکتی با سابقه درخشان در
آپها مابین پارک یزد و پارک فناوری
و احتمالی و به عهده خود شرکتهاست.
صادرات به کشور گرجستان شناسایی،
البتــه مرکــز مبــادالت تکنولــوژی ایــران و
و مراحل انجام کار به این شــرکت وا گذار
گرجستان گردید
گرجســتان ضمن رصد شرکتهای حاضر
گردید.
در اولیــن  B2Bتصمیــم دارد قراردادهــای
وی افــزود :برگــزاری چنــد جلســه میــان
نماینــدگان پارک علم و فنــاوری یزد و پارک تکنولوژی گرجســتان در بسته شده را اطالع رسانی کند.
کشــور گرجســتان و ایــران ،منجر بــه برقراری ارتبــاط با اتــاق بازرگانی فقیه خراسانی ضمن تشکر ویژه از سفارت ایران در گرجستان و سید
تفلیس و در نهایت امضای تفاهمنامه راهاندازی دفتر مبادالت ایران جواد قوام شهیدی ،سفیر ایران در گرجستان ،افزود :پویایی و پرباری
و گرجستان به منظور کمک به بازاریابی استارت آپها مابین پارک مذا کرات رخ به رخ شرکتها مورد استقبال سفیر قرار گرفت.
ایــن مقــام مســئول در پایــان تصریح کــرد :خدمــات دفتر مبــادالت
یزد و پارک فناوری گرجستان گردید.
فقیــه خراســانی تصریــح کــرد :اولیــن قــدم ایــن همــکاری ،برگــزاری فناوری ایران و گرجستان منحصر به شرکتهای پارک علم و فناوری
جلســه مذا کرات  B2Bیا همان بخش خصوصی با بخش خصوصی یزد نیست و همه شرکتهای فناور ایرانی میتوانند از خدمات این
درتفلیس بود که با اطالع رسانی به پارکهای علم و فناوری منتخب دفتر بهره مند گردند.

مدیر پر وژه برگزاری سیزدهمین جشنواره ایدههای برتر:

فراهم شدن زیرساختهای راهاندازی بورس ایده در پارک یزد
مدیر پروژه برگزاری سیزدهمین جشنواره ایدههای برتر گفت :در وی افــزود :کلیه اﻳﺪهﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻧﻮآوری ،درﺟﻪ ﭘﺨﺘﮕـﻲ،
طی چند سال گذشــته ،زﻳﺮﺳﺎﺧتهای ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارزش اﻓـﺰوده اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻓﺮاﮔﻴـﺮی اﺳـﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،درﺟﻪ
ﺛﺒﺖ اﻳﺪه و راه اﻧﺪازی ﺑﻮرس اﻳﺪه در ﭘﺎرک اﻳﺠﺎد و ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺰرﮔﻲ از رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﻴﺄت داوران ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺳﺎﻻﻧﻪ دهﻫﺎ اﻳﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻳﺪه ﻫﺎی اﻳﺪه ﭘﺮدازان ﺟﻤﻊ آوری شده اﺳﺖ.
بــه گزارش روابط عمومی پارک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻳﺰد ،ﻃﺮح راه اﻧﺪازی اﻳﺪه ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل  1382در دســتورکار شــهرام شــکوهی اضافه کرد :صاحبان ایــده از اول مهر تا پایان
آبان مــاه برای ثبت ایدههــای خود در
ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻳﺰد ﻗـﺮار گرفــت و
پایگاه الکترونیک جشــنواره به آدرس
ســیزدهمین ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎی
کلیه اﻳﺪهﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی
www.Chosen-idea.irفرصــت خواهند
ﺑﺮتر و سومین جشنواره استانی شتاب ﺑﺎ
ﻧﻮآوری ،درﺟﻪ ﭘﺨﺘﮕـﻲ ،ارزش
داشــت که ایدههای دریافتــی پس از
ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
اﻓـﺰوده اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻓﺮاﮔﻴـﺮی
عملیات غربالگری ،در ســطح استانی
و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در آذر مــاه
اﺳـﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،درﺟﻪ رﻓﻊ
داوری خواهد شد و در مرحله بعد  3ایده
در یزد برگزار میشود .به همین بهانه با
ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ در
برتر و برگزیده هر استان برای رقابت ملی،
شهرام شکوهی؛ مدیر پروژه سیزدهمین
ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و رﺗﺒﻪ
به یزد ارسال میشوند .این مقام مسئول
جشنواره ایدههای برتر در خصوص این
با بیان اینکه تیم ســازی و ارسال ویدیو
جشنواره و اهداف آن به گفتگو نشستیم.
ﺑﻨﺪی ﻫﻴﺄت داوران ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و
از طرف تیمهای منتخب هر اســتان به
جشنواره
شهرام شــکوهی در خصوص
ﺳﺎﻻﻧﻪ دهﻫﺎ اﻳﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﺪه ﻫﺎی
دبیرخانه جشنواره در مرحله بعدی قرار
ﺟﺸﻨﻮاره
اﻳـﻦ
شتاب ملی اظهار داشت:
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
میگیرد ،تصریح کرد :مرحله نهایی این
ﺑه عنــوان اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺠﻴﺮه اﻳﺪه تــا
رویداد همزمان با هفته پژوهش و فناوری
ﻣﺤﺼﻮل ،ﻧﻘـﺶ ﺑـﻪ ﺳـﺰاﻳﻲ در اﻳﺠـﺎد
در آذر ماه در یزد برگزار خواهد شد و از  10ایده برتر در تهران و در
ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻓﻨﺎوری از اﻳﺪه ﻫﺎی اﻳﺪه ﭘﺮدازان دارد.
وی ﺗﺮوﻳﺞ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوری ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﻼق و ﺑﺮﻗﺮاری حضور ریاســت جمهوری تقدیر به عمل خواهد آمد و لوح تقدیر و
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ همچنیــن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺟﻮد در مبلغ  30میلیون ریال به عنوان جایزه به آنها اهدا خواهد شد.
شکوهی با اشاره به برگزاری جشنواره در  8محور عنوان کرد :تعداد
ﻛﺸﻮر را از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره نام برد.
شــکوهی ادامــه داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای پارک ﻳﺰد در ایدههــا در دوره قبــل 7501 ،اﻳﺪه ﻓﺮدی و  473اﻳﺪه ﮔﺮوﻫﻲ بوده
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮی و اﺧﺬ ﻣﺠـﻮز ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ از وزارت ﻋﻠـﻮم ،اســت .همچنین با توجه به اینکه محدودیت سنی نداریم افرادی
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،ﺛﺒﺖ و دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻳﺪه ﻫﺎ میتوانــد کمک قابل با سن زیر  18هم شرکت داشتند که مجموع ایدههای آنها به 71
رسید .وی خاطر نشان کرد :ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳـﻦ اﻳﺪه ﻫـﺎ ،از ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣﺎدی
توجهی به ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻨﺎوری در ﻛﺸﻮر کند.

و ﻣﻌﻨﻮی در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷد .همچنین برای جلوگیری از سرقت ایدهها،آنها را شناسنامه دار
میکنیم .معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد گفت :توفیقات
و تجربیات گذشته باعث شده است که جشنواره شتاب با حمایت
مدیران ارشد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در جمع برنامههای
ثابت و ساالنه هفته پژوهش و فناوری قرار گرفته و مساعدتهای
مطلوبی برای برگزاری سراسری و هرچه با شکوهتر این جشنواره
و همچنین حمایت از صاحبان ایدههای برتر در ســطوح استانی و
ملی انجام پذیرد.
وی در پایان سخنان خود اظهار داشت :از همه عالقه مندان به حوزه
گسترده فناوریهای نوین ،اساتید و جوانان صاحب ایده و خالقیت
میخواهم تا با حضور در این رقابت بزرگ ،داشتهها و دستاوردهای
خود را به محک آزمون بسپارند و از حمایت پارکهای علم و فناوری
در سراســر کشور برای تجاریسازی نتایج تحقیقات خود استفاده
کنند.
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مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران خبر داد:

کمکبهرشدچهار برابریصادراتکاشیو
سرامیکتاسال 1401در صورتتحققاهدافمرکز
مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران با بیان اینکه توســعه بــازار ،لعــاب و طراحــی رنگ و چــاپ ،ایجاد
هدف مرکز توســعه فناوری سرامیک ایران ،کمک به توسعه شــبکه آزمایشــگاه مرکزی ،بهره وری انــرژی و محفظ محیط
فنــاوری و دانــش در صنعــت کاشــی و ســرامیک بــه منظــور زیســت ،توانمدســازی منابــع انســانی ،قطعه ســازی و بومی
تولیــد محصــوالت با ایجاد ارزش افــزوده و کیفیت رقابتی در کردن تجهیزات و ...اشاره کرد.
بازارهــای جهانــی بــه منظور افزایــش صــادرات در این حوزه زار ع بــا اشــاره به اولویت بندی شــدن ایــن موضوعات برای
است .گفت :تبدیل مرکز به عنوان قطب پژوهشی و فناوری اجــرا گفــت :در حــال حاضــر موضوعات توســعه بــازار ،بهینه
صنعــت ســرامیک در منطقــه و کمک به افزایش صــادرات از ســازی فرانیــد تولیــد ،انتقــال دانــش فنــی و ایجــاد شــبکه
 115میلیون متر مربع کنونی به  400میلیون متر مربع در سال آزمایشــگاه مرکزی در دســت انجام هســتند و به تدریج دیگر
 1401و بــه دســت آوردن رتبــه دوم صــادرات جهانی از طریق موارد نیز اجرایی خواهند شد.
توسعه فناوری ،چشمانداز بلند مدت این مرکز است.
رامین زار ع با بیان اینکه طبق آمار و در سال  200 ،93میلیون
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،رامین متــر مربع مازاد تولید کاشــی و ســرامیک داشــتیم ،افزود :در
زار ع ،مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران با بیان سال مذکور  110میلیون متر مکعب از آن صادر شد.
اینکــه مرکــز توســعه فنــاوری ســرامیک ایــران یــک هلدینگ وی با بیان اینکه مرکز در حال حاضر با  2چالش جدی روبرو
فنــاوری اســت ،گفــت :ایــن مرکــز بــا
اســت ،اذعان کرد :چالــش ابتدایی
مشــارکت صاحبان صنعت سرامیک
اعتمــاد صنعــت بــه مرکــز بــرای رفع
یکی از مهمترین مشکالت
ایــران ( انجمــن صنفــی کاشــی و
نیازهای فناورانه خود است که باید
صنعت سرامیک ایران ،نبود
ســرامیک و انجمــن صنفــی لعــاب
در ایــن زمینه مرکــز تمام تالش خود
صادرات
برای
رقابتی
توان
کشور) ،تولیت پارک علم و فناوری یزد
را بــه کار بگیرنــد تا با ارائــه خدمات
و حمایــت اســتانداری یــزد،در پــارک
مناســب اعتمــاد صنعــت را جلــب
است و این مرکز با هدف
علم و فناوری یزد راهاندازی شد و در
نموده و صنعت کاشــی و ســرامیک
افزایش کیفیت کاشی و
حــال حاضر عمــده ســهام آن متعلق
نیــز به صــورت عملی با مــا همکاری
سرامیک تولیدی و در نهایت
به انجمن صنفی کاشــی و ســرامیک
کنــد و از خدمــات مرکــز اســتقبال
افزایش صادرات به خارج از
و انجمــن صنفــی لعــاب کاشــی و
نماید.
کشور راهاندازی شد
سرامیک است و باقی سهام آن برای
زار ع ادامــه داد :چالــش دوم نوپــا
پارک علم و فناوری یزد و شرکتهای
بــودن مجموعــه اســت .در حــال
فناور فعال در حوزه سرامیک است.
حاضــر تنهــا  9مــاه از عمــر مرکــز
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکالت صنعت سرامیک میگــذرد و آغــاز کار هــر مجموعهای عرضه خدمــات پایین و
ایران ،نبود توان رقابتی برای صادرات است ،ادامه داد :این هزینههــا باال اســت .به همین دلیــل در صورتی که این دوره
مرکز با هدف افزایش کیفیت کاشی و سرامیک تولیدی و در کــه چون دره مرگ اســت را با کمک دولــت و پارک و حمایت
نهایت افزایش صادرات به خارج از کشور راهاندازی شد.
خود صاحبان صنعت به سالمت پشت سر بگذاریم ،رسیدن
زار ع بــا بیــان اینکــه هم ا کنــون رتبــه هفتم صادرات کاشــی به اهدافمان کامال در دسترس خواهد بود.
جهــان را دارا هســتیم ،اظهــار کــرد :این در حالی اســت که از وی درباره اقدامات انجام شــده در این دوره  11ماهه گفت:
نظر تجهیزات مشــکلی نداریم ،ولی نبود بازاریابی مناسب و  3ماه اول به تدوین برنامه راهبردی ونقشــه راه مرکز ســپری
بهره گیری از روشهای نوین بازاریابی در کشورهای هدف ،شــد و فعالیتهای اجرایی از ابتدای ســال  96آغاز شد .و در
ً
دانش فنی پایین و و بعضا مشکالت روابط سیاسی و تجاری نهایــت تصمیــم بر دو راهبرد اصلی و کالن در مرکز شــد ،ابتدا
موجب تنزل رتبه صادرات ایران در ســالهای گذشته شده تالش برای بهبود وضعیت کنونی صنعت کاشــی و سرامیک
است.
بوســیله توســعه فناوری و انتقال دانش ،و راهبرد دوم اینکه
زار ع بــا اشــاره بــه صــادرات ایــران در زمینــه کاشــی گفــت :شناســایی معرفــی و راهانــدازی فرصتهــای جدید ســرمایه
74درصد کاشــی صادراتی ایران به عراق 14 ،درصد به کشور گــذاری در صنعت ســرامیک به ویژه در حوزه ســرامیکهای
افغانستان و پا کستان صادر میشود.
پبشــرفته ،بیــو ســرامیک و ســرامیکهای صنعتــی کــه هــم
وی با بیان اینکه تنها  12درصد از کاشــی و ســرامیک کشــور تکنولوژی بر ،کم آب خواه ،دوستدار محیط زیست و با ارزش
بــه دیگر کشــورها صادر میشــود و آن را یک ضعــف و تهدید افزوده باال است.
جدی برای صنعت کاشــی و ســرامیک ایران دانست .گفت :مدیرعامل مرکز توســعه فناوری ســرامیک ایــران افزود :پس
این آمار نشان از امکان گسترش صادرات کاشی و سرامیک از آن همایــش مدیــران تولیــد و فنــی کارخانجــات کاشــی و
ایران به دیگر کشورها است.
ســرامیک ایــران را در دانشــگاه یزد برگزار کردیم که بســیاری
مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران با بیان اینکه از مســئوالن کشــوری و اســتان همچــون اســتاندار ،مدیرکل
ایــن مرکــز بعنوان واحد تحقیق و توســعه متمرکــز در صنعت دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و رئیس
ســرامیک ایفــای نقش خواهد کــرد ،گفت :در چشــمانداز  10سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ،رئیس دانشگاه یزد
ســاله خود  9موضوع اســتراتژیک صنعت را مدنظر قرار داده و مدیران حوزه کاشــی و ســرامیک کشــور و اساتید استانی و
ایــم ،کــه از جمله آنها میتوان به بهینه ســازی فرایند تولید ،کشوری در آن شرکت داشتند.

وی درباره برگزاری همایش مدیران تولید و فنی کارخانجات
کاشــی و ســرامیک ایــران در یزد گفــت :مرکز توســعه فناوری
ســرامیک ایــران در کنار انجمن صنفــی تولیدکنندگان کاش
و ســرامیک کشــور مجری برگــزاری این همایــش بودند که با
مشــارکت و اســتقبال خــوب دانشــگاه یــزد در این دانشــگاه
برگــزار شــد و مهمتریــن دســتاورد مــا در ایــن همایــش،
شناساندن مرکز به مدیران عامل ،تولید وفنی صنایع کاشی
و سرامیک کشور بود.
زار ع بــا بیــان اینکــه ایــن همایــش بعنــوان اولیــن دوره آن،
همایــش موفقــی بود ،افــزود 150:مدیر تولید ،عامــل و فنی از
واحدهــای تولیــدی کاشــی و ســرامیک در همایــش شــرکت
داشتند.
وی درباره دیگر فعالیتهای مرکز در طول چند ماه کار خود
گفت :برای رفع مشــکالت صادراتی ،پروژه شناخت بازارهای
جدید صادراتی را تعریف کردیم .همچنین با شناسایی چند
شرکت بزرگ بازرگانی در صدد برقراری تعامل و همکاری بین
این شرکتها و برخی کارخانجات کاشی سرامیک هستیم.
زار ع دربــاره دیگــر فعالیتهــای مرکــز گفــت :راهانــدازی
آزمایشــگاه کاشــی و ســرامیک در پــارک یکــی از مهمتریــن
فعالیتهــای مجموعــه مــا بــود کــه یــک مــاه دیگــر از آن
بهرهبرداری میشود و آماده ارائه خدمات به صنعت خواهد
بود .همچنین برای کاهش هزینههای آزمایشــگاهی ،شبکه
آزمایشــگاهی بین دانشــگاه یزد ،جهاد دانشگاهی ،دانشگاه
آزاد میبــد و آزمایشــگاه مرکــز برقــرار کردیــم کــه بر اســاس آن
امــکان تبــادل امکانــات آزمایشــگاهی بیــن ایــن  4مجموعه
فراهــم خواهــد آمد و نیاز به خرید تجهیزات آزمایشــگاهی در
اســتان تااندازه زیادی کاهش داشــت .و این شــبکه آمادگی
حضور ســایر آزمایشــگاه موجود در استان و کشــور را در خود
دارد ،تــا حدا کثــر همــر افزایــی بیــن ظرفیــت آزمایشــگاهی
صنعت فراهم شود.
وی بــا اشــاره به حمایت مرکــز از طر حهای نوآورانــه گفت :از
دیگــر طر حهای مرکز ،همکاری با مرکز نــوآوری بود که زمینه
ســرمایه گــذاری در طر حهــای نوآورانــه مرتبــط بــا موضــوع
ســرامیک را مهیــا میکنــد .و این ظرفیت در مرکــز وجود دارد
تــا در طر حهایــی که بتواند مســئلهای از صنعــت را حل کند
مشارکت سرمایه گذاری داشته باشد.
مدیرعامل مرکز توســعه فناوری ســرامیک ایران همچنین با
اشــاره به فعالیت  20ســاله مرکز تکنولوژی ســرامیک اســپانیا
و امــکان اســتفاده از دانــش آن مجموعه و انتقال به صنعت
گفــت :مجــدد ایــن همــکاری را از ســر گرفتیــم و بــا مذا کرات
و مکاتباتــی کــه انجــام شــد بــه زودی طــرح مشــترکی را آغاز
میکنیم.
وی در پایان خاطر نشــان کرد :رســیدن به اهدافی که برای
ایــن مرکــز ترســیم شــده و تبدیــل شــدن بــه مرکــز در ســطح
نمونههــای موجــود و مشــابه بیــن المللــی کــه مــدت زمــان
زیــادی بــا ســرمایه مالی زیــاد از عمــر آن میگــذرد کاری بس
ســخت ولــی شدنیســت بــه شــرط حمایــت ،همــکاری همه
جانبــه دولــت و نهادهــای مربوطــه و از همــه مهمتر صنعت
کاشی و سرامیک که صاحب اصلی این مرکز است.
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نشستبررسیظرفیتهایهمکاریسازمان
زمینشناسی ایران و پارک علم و فناوری یزد
نشست معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد با مدیران
سازمان زمین شناسی ایران به منظور بررسی ظرفیتهای همکاری
سازمان زمین شناسی ایران و پارک علم وفناوری یزد ،عصر روز شنبه
 29مهر در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علم و فنــاوری یــزد ،در ابتدای این
نشســت احمدرضا فقیه خراسانی در خصوص زمینههای همکاری
سازمان زمین شناسی ایران و پارک علم و فناوری یزد اظهار داشت:
شــرکتهای مســتقر در پــارک یــزد در زمینههــای متنوعــی از جمله
حوزه توســعه فناوریهای آب و معدن فعالیت میکنند و ســازمان
زمینشناسی ایران میتواند از ظرفیت شرکتها بهره مند شود.
فقیه خراســانی همچنین اســتفاده شــرکتهای مســتقر در پــارک از
پژوهشــکدهها و آزمایشــگاههای ســازمان زمین شناســی ایران را از
دیگر زمینههای همکاری عنوان کرد.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه
آمــار بیــکاری و خصوصــا بیــکاری فــار غ التحصیــان
دانشگاهی ادامه داد :تنها راه حل برون رفت از مسئله
بیکاری در کشور ،استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
و شرکتهای دانشبنیان است.
در ادامــه مدیر آموزش ســازمان زمین شناســی ایران،
بــا ارائه تاریخچه و زمینه فعالیت این ســازمان ،عمده
فعالیتهــای ســازمان را پژوهشــی و مطالعــه محــور
دانست و خاطر نشان کرد :سازمان زمین شناسی ایران منشا تولید
معــدن و صنایع معدنی اســت و بــه دلیل مولد بودن بایــد از لحاظ
دانش و فناوری به روز باشد.
سیدهادی میرمحمد میگونی با تا کید بر اهمیت آموزشهای عملی
در سازمان افزود :سازمان زمین شناسی ایران در رتبه بندی جهانی

از نظر شــاخصهای جهانی رتبه نهم را در بین  170کشور داراست و
این جایگاه باید با آموزش حفظ شود.
وی در پایان تصریح کرد :استان یزد پتانسیل بسیار باالیی از لحاظ
معدنی و وجود خا کهای نادر را داراست و امیدوارم با فراهم شدن
زمینههای همکاری از این پتانسیل به خوبی بهرهبرداری شود.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دار ویی و طب سنتی
مطرح کرد:

حلقهگمشدهدر حوزهگیاهاندارویی،مسئله
عدممکانیزاسیونویکپارچهسازیدر کشتاست

نشســت هماندیشــی دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری گیاهــان
دارویــی و طــب ســنتی بــا شــرکتهای مســتقر در پردیــس زیســت
فناوری و سیستمهای پیشرفته ،روز یک شنبه  23مهرماه در محل
این پردیس برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علــم و فنــاوری یزد؛ محمدحســن
عصــاره در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه ضــرورت تولیــد مــواد فــرآوری
اســتاندارد اظهار داشــت :یکــی از معضالت حــوزه گیاهــان دارویی،
فروش مواد خام به کشــورهای دیگر و از دســت دادن ارزش افزوده
است.
وی ادامــه داد :کشــورهای پیشــرفته بــا ایجــاد پاالیشــگاههای
گیاهــان ،مواد خــام را به عنــوان ورودی و مواد فرآوری اســتاندارد را
بــا فرموالســیونهای متعدد به عنــوان خروجــی وارد بــازار میکنند
در حالیکه کشــور ما همین مواد فرآوری شــده را خریداری میکند و

واردات زیاد در زمینه گیاهان دارویی ناشی
از خام فروشی است.
عصاره افزود :مسئله بعدی در حوزه گیاهان
دارویی،عدممکانیزاسیونویکپارچهسازی
در کشــت است و در حال حاضر کشتها در
زمینهای کوچک و به صورت پرا کنده صورت میگیرد.
وی عدم وجود ماشین آالت را یکی از کمبودهای دیگر در این حوزه
دانســت و خاطر نشــان ســاخت :کندی کار در برداشت محصوالتی
نظیر گل محمدی به علت نبود ماشین آالت در این حوزه ،موجب
میشــود گســترش و توســعه ســطح قابل کشــت امکان پذیر نبوده
و هزینههایــی را بــه تولیــد کننــده وارد کنــد کــه عمــا برایــش صرفه
اقتصادی نداشته باشد.
عصــاره در ادامــه خواســتار تــاش بیشــتر شــرکتهای خصوصــی در
طراحی و تولید ماشین آالت کشاورزی شد.
دبیر ســتاد توســعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ســنتی در
بخش دیگری از سخنان خود ،یافتن بازار مناسب در حوزه گیاهان
دارویــی را از الزامــات ایــن حوزه برشــمرد و تصریح کــرد :فعاالن این

حوزه باید بتوانند از طریق پایگاه مجازی با مشتریان ارتباط داشته
باشــند و بازارســازی کننــد همچنین با آ گاهــی از نیازهــای صنعت،
بتوانند محصولی را تولید کنند که کاربردی بوده و صرفه اقتصادی
داشته باشد.
وی اضافــه کــرد :عطاریها و کســانی که در حوزه طب ســنتی فعال
هســتند بایــد از طریــق دانــش افزایــی و مــدرن کــردن مکانهــای
فروش و بســته بندی مناسب از روش فروش سنتی و غیربهداشتی
خودداری کنند.
محمدحســن عصاره در پایان اظهار داشــت :حوزه گیاهان دارویی
در کشور دارای متولیان زیادی است و موازی کاریها و نظارتهای
چندگانه برآن اعمال میشود که امیدوار هستیم بتوانیم این مسئله
را حل کنیم.
گفتنــی اســت در این نشســت مدیــران عامــل شــرکتهای پردیس
زیســت فنــاوری پــارک علم و فنــاوری یزد نیــز به معرفــی زمینههای
فعالیت شرکت خود پرداختند و در خصوص مسائلی چون مشکالت
ســرمایه گــذاری و نبود بانــک اطالعاتی از نیازهای صنعــت در حوزه
گیاهان دارویی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

برگزارینهمیننشستسراسری
فن بازارهای منطقهای در یزد
نهمین نشست سراســری فن بازارهای منطقهای روز یک شنبه 21
آبان ماه به میزبانی پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علــم و فناوری یزد ،این نشســت با
حضور رئیس و دبیر شــبکه مرکز فن بازار ملی ایران ،معاون توســعه
فنــاوری پارک فنــاوری پردیس ،معاون هماهنگی امــور اقتصادی و
توسعه منابع استاندار یزد ،رئیس پارک علم وفناوری یزد وکارگزاران
فن بازار منطقهای برگزار شد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یزد ،در این نشســت ضمــن خیرمقدم
به مدعوین اظهار داشــت :بخش چالش برانگیــز در عرصه فناوری،
بحــث تقاضا و بازار اســت و خوشــبختانه فن بازارهــا روی دو ویژگی
ارزش گذاری معتبر و صیانت که در بازار وجود ندارد ،متمرکز هستند.

داریــوش پورســراجیان رســالت پارکهــای
علم و فناوری را عرضه فناوری دانست و خواستار
تمرکــز بیشــتر در بحــث تجاریســازی و فــروش
محصوالت در شرکتهای دانشبنیان شد.
در ادامــه ایــن نشســت دیدگاههــا و آخریــن
برنامههای مرکز فن بازار ملی ایران به حضار ارائه
شــد و کارگــزاران فــن بــازار اصفهان ،خوزســتان،
خراســان رضــوی ،قزویــن و کرمــان بــه ارائــه
تجربیات موفق استان خود پرداختند.
گفتنــی اســت معرفی فــن بــازار تخصصی صنعت
گاز ،همکاری ستاد نانو با کارگزاران شبکه فن بازار ملی و به کار گیری

جذب سرمایه جمعی در این شبکه ،از دیگر مباحث مطرح شده در
این نشست بود.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد مطرح کرد:

راه نجات اقتصاد کشور ،پایه ریزی آن بر اساس دانش و فناوریهای به روز است
علی زینی وند در نشست هماندیشی با کار آفرینان حوزه فناوری
اظهار داشت :منبع مالی به تنهایی هیچگاه باعث توسعه کشور
نشده است و تزریق پول به جامعه تا زمانی که فعالیتها بر پایه
دانش صورت نمی گیرد ،یک سم مهلک است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،نشســت
هماندیشــی معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی و توســعه منابع
استانداری یزد با کار آفرینان حوزه فناوری ،صبح روز سه شنبه 5
دی ماه با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد ،معاون فناوری و
نوآوری پارک و جمعی از مدیران عامل شرکتهای فناور در مرکز
فناوری اقبال برگزار شد.
علی زینی وند در این نشست اظهار کرد :نقش دولت در اقتصاد
نقــش تســهیلگر اســت و نبایــد بــرای رونــق و توســعه فعالیتها
منتظر دولت ماند و نگران کمبود بودجه دولت بود.
وی با اشــاره به پتانسیل خوب نیروی انسانی در یزد ادامه داد:
جهــت گیــری اقتصــادی اســتان در ایــن دوره تکیــه بــر دانش و
تکنولوژیهای به روز با اســتفاده از نیروی انســانی است و حوزه
علم وفناوری باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
وی بــا تا کیــد بــر ضــرورت اصــاح وتغییــر رفتارهــا و دیدگاههــا در
خصــوص ایجاد اشــتغال عنوان کرد :در حــال حاضر برای ایجاد
اشتغال روی تامین منابع تمرکز میکنیم که این دیدگاه درستی
نیست و باید بتوان با فکر جدید و نیاز سنجی بازار اشتغال زایی
کــرد .این مقام مســئول افزود :منابــع مالی ،زمــان و راهبردهای
اســتان را در بخــش اقتصــاد بایــد در مشــاغل خــرد و در صنایــع
بزرگ به صورت عادالنه تقسیم کرد زیرا هر کدام نقش مهمی در
اقتصاد استان ایفا میکنند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به بحث اقتصاد
مقاومتی ،تصریح کرد :تفسیر درست اقتصاد مقاومتی استفاده از
ظرفیتهای نهفته استان است که مورد بی توجهی قرار گرفته و
شرکتهای دانشبنیان و فناور یکی از این ظرفیتها محسوب

میشوند.
زینی وند فراهم شدن زمینههای ورود مدیران عامل شرکتهای
دانشبنیان به اتاقهای فکر و سیاســتگذاری اســتان را یکی از
برنامههای آینده تیم اقتصادی اســتان دانســت و بر حضور این
شــرکتها در کارگروههای پژوهــش و فناوری و اقتصاد مقاومتی
تا کید کرد.
وی توجــه بــه بازاریابــی و نیاز ســنجی بازار بــرای تولید محصول

مــورد نیاز را یکی از راهکارهای حل مشــکالت شــرکتهای فناور
عنوان کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد
در پایــان خواســتار کمک شــرکتهای فنــاور در ارائــه طر حهای
گردشگری ،محیط زیست و صنایع کم آبخواه برای استان شد.
گفتنی است در این جلسه مدیران عامل شرکتهای مستقر در
پارک یزد نیز مسائل و دغدغههای خود را مطرح کردند.

رئیس پارک علم و فناوری یزد مطرح کرد:

 40درصد فعالیت پارک علم و فناوری یزد در حوزه ICTاست
رئیــس پــارک علم و فنــاوری یزد با اشــاره بــه اینکه بیــش از ۴۰
درصــد فعالیتهــای ایــن پــارک در حــوزه  ICTاســت ،گفــت:
تاکنون بیش از  ۷۵۰ساعت مشاوره در حوزه راهاندازی کسب

و کارهای  ICTدر یزد ارائه شده است.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم وفنــاوری یــزد ،داریوش
پورســراجیان دوشــنبه شــب  16بهمن در نشســت شــرکتها،

اســتارتاپها و فعــاالن حــوزه  ICTیــزد بــا وزیــر ارتباطــات و
فناوری اطالعات اظهار داشت :این پارک پس از شهرک علمی
تحقیقاتی اصفهان به عنوان دومین پارک علم و فناوری کشور
شکل گرفت.
وی حضــور پــارک علــم و فنــاوری یــزد در نمایشــگاهها و
نشس ـتهای تخصصی با متخصصــان و مجریان حــوزه ICT
اســتان را از فعالیتهــای این مرکز در ســال جاری دانســت و
افــزود :تعامل و همکاری نزدیک ما با حوزه فناوری اطالعات
و ارتباطــات اســتان به حدی نزدیک و فشــرده بوده که گاها
از نگاه بیرونی تصور میشود این پارک یک پارک تخصصی در
حوزه  ICTاست.
وی از انجام بیش از  750ســاعت مشــاوره در حوزه راهاندازی
کســب و کارهای  ICTدر اســتان یزد خبر داد و گفت :عالوه بر
اطالعرســانیهایی که از طریق فضای مجازی صورت گرفته،
 24طــرح مشــخص جهــت دریافــت تســهیالت و  6طــرح در
جذب سرمایهگذاریها معرفی شدند و دو طرح هم از طریق
برنامه تلویزیونی حرف حساب معرفی شدند.
رئیسپارکعلموفناورییزددر پایانبااشارهبهپیگیریهای
انجام شــده برای توســعه شــرکتهای دانشبنیان در حوزه
 ICTگفت :نیازمند منابع جدید برای توســعه این شــرکتها
هستیم و امیدواریم که بحث بودجه پارک علم و فناوری یزد
به صورت ویژه مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
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نشستتخصصی«سالمتاجتماعیوسالمتالکترونیک»
در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد
نشســت تخصصــی« ســامت اجتماعــی و ســامت الکترونیــک»،
سهشــنبه  15اســفند  96با حضور محمد حســن لطفی ،معاون امور
بهداشــتی و رئیــس مرکــز بهداشــت و رئیس مرکز اجتماعی ســامت
استان یزد ،مدیران شرکتها و استارتاپها و جمعی از عالقه مندان
حوزه سالمت در سالن اجتماعات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،محمد حســن
لطفــی ،بــا اشــاره بــه این کــه فاز ســطح ســامت کشــور ماننــد دیگر
کشــورهای در حــال توســعه فــاز دو اســت ،گفت :پیشــنهاد میکنم
از ظرفیتهــای الکترونیــک شــرکتهای مســتقر در پــارک به منظور
افزایش شاخصهای سالمت استفاده شود.
لطفــی افــزود :به دلیل تحــوالت اقتصادی ،اجتماعــی و فرهنگی فاز
دوم سطح سالمت حساس ترین فاز در بروز و شیوع بیماریها است
و بــا بهــره گیــری از آی تی و جی آی اس در ثبت متغیرهای زیســتی،
جغرافیایــی ،اقلیمــی در ســامانهها و ارتبــاط با ادارههــای مختلف،
میتوان عامل بیماریها را دقیق تر مورد سنجش قرار داد.
وی با اشاره به اینکه سه سامانه ی متمرکز وزارت کشور در حال ثبت
اطالعــات به صــورت الکترونیک هســتند که پیوســتگی آنها طبق

برنامه ی وزارتخانه در سالهای  97و  98اتفاق خواهد افتاد ،گفت:
شــرکتهای مســتقر در پارک میتوانند با ایدههای جدید به کمک
ســطح یک “ســامانه ی یکپارچه ی بهداشــت” با عنوان اختصاری
سیببیایند.
لطفی با بیان اینکه ابعاد ســامت در گذشته جسمی واندکی روانی

بودنــد و تنهــا وزارت بهداشــت متولــی ســامت بود؛ گفــت :در زمان
حاضر بعد اجتماعی و معنوی به ابعاد سالمت اضافه شده است.
معــاون امور بهداشــتی و رئیس مرکز بهداشــت اســتان یــزد ،تصریح
کرد :حوزه ی سالمت تنها  25درصد متولی سالمت است 45 ،درصد
دســتگاههای بــرون بخشــی و  30درصــد مــردم و گروههــای مردمی
مسئولهستند.
لطفــی عوامل خطر ســامت را به ســه دســته ی فــردی ،اجتماعی و
زیستی تقسیم بندی کرده و از مدیران شرکتهای حاضر در جلسه
خواســت برای عوامل اجتماعی از جملــه چاقی ،مصرف دخانیات،
فعالیت فیزیکی نامناســب ،چربی و فشــار خون باال ،دیابت ،ســالک
و عوامــل زیســتی از جملــه مشــکل آب ،آلودگــی هــوا و آســیبهای
کارخانههای صنعتی ،با ایدههای الکترونیکی چارهاندیشی کنند.
وی مهم ترین مشــکل را سطح سواد ســامت مردم استان دانست
و گفــت :مدیــران بایــد بــرای افزایش ســطح ســواد ســامت مــردم و
همچنین اجرایی کردن برنامه ی مدون  5ساله با سه هدف کالن،
 9هدف کلی و  12هدف اختصاصی به هماندیشی و ارائه ی راهکار با
حوزه ی سالمت بنشینند.

بیستوهشتمیننشستتخصصیروسایپارکهایعلموفناوریسراسر کشور
بیســت و هشــتمین نشســت تخصصــی روســای پارکهــای علــم و
فناوری سراســر کشــور دوشــنبه  ۱۴اســفند  ۹۶بــا حضور وزیــر علوم،
تحقیقات و فناوری،معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم و جمعی
از روسای پارکهای علم و فناوری کشور برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،منصــور غالمی،
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در ایــن نشســت بااشــاره به نقش
مهم پارکهای علم و فناوری در توســعه اقتصادی و رونق اشــتغال
در اســتانها ،بر لزوم گســترش ارتباطات هدفمند پارکهای علم و
فناوری و مرا کز رشد با اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در
دانشگاهها تا کید کرد.
وی اطالع رســانی دقیق و به موقع از دستاوردها و محصوالت نوین
به مردم و مسئولین را بسیار مهم عنوان کرد و گفت :باید تجربیات
پارکهــای علــم و فنــاوری و مرا کــز رشــد سراســر کشــور بــه اشــترا ک
گذاشته شود.
در حاشــیه ایــن نشســت نیــز آییــن تکریــم و معارفــه مدیــر کل دفتر
سیاست گذاری و برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم برگزار شد.
گفتنــی اســت،هم ا کنون  ۴۲پارک علــم و فناوری و  ۲۰۰مرکز رشــد در
کشور مشغول فعالیت هستند.

با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

نشست پایان سال مراکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

نشســت پایان ســال مرا کز نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،دوشــنبه
 21اســفند  96بــا حضــور داریــوش پورســراجیان ،رئیس پــارک علم و
فناوری یزد ،احمد رضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک

و جمعی از مدیران پارک در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشست
ابتدا سید امین درخشان ،مجری مرکز نوآوری پارک یزد گزارشی
از عملکــرد مرا کــز نــوآوری تخصصی پــارک علم و فنــاوری یزد در
ســال  96ارائه کرد سپس از برترین طر حهای نوآورانه این سال
در چهار سطح ،تقدیر و به رسم یادبود به آنها جوایزی اهدا شد.
احمد برنامنش با طرح “آسان کشک ساب” و مهدی مرادی،
علیرضا حســینی ،امیر حسین افشــار و ایمان سربی با طرح “ربات با
قابلیــت حرکت روی کابلهای انتقال قدرت” ( رتبه اول مســابقات

کارون کاپ) در سطح  1و 2مورد تقدیر قرار گرفتند.
طرح “ســامانه هوشمند ســاز بازتابنده دوربینهای نقشه برداری”
ســاخته ســید احمد الماسی و ســید محمد دزفولیان از مرکز نوآوری
دانشــگاه یــزد و طــرح “تولیــد مولکــول داروی نویراپیــن” ازحســین
دهقــان ،محمــد طــه دهقــان و قائــم دشــتی از مرکــز نوآوری زیســت
فناوری نیز مقامهای برتر را در سطح سوم به دست آوردند.
گفتنی اســت نشســت پایان ســال مرا کز نوآوری پارک علم و فناوری
یــزد در اســفند ماه هر ســال برگــزار و طر حهایی که در طول ســال در
ایــن مرا کــز بــه اجــرا در میآیند بر اســاس شــاخصهایی ارزیابــی و از
طر حهای برتر تقدیر به عمل میآید.
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با امضای بیش از  40تفاهمنامه همکاری میان شرکتهای فناور ایرانی و گرجی ر وی داد:

گسترشمبادالتفناوریایرانوگرجستان
پیرو تفاهم همکاریهای علمی و فناوری میان پارک علم و فناوری
یزد و پارک گرجســتان و برگزاری فــروم مذا کرات در تفلیس در تاریخ
 26مهــر  96شــرکتهای حاضــر در فــروم پس از مذا کــرات متعدد در
چارچــوب همکاریهای مشــترک به  40تفاهم دســت یافتند که به
زودی در قالب قراردادهای مشترک تبادل فناوری عملیاتی خواهد
شد.
به گزارش پارک علم و فناوری یزد ،این برنامه بخشی از همکاریهای
منطقهای تعامالت فناوری اســت که در راستای تحقق دیپلماسی
فنــاوری جمهــوری اســامی ایــران توســط پــارک یــزد برنامهریــزی و
اجرایــی شــده اســت .ایــن برنامههــا در ســطح منطقه و یــا حمایت
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری در سطوح مختلف توسط یزد ادامه خواهد یافت.

امضایتفاهمنامهتجاریسازیتولیدهیدروکسیآپاتیت
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،شــرکت پردیس
پژوهــش فنــاوران یــزد ،تفاهمنامــه ســه جانبــهای را بــا عنــوان ”
تجاریســازی پــروژه تولیــد هیدروکســی آپاتیــت جهــت جایگزینــی
اســتخوان” با صندوق حمایت از ســرمایه گذاری زیســت فناوری و
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی امضا کرد.
ایــن تفاهمنامــه در راســتای کمــک بــه توســعه تجاریســازی
محصوالت تولید شده شرکتهای دانشبنیان توسط ستاد توسعه
زیســت فنــاوری و بــا حمایت مالی صندوق توســعه زیســت فناوری
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری صورت گرفت که تعداد
 30تفاهمنامه تجاریســازی محصوالت زیســتفناوری در حاشــیه
چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران منعقد شد.
شــرکت پردیــس پژوهش فنــاوران یزد بــا برند تجاری آپاتک از ســال
 1390و تحــت حمایــت پــارک علــم و فناوری یــزد فعالیت خــود را در
زمینهمهندسیپزشکی،بهمنظور تامینبیومواددر مقیاسصنعتی
آغاز کرده است و تا کنون توانسته است محصوالتی نظیر تترا کلسیم
فســفات ،محلول شبیه سازی شده بدن ،نانو هیدروکسی آپاتیت و
شیشه بایو ا کتیو  58Sرا تولید کند.
گفتنی است چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران در تاریخ  27تا
 29شهریورماه سالجاری در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

امضایتوافقنامههمکاری
سهجانبهراهاندازیمرکز خالقیت
و فناوریهاینوینشهر یزد
طی مراســمی در روز شــنبه  9دی ماه  96که در شــهرداری یزد برگزار شــد ،توافقنامه
سهجانبهای برای ایجاد شهر خالق به امضا رسید.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فناوری یــزد ،ایــن توافقنامه بیــن داریوش
پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد ،دکتر محمود شیخ زین الدین؛ معاون
تجاریسازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مهدی جمالی
نژاد؛ شهردار یزد به امضا رسید.
گفتنــی اســت ،ایجــا د «شــبکه شــهرهای خــاق» یکــی از پروژههــای یونســکو بــرای
همکاری و ماموریت مشترک برای توسعه تنوع فرهنگی و پایداری شهری است.
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بازدیداعضایکارگروههمکاریهایعلمیوفناوریایرانومجارستان
از پارک علم و فناوری یزد
پارک علم و فناوری یزد یکشنبه  23مهر ماه  96میزبان
اعضــای کارگروه همکاریهای علمی و فنــاوری ایران و
مجارستانبود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
اعضــای کارگروه همکاریهای علمی و فنــاوری ایران و
مجارستان پس از جلسه آشنایی با پارک علم و فناوری
یزد از قسمتهای مختلف این پارک بازدید کردند.
در ایــن نشســت محمــد قویــدل ،مدیر امور بیــن الملل
پــارک یزد بــا ارائه تاریخچهای از کارخانه اقبال ،به بیان
مدل و نقش پارکهای علم و فناوری پرداخت.
قویــدل بــا بیــان اینکه پــارک یــزد تمــام چرخــه ی ایده
تــا تجاریســازی و شــکل گیری کســب و کار را پوشــش
میدهد ،گفت :در زمینه تست ایده ،پارک یزد جشنواره
ملــی ایدههــای برتــر را برگــزار و درمرحلــه عملــی کــردن
ایدهها حمایتهای مرکز نوآوری و سپس خدمات مرا کز

رشــد فناوری جهت تجاریسازی ایدهها به داوطلبین
ارائه میکند.
وی افــزود :پارک علمی کودکان و نوجوانان نیز با هدف
ترویج فرهنگ خالقیت و افزایش روحیه تولید و نوآوری
در سنین پایین تراز طریق تلفیق فضای بازی و آموزش
ایجاد شده است.
مدیــر امــور بیــن الملل پــارک یــزد ادامــه داد :در آخرین
مرحله ،شــرکتهای رشــد یافته از خدمات پارک شامل
حمایتهــای معافیتی مناطق آزاد تجاری ،تســهیالت،
فرصــت ارتبــاط ســازی و هــم افزایــی و ...بهــره منــد
میشوند.
وی در زمینــه فعالیتهــای بیــن المللی ،بــه ایجاد مرکز
مبادالت فناوری ایران و گرجســتان در پارک یزد اشــاره
کرد و اظهار داشــت :پارک یزد تجربیات خوبی در زمینه
انتقال تکنولوژی با ایتالیا نیز دارد.

بازدیدنمایندگانوزارتصنعت،معدنو تجارتاز شرکتطیفزمین
نماینــدگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت و شــرکت ایــران خودرو،
روز چهارشــنبه  12مهر ماه از شــرکت طیف زمین یکی از شرکتهای
مستقر در پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این بازدید که

بــا هــدف اعالم خودکفایی تولیــد محصول مالتی مدیــای خودروی
دانگ فنگ در کشــور انجام شــد ،نمایندگان وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و شــرکت ایران خودرو ،از نزدیک در جریان فعالیت شرکت
طیف زمین قرار گرفتند.

گفتنی است شرکت طیف زمین از شرکتهای فناور مستقر در پارک
علم و فناوری یزد ،از ســال  84فعالیت خود را در زمینه  GPS، GISو
 RSو طراحی و تولید نرم افزارها و سخت افزارهای وابسته آغاز کرده
است.

بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد
از شهرکصنعتیتفت
داریوش پورســراجیان؛ رئیس پــارک علم و فناوری
یــزد روز چهارشــنبه  12مهرمــاه بــه همــراه مدیــر
پردیس زیســتفناوری و سیســتمهای پیشرفته و
برخی از مدیران عامل شــرکتهای مستقر در پارک
از شهرک صنعتی تفت بازدید کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری یزد،
ایــن بازدیــد با توجــه به عدم وجود فضــای پایلوت

صنعتــی در پــارک علــم و فنــاوری یزد و در راســتای
ایجاد فضای کارگاهی الزم برای شرکتهای مستقر
صورت گرفت.
گفتنی اســت شــهرک صنعتی تفــت ،دومین فضای
پایلوتــی صنعتــی ایجــاد شــده بــه منظــور پیشــبرد
اهــداف پــارک علــم و فناوری یــزد در ایجــاد فضای
موردنیاز برای شرکتها میباشد.

بازدیدمدیر دفتر منطقهاییونسکو در تهراناز پارکعلمو فناورییزد
استرکوئیشالروش؛مدیر ونمایندهدفتر منطقهاییونسکو
در تهــران ،عصر روز ســه شــنبه  11مهر در مرکز فنــاوری اقبال
حضــور یافــت و از نزدیــک در جریــان فعالیتهــای پــارک و
شرکتهای مستقر قرار گرفت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
جلسهای که در حاشیه این بازدید برگزار شد ،مدیر امور بین
الملل پارک یزد گزارشی از تاریخچه ،فعالیت و برنامههای در
دست اقدام این پارک را ارائه کرد .در ادامه معاون پشتیبانی
پــارک یــزد نیز با اشــاره به چالشهای پیش روی اســتان در
حــوزه فناوری مانند مهاجــرت نخبگان و نیروی متخصص
همچنینمحدودیتهایاقلیمی،همکاریهاینهادهای
وابســته به یونســکو با پارک را جهت رفع مشــکالت و ارتقای
سطح فناوری جامعه خواستار شد.
اســترکوئیش الروش نیــز ضمن ابــراز خرســندی از حضور در

پــارک یــزد ،با اشــاره به ماموریــت و وظایــف دفتر منطقهای
تهران و سیاســتهای یونسکو در راســتای ارتقای فناوری،
پارک یزد را دارای پتانسیل باال و تجربیات فراوان برشمرد و
افزود :این تجربیات میتواند عالوه بر ارتقاء فناوری در سطح
ملی در راستای توسعه منطقهای و سایر پارکهای منطقه
نیز به کار گرفته شود.
حضور در پارک علمی کودکان و نوجوانان ،سالن موسسات
و شــرکتهای طیــف زمیــن و پارســان الکترونیــک از دیگــر
برنامههای این بازدید بود.
گفتنــی اســت در ایــن بازدید معاون پشــتیبانی پــارک علم و
فنــاوری یــزد ،مدیر پردیس زیســتفناوری و سیســتمهای
پیشرفته ،مدیر پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدیر
امــور بین الملل پارک و مدیر عامل شــرکت تمــدن کاریزی،
استرکوئیش الروش را همراهی میکردند.
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شهرداریزد در بازدید از پارک علم و فناوری یزد:

ماآمادهیهمکاریباشرکتهایفناور هستیم
شهردار ،رئیس شورای شهر و جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر
یزد ،روز پنج شنبه  11آبان با حضور در پارک علم و فناوری یزد ،از مرکز
فناوری اقبال و شرکتهای مستقر در آن بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در جلسهای که در
حاشیه این بازدید برگزار شد ،شهردار یزد با تا کید بر ضرورت آمایش
سرزمین به منظور ارزیابی دقیق از وضعیت یزد گفت :به نظر میرسد
مسئله آمایش شهری میتواند در منطقه ویژه علم و فناوری صورت
گیرد و نتایج این ارزیابی به منظور تصمیم گیری مناسب در اختیار
مدیران شهری و اعضای شورای شهر قرار گیرد.
مهدی جمالی نژاد با اعالم اینکه مجموعه شهرداری یزد آمادگی الزم
برای مساعدت شرکتهای فناور را داراست ،تصریح کرد :راهاندازی
مرکــز فناوریهــای نوین شــهری و مرکز خالقیت در یــزد میتواند به
عنوان حلقه ارتباطی شهرداری و پارک علم و فناوری یزد عمل کرده
و منجر به همکاری بیشتر این دو مجموعه شود.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد نیز در این جلســه به معرفــی پارک

و ظرفیتهــا و پتانســیلهای موجــود در پــارک
پرداخت.
داریــوش پورســراجیان اظهار داشــت :ماموریت و
فلسفه وجودی پارک در راستای اقتصاد مقاومتی
بــوده و تمــام تــاش ایــن مجموعــه خــروج از حوزه
شعار و عمل به اصل اقتصاد مقاومتی است.
وی بــا اشــاره بــه وجــود نیــروی انســانی ماهــر و
متخصــص در اســتان بیــان کــرد :در حــال حاضــر
بیشــتر از مســئله کمبــود منابــع بــا عــدم تــوازن در
توزیع منابع در استان مواجه هستیم و با توجه به
محدودیتهــای اســتان ،راهی به جز رفتن بــه اقتصاد دانشبنیان
وجود ندارد .پورســراجیان در پایان ســخنان خود به تشــریح شبکه
خدمات و حمایتهای پارک یزد از شرکتهای فناور پرداخت.
در ادامــه ایــن جلســه مدیــر ســازمان عامــل منطقــه ویــژه علــم و
فناورییزد با اشــاره به اهداف و ماموریتهای این ســازمان گفت:

ماموریت اصلی این ســازمان ،ایجاد و توســعه ا کوسیســتم در حوزه
علم و فناوری به منظور افزایش ارزش افزوده ،ثروت و ایجاد اشتغال
است.
گفتنی اســت در پایان جلسه در خصوص شهر هوشمند گردشگری
و حمایــت از شــرکتهای فناور بــا تخصیص درصــدی از درآمدهای
شهرداری به آنها نیز بحث و تبادل نظر شد.

بازدید مجری طرح ملی کاشف از پارک علم و فناوری یزد
رضــا زعفریــان ،مجــری طــرح ملــی کاشــف (توســعه مهارتهــای
کارآفرینانــه بــرای دانش آموزان) ،روز پنج شــنبه  16آذرمــاه از پارک
علم و فناوری یزد بازدید کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در حاشــیه این
بازدید ،رضا زعفریان در جلسهای با حضور داریوش پورسراجیان؛
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد و امیــن درخشــان مجــری مرکــز
نوآوری پارک علم و فناوری یزد حضور یافت.
در ابتــدای ایــن جلســه ،امیــن درخشــان گزارشــی از عملکــرد مرکز
نــوآوری پارک ارائه نمود .ســپس رضا زعفریان به معرفی طرح ملی

کاشف ،تاریخچه راهاندازی و اهداف این طرح پرداخت.
بررســی زمینههــا و پتانســیلهای موجــود در پــارک علــم و فناوری
یزد و نحوه ارتباط آن با طرح ملی کاشــف همچنین بررســی زمینه
انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری از دیگــر مســائل مطرح شــده در این
جلسه بود.
گفتنی اســت طرح ملی کاشف با هدف تبدیل نوجوانان ،جوانان
و دانش آموزان کشور به کارآفرینان موفق و ایجاد مدل بومی برای
ارزیابی شایســتگیهای فــردی و افزایش مهارتهای کســب و کار
در دانش آموزان از آذرماه سال 90در کشور در حال پیگیری است.

بازدیدمدیرکلدفتر برنامهریزیامور
فناوریوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری
از پارک علم و فناوری یزد
مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی امــور فنــاوری وزارت
علــوم ،تحقیقات و فناوری ،روز پنج شــنبه  9آذر از
پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
به گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد،
خســرو پیــری در ایــن بازدیــد از نزدیــک در جریان
فعالیتهــا ،برنامهها و دســتاوردهای پارک علم و
فناوری یزد قرار گرفت.

وی همچنیــن از پارک علمی کودکان و نوجوانان،
مرکــز توســعه فنــاوری هنرهــای دیجیتــال و
ساختمان مرا کز رشد اقبال نیز بازدید نمود.
گفتنــی اســت ایــن بازدیــد در حاشــیه ســفر وی
بــرای حضور در مراســم اختتامیه هفته پژوهش و
فناوری در یزد صورت گرفت.

بازدیدمجموعهعلمیصنعتیفوالدذوبآمل
از پارک علم و فناوری یزد
گروهــی از اعضــای مجموعــه علمــی صنعتــی فــوالد ذوب آمــل
دوشــنبه  11دی  96از مرکز رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات و
مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این بازدید
تقــی فرهنگ نیا ،مدیر مرکز رشــد فناوری اطالعــات و ارتباطات
پــارک یزد با ارائه نمونههایی از مدلهای کســب و کار ،به بیان

نحــوه پذیــرش شــرکتها در این مرا کــز ،چگونگی پــرورش ایده
و تبدیــل آن بــه محصــول و نهایتا راهانــدازی کســب و کارهای
کوچک برای بازدیدکنندگان پرداخت.
گفتنی اســت اعضای مجموعه علمی صنعتی فــوالد ذوب آمل
از مرکــز رشــد واحدهای فنــاور ،پارک کــودکان و نوجوانان و مرکز
نوآوری دیدن کردند.
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بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد از کارخانه آپاتک
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،داریــوش
پورســراجیان؛ رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،احمدرضــا فقیــه
خراســانی؛ معاون فنــاوری و نــوآوری پارک ،عباس باقــی؛ مدیر مرکز
رشد زیست فناوری یزد و محمد سپهر؛ مدیرعامل صندوق پژوهش
و فنــاوری اســتان یزد روز دوشــنبه  18دی مــاه از کارخانه آپاتک که
متعلق به شرکت پردیس پژوهش فناوران است ،بازدید کردند.
داریــوش پورســراجیان و هیئــت همــراه ضمــن بازدیــد یک ســاعته
از بخشهــای مختلــف کارخانــه ،از نزدیــک در جریــان فعالیتهــا و
مسائل آنها قرار گرفتند.
مسعود حافظی مدیرعامل شــرکت پردیس پژوهش فناوران یزد در

این بازدید نحوه عملکرد دستگاههای مختلف همچنین چگونگی
ایجاد بازار برای محصوالت خود را تشریح کرد.
گفتنی است شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد یکی از شرکتهای
زیرمجموعــه پارک علم و فناوری اســت .این شــرکت بــا برند تجاری
آپاتــک فعالیتهای خــود را با کادری مجــرب و متخصص در زمینه
مهندســی پزشــکی ،به منظور تامین بیومواد در مقیاس صنعتی ،از
سال  1390آغاز کرده است .همچنین واحد تحقیق و توسعه شرکت
پردیــس پژوهــش فناوران یــزد با هــدف تولید و ارتقاء ســطح کیفی
محصوالت نانو فناوری در حوزه نانو مواد ایجاد شده است و تا کنون
دستاوردهای قابل توجهی داشته است.

بازدیدمدیرکلدفتر برنامهریزیامور فناوریوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری
از پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد
خســرو پیــری؛ مدیرکل دفتر برنامهریــزی امور فنــاوری وزارت علوم،
تحقیقــات و فنــاوری روز پنــج شــنبه  9آذر و در حاشــیه اختتامیــه
نمایشگاه فن بازار ،از پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه
یزد بازدید کرد.
وی در ایــن بازدیــد از برخی از موسســات فناور ،کارگاه نــوآوری ،مرکز
شــتابدهی و ســاختمان در دســت احــداث مرکــز خدمــات فنــاوری
بازدید کرد.

پیری در این بازدید همکاری نزدیک دانشگاه و پارک علم وفناوری
یــزد را الگویــی موفــق در ســطح کشــور ارزیابــی و بر حمایــت از طرح
توسعه این مرکز بزرگ تا کید نمود.
گفتنی اســت داریوش پورســراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد
و محمدصالح اولیا؛ رئیس دانشگاه یزد در این بازدید مدیرکل دفتر
برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را همراهی
میکردند.

بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد و هیئت همراه از پارک نوآوری مسقط
داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد که به
دعوت از پارک نوآوری مســقط به این کشور سفر کرده بود با
الخابوری ،رئیس مجموعه دیدار نمود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این بازدید
پیــرو مذا کرات اولیه در خصوص همکاریهای مشــترک و با
هدف توسعه فعالیتهای بین المللی شرکتهای مستقر در
کشور عمان صورت گرفت.
در آغاز جلســه پس از خوشــامدگویی گزارشی از فعالیتهای
پارک نوآوری مسقط ارائه شد و سپس داریوش پورسراجیان
ضمــن تشــکر از دعــوت طــرف عمانــی ،همکاریهــا بــا پارک
نــوآوری مســقط را بــرای ارتقــای شــرکتهای فنــاور و دو
مجموعه راهبردی دانســت و گزارشی از فعالیتها و اهداف

پارک یزد در قالب فیلم ارائه داد.
همچنیــن طرفین ضمن بررســی زمینههای همــکاری مورد
عالقه و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رسیدن به این هدف
ابــراز عالقــه نمودنــد هــر چــه زودتــر همکاریهــای دوجانبه
عملیاتی گردد.
بازدیــد از طــرح جامــع پــارک نــوآوری مســقط و آشــنایی بــا
طر حهای توسعهای مجموعه از دیگر برنامههای این بازدید
بود.
گفتنی اســت ،هــم ا کنون تعــدادی از شــرکتهای پارک علم
و فنــاوری یزد قراردادهــای انتقال تکنولوژی و خدمات فنی
مهندســی با طرف عمانی به امضا رســانده و در حال توسعه
همکاریهای فناورانه در کشور عمان هستند.

بازدیدنمایندگانوزارتبرقعراق
از پارک علم و فناوری یزد
نمایندگان وزارت برق عراق سه شنبه  17بهمن ماه  96از پارک علم و فناوری یزد بازدید
و با مدیرعامل شرکت صافات انرژی دیدار و مذا کره کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،هیئتی مرکب از مدیران اجرایی و فنی
وزارت برق عراق از پارک علم و فناوری یزد و مرکز فناوری اقبال بازدید نمودند.
در ادامــه ایــن گــروه که به منظور مذا کره با شــرکت صافــات انرژی به ایران ســفر کردند
ضمن بازدید از مرکز مبادالت فناوری ایران و گرجستان و مرکز تحقیق و توسعه شرکت
صافات انرژی یزد ،مذا کراتی را در خصوص همکاریهای مشترک انجام دادند.
الزم به ذکر است شرکت صافات انرژی عالوه بر مشارکت در پروژههای نیروگاهی داخلی،
قراردادی را با طرفهای عمانی در حوزه انرژی منعقد نموده است.

جلسه 12

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال دوم 1396

برگزاریجلسههماندیشیرئیسپارکعلموفناورییزد
بارئیسهیئتمدیرهشرکتالکتروکویر
در راســتای برگزاری سلسله نشستهای رئیس پارک علم و فناوری
یزد با صاحبان صنایع و کســب و کارهای خصوصی استان ،جلسه
هماندیشــی رئیــس پارک علم و فنــاوری یزد با رئیــس هیئت مدیره
شــرکت الکترو کویر ،روز پنج شنبه  30شــهریور در مرکز فناوری اقبال
برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فنــاوری یزد ،در این جلســه
که مســئوالن پــارک یزد نیز حضور داشــتند ،محمدمهدی فنایی در
خصوص ادبیات کسب و کار ،اخالق در حرفه ،نحوه تعامل مسئوالن
پــارک بــا شــرکتها ،ایجــاد صندوقهــای  VCو چگونگی پیشــرفت
شرکتهای مستقر در پارک سخن گفت.

شــهرام شــکوهی؛ معــاون پشــتیبانی پــارک یــزد نیــز در ایــن جلســه
گزارشی از فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد را ارائه کرد و به بیان
مشکالت شرکتهای زیرمجموعه پارک پرداخت.
در پایان جلســه مصوب شــد گزارشــی از تجارب و چالشهای پارک
یزد با بررسی دالیل آن ،برای ارائه در نشستهای بعدی تهیه شود.
گفتنی اســت سلســله نشســتهای رئیس پــارک علم و فنــاوری یزد
بــا صاحبان صنایع و کســب و کارهای پیشــروی اســتان وکشــور در
راســتای سیاست بهره گیری از تجارب و ارتباط ساختارمند پارک با
شــرکتهای بزرگ و موفق به عنوان الگوهای توسعه کسب و کار در
کشور صورت میگیرد.

جلسهآشناییباتجاربشرکتپویشدادهنوینبرگزار شد
جلســه آشنایی با تجارب حمیدرضا جعفریان مقدم ،روز پنج شنبه
 13مهرماه با حضور مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک علم و
فناوری یزد در سالن اجتماعات پارک برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،حمیدرضــا
جعفریان مقدم ،مدیرعامل شــرکت دانشبنیــان پویش داده نوین
فار غ التحصیل کارشناســی نــرم افزار از دانشــگاه صنعتی امیرکبیر و
فعال در حوزه رایانش ابری و مجازی سازی است.
حمیدرضا جعفریان مقدم در این جلســه به تشــریح فنون کسب و
کار پرداخت و از روحیه کارآفرینی و ضرورت وسعت فکر واندیشه در
مدیریت سازمان و شرکتهای خصوصی سخن گفت.

وی ادامه داد :شناسایی بازار و مشتری از مهمترین عوامل موفقیت
در ایجاد کســب وکار میباشد که برخورد خوب با مشتری و رضایت
مشتری از محصول و خدمات میتواند در ثبات آن موثر باشد.
جعفریــان مقدم در پایان اظهار داشــت :تا وقتی تقاضــا برای ایجاد
محصــول در جامعــه وجــود دارد ،آن محصول با وجــود رقبای دیگر
بازهم میتواند تولید شود البته به شرطی که ایده و روش متفاوتی
برای عرضه آن وجود داشته باشد.
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.

برگزاری جلسه شورایسیاستگذاریو راهبری مرکز نوآوریپارکعلمو فناوری یزد
جلســه شــورای سیاســتگذاری و راهبری مرکــز نوآوری پــارک علم و
فناوری یزد ،روز دوشنبه  20آذر ماه با حضور داریوش پورسراجیان؛
رئیــس پارک علــم و فناوری یــزد ،احمدرضا فقیه خراســانی؛ معاون
فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،شــهرام شــکوهی؛ معاون
پشــتیبانی پــارک علــم و فنــاوری یــزد و کامــران رضوی؛ مشــاور مرکز
نوآوری برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علم و فنــاوری یــزد ،در ابتدای این
جلســه مشــاور مرکز نوآوری پارک یــزد ،در خصوص آییــن نامه مرا کز
نوآوری در نهادهای فناور همکار توضیحاتی را ارائه کرد.
کامــران رضــوی در ادامــه بــا بیــان تعاریفــی دربــاره مرا کز نــوآوری در

نهادهــای فنــاور همــکار گفــت :بــرای حمایــت از مرا کــز نــوآوری در
نهادهای فناور همکار برنامههایی را طرح ریزی کرده ایم که انجام
فرآینــد بررســی ،پذیــرش و حمایــت از طر حهــا در خــود ایــن مرا کز از
جمله این برنامهها هستند.
در ایــن جلســه همچنیــن داریــوش پورســراجیان ،احمدرضــا فقیه
خراســانی و شــهرام شــکوهی پیشــنهاداتی را بــرای بهتر اجرا شــدن
طر حها ارائه کردند.
گفتنی اســت در پایان مصوب شــد تا جلسات بیشتری در خصوص
مرا کز نواوری در نهادهای همکار جهت بررسی تمامی ابعاد مسئله،
در آیندهای نزدیک برگزار شود.

برگزاریجلسههماهنگیپنلاکوسیستمنوآوری
در پارک علم و فناوری یزد
جلســه هماهنگی پنل ا کوسیســتم نــوآوری ،روز پنجشــنبه دوم آذر
ماه با حضور معاون پشــتیبانی پارک علــم و فناوری یزد ،مدیرعامل
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان ،مدیــرکل فنــاوری اطالعــات و
ارتباطات اســتان ،مدیرســازمان عامل اســتقرار منطقه ویــژه علم و
فناوری ،رئیس و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد در مرکز اقبال برگزار
شد.
در ایــن جلســه در خصــوص وظایــف نهادهــای علــم و فنــاوری در

ا کوسیســتم نوآوری در استان ،چگونگی همکاری و تقسیم وظایف
برگزار کنندگان پنل بحث و تبادل نظر شد.
تعییــن محورهــا وموضوعــات اصلــی پنــل ماننــد ضــرورت وجــود
ا کوسیستم نوآوری و تعریف مبانی نظری این حوزه ،از دیگر مسائل
مطرح شده در این جلسه بود.
گفتنی اســت پنل تخصصی ا کو سیســتم نوآوری در اســتان ،روز سه
شنبه  7آذر ماه در دانشگاه یزد برگزار خواهد شد.

برگزاریجلسهشورایسیاستگذاریمرکز فناوریدانشگاهیزد
جلســه شــورای سیاســت گــذاری مرکــز فنــاوری دانشــگاه یــزد ،روز
دوشــنبه  25دی مــاه با حضــور داریوش پورســراجیان؛ رئیس پارک
علم و فناوری یزد،محمد صالح اولیا؛ رئیس دانشگاه یزد ،احمدرضا

فقیــه خراســانی؛ معاون فناوری و نــوآوری پارک علم و فنــاوری یزد،
شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد ،علی ا کبر
قیومی؛ مدیر پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد و

جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،بحث و تبادل نظر
در مورد مسائل مرکز مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد در بازدید از پارک یزد مطرح کرد:

ضرورتفرهنگسازیوقفبرایتوسعهعلموفناوری
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان یــزد گفــت :احیای وقــف در
حــوزه علم و فنــاوری از ضرورتهای موجود در جامعه اســت و باید
فرهنگسازی بیشتری در این حوزه صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،به مناســبت دهه
وقف ،جلســه معرفی پارک علم و فناوری یزد به مســئوالن اداره کل
اوقــاف و امــور خیریه اســتان یــزد ،روز چهارشــنبه اول آذر در ســالن
کنفرانس مرکز اقبال برگزار شد.
در ابتدای این جلســه محمد قویدل؛ مدیــر روابط بین الملل پارک
یــزد بــه معرفی پــارک علــم و فنــاوری یــزد و تاریخچــهای از این مرکز
پرداخت.
وی همچنیــن فعالیتهــا و دســتاوردهای ایــن مرکــز را تشــریح و در
خصــوص نحــوه حمایتهــا و پرداخــت تســهیالت بــه شــرکتها و
طر حهای نوآورانه توضیحاتی ارائه کرد.

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریه اســتان یزد نیــز در این جلســه اظهار
داشت :استان یزد از لحاظ تعداد موقوفات رتبه  ۵کشور را داراست
امــا بــا توجه به اینکه  ۷۰درصد موقوفات در اســتان یزد ،کشــاورزی
اســت ،با توجه به خشک ســالیهای اخیراز نظر درآمد در رتبههای

پایین قرار گرفته ایم.
حجتاالسالم حســین زار ع زاده ادامه داد :حوزه وقف ،حوزه بسیار
وســیعی اســت که میتواند تمام نیازهای جامعــه را برطرف کند به
شرطی که نیازها اولویت بندی شده و بتوانیم واقفین را با توجه به
این نیازها هدایت کنیم.
وی افــزود :بــه منظــور بهرهبــرداری بیشــتر از فضــای وقف اســتان و
افزایش درآمد ،استفاده از فناوری امری ضروری به نظر میرسد که
در همین راستا ،خواستار همکاری بیشتر پارک علم و فناوری یزد با
این اداره کل هستیم.
معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک یــزد نیــز در این جلســه با اشــاره به
پتانســیل وقف برای توسعه فناوری و توانمندیهای فناوران برای
بهرهبــرداری هرچه بهتــر از موقوفات آمادگی پــارک را برای همکاری
همه جانبه با اداره اوقاف و امور خیریه یزد اعالم داشت.

برگزاریجلسههماهنگیبرگزاریتور فناوریکارشناسانشرکتگاز
در پارک علم و فناوری یزد
جلســه هماهنگــی برگــزاری تــور فنــاوری کارشناســان گاز در پارک،
چهارشــنبه  13دی مــاه  ،96بــا حضــور احمدرضــا فقیــه خراســانی؛
معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری یــزد و نماینــدگان
شــرکت ملــی گاز ایران و شــرکت گاز یــزد در پارک علــم و فناوری یزد
برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،بــرای تهیــه
مقدمــات ایــن تور و آ گاه ســازی شــرکتها ،تا کنــون فراخوانهایی
به شــرکتهای مستقر در پارک زده شده است و در نهایت چندین
شرکت برای حضور در این تور اعالم آمادگی کردهاند.
در جلســه هماهنگــی برگزاری تــور فناوری کارشناســان شــرکت گاز

مقرر شد ،در مرحله اول نمایندگان شرکت گاز برای برگزاری جلسه
توجیهی با شرکتهایی که در فراخوان اعالم آمادگی کردهاند ،یک
بهمــن ماه به پــارک علم و فنــاوری بیایند .در این جلســه توجیهی
نیازمندیهــای شــرکت گاز در حوزههــای ســخت ،نــرم و فنــاوری
اطالعات و ارتباطات برای شرکتها تشریح خواهد شد و همچنین
نحوه قرارگیری آنها در وندرلیست شرکت گاز توضیح داده میشود.
گفتنــی اســت تــور فنــاوری کارشناســان شــرکت گاز ،هفتــه ســوم
بهمــن مــاه در پارک علــم و فناوری یزد برگزار خواهد شــد و  30نفر از
کارشناسان مرتبط با صنایع پتروشیمی شرکت ملی گاز برای مذا کره
( B2Bتجارت شرکت با شرکت) به پارک علم و فناوری خواهند آمد.

رئیس فن بازار تخصصی صنعت گاز مطرح کرد:

ضرورتنیاز سنجیشرکتهایدانشبنیانبرایهمکاریباشرکتملیگاز ایران

جلسهمعارفهشرکتملی گاز ایرانتوسط کارشناسانبهشرکتهای
متقاضی مستقر در پارک ،روز یکشنبه اول بهمن ماه با حضور رئیس

فن بازار تخصصی صنعت گاز ،رئیس اداره بررســی منابع و تحقیقات
بازرگانی و پیمانکاری شرکت ملی گاز ایران ،معاون فناوری و نوآوری
پــارک یزد و مدیران عامل برخی از شــرکتهای فناور در مرکز فناوری
اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علــم و فناوری یــزد ،رئیس فــن بازار
تخصصــی صنعــت گاز در این جلســه اظهار داشــت :شــرکت ملی گاز
ایران با مجموعههایی همکاری میکند که بر طبق اســتانداردهای
صنعت نفت IPSو گاز ایران  IGSفعالیت داشته باشند.
ابوالفضل خراط با اشــاره به ضرورت مطالعه این اســتانداردها برای
شرکتهای دانشبنیان متقاضی همکاری با این مجموعه ،نحوه و
روش قرار گیری در وندور لیست تامین کنندگان مجاز و ارزیابی شده
شرکت ملی گاز ایران را تشریح کرد.
وی ادامه داد :عالوه بر استانداردها ،بررسی نیازهای شرکت ملی گاز

ایران توسط شرکتهای دانشبنیان در زمینه بهینه سازی مصرف و
هوشمند سازی دستگاهها بسیار حایز اهمیت است.
خراط افزود :در پارک علم وفناوری یزد زمینه تولید دانش وجود دارد
وشرکتهایدانشبنیانتوانایی گرفتنخروجیمناسببااستفاده
از اطالعــات و نیازهــای موجــود را دارنــد کــه امیدواریــم شــرکتهای
دانشبنیــان بــا نیاز ســنجی بتواننــد راه حلهــای فناورانه خــود در
خصوص کمبودها و الزامات شرکت ملی گاز ایران را ارائه دهند.
در پایان این جلســه همچنین مدیران عامل شــرکتهای مستقر در
پارک یزد به بیان ســواالت و دغدغههای خود پرداختند که توســط
کارشناسان شرکت ملی گاز ایران پاسخ داده شد.
گفتنی است برگزاری جلسات  B2Bبا حضور کارشناسان شرکت ملی
گاز ایران و شرکتهای پارک علم و فناوری یزد در تاریخ  15و  16بهمن
ماه برگزار خواهد شد.

جلسهآشناییباتجاربابراهیمبلور
جلســه آشــنایی با تجارب ابراهیم بلور ،ســه شــنبه  15اســفند  ۹۶با
حضور مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد
در سالن اجتماعات پارک برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علــم و فنــاوری یــزد ،ابراهیــم بلور،
مدیرعامــل شــرکت نصرپــردازان کویر در این نشســت ضمن معرفی
ســوابق تحصیلــی خــود ،گفــت :فــار غ التحصیــل کارشناســی برق-
الکترونیــک ازدانشــگاه یزد و کارشناســی ارشــد مهندســی پزشــکی
از دانشــگاه آزاد اســامی یــزد و عضــو بنیــاد ملــی نخبــگان و انجمن
مخترعین ایران هستم.
وی دوران کارآموزی و کارورزی خود را آغاز عالقه مندی به رشته ی
تحصیلی خود دانســت و گفت :با ســاخت قطعهای از دستگاه سی

پی ام که پیش از این در ایران قابل ساخت نبود ،اعتماد به نفسی
باال در زمینه کار خود پیدا کردم.
بلور افزود :پیشــنهاد شــرا کت ،پسانداز مالی خود و حمایت یکی از
اقوام ،مســیر ســاخت دســتگاه ســی پی ام برای اولین بار در ایران و
ثبت شرکت و استقرار در پارک علم و فناوری یزد را برایم مهیا کرد.
مدیرعامــل شــرکت نصرپــردازان کویــر دلیــل پیشــرفت در فــروش
محصــول خــود را فــن مذا کــره ،تولیــد منطبــق بــر فرهنــگ ایــران،
توجــه بــه ســلیقه ی مشــتری و حضــور در نمایشــگاههای مختلــف
دولتــی و تجاری دانســت و گفت :با اصالح محصــول خود و طراحی
محصولهای جدید توانستیم خود را وارد رقابت با بازارکنیم.
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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در جلسه هماهنگی شرکت ملی گاز ایران با مسئولین پارک یزد عنوان شد:

فروشتکنولوژیبهصنعت؛ایدهآلپارکیزدبرایشرکتهایفناور مستقر
تور فناوری متخصصان شــرکت ملی گاز ایران از پارک علم و فناوری
یزد ،روز دوشــنبه  16بهمن ماه با برگزاری جلســه هماهنگی شــرکت
ملی گاز با مسئولین پارک یزد و ارائه گزارشی از جلسات  B2Bانجام
شده به کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،رئیس این پارک در
جلسه اظهار داشت :تبدیل شدن شرکتهای فناور مستقر در پارک
به شــرکتهای صنعتی ایــده آل ،ماموریت پارک یزد نیســت و ما به
دنبال فروش تکنولوژی شرکتها به صنعت هستیم.
داریــوش پورســراجیان افزود :گاهی مواقع شــرکتهای فنــاور برای
رقابــت در بــازار و رســیدن به تکنولــوژی وارد کار تولید میشــوند اما
عرصه تولید ،عرصه حمایتی پارکهای علم و فناوری نیست.
وی ادامه داد :قرار نیســت شرکتهای کوچک فناور به شرکتهای
بزرگ تولیدی تبدیل شوند و ا گر این اتفاق بیفتد انتظار داریم بخش
فناوری جدا از خدمات عمومی در نظر گرفته شود.

پورســراجیان ایجــاد فــن بازارها را در راســتای این اصــل و به منظور
ایجاد فضایی برای تبادل تکنولوژی دانست و تصریح کرد :در حال
حاضر شــرایط بازار ،شــرایط پر رونقی برای تبادل فناوری نیست اما
امیدواریــم کــه ایــن تبــادل در قالــب فــن بازارهای تخصصــی و ملی
صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه تبادل فناوری در فرآیند طوالنی مدت صورت
میگیــرد ،اظهــار داشــت :در برگــزاری تورهــای فنــاوری بــه دنبــال
نتیجهگیری ســریع نیســتیم و باید نشســتها و بازدیدهای زیادی
صــورت گیــرد تا بتوانیم در قالب آن بــه یک جریان نوآوری مبتنی بر
دانش برسیم.
در ادامه این جلسه گزارشی از جلسات  B2Bانجام شده با شرکتها
توســط کارشناســان شــرکت گاز ملی ایران ارائه شــد و کارشناســان
شــرکت ملــی گاز ایــران ،دیدگاههــای خــود را در خصــوص توانایــی
شرکتهای فناور و دانشبنیان بیان کردند.

گفتنــی اســت تور فناوری متخصصان شــرکت ملی گاز ایــران از پارک
علــم و فنــاوری یزد به مــدت دو روز و به منظور بازدیــد از پارک یزد و
دستاوردهای شرکتهای مستقر در این پارک برگزار شد.

دهمینجلسههیئتمدیرهمرکز توسعهفناوریسرامیکایرانبرگزار شد
دهمین جلســه هیئت مدیره مرکز توســعه فناوری ســرامیک ایران،
دوشــنبه هفتم اســفند  96با حضور روشنفکر ،رئیس انجمن صنفی
تولیدکننــدگان کاشــی وســرامیک کشــور و رئیــس انجمــن علمــی
ســرامیک ایــران ،شــهرام شــکوهی ،معــاون پشــتیبانی پــارک علم و
فناوری یزد و نماینده صندوق پژوهش و فناوری استان یزد ،کالنتر
رئیس انجمن لعاب ایران و رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد،
صلواتی ،مدیر انجمن صنفی کاشــی و ســرامیک یزد و سایر اعضای
هیئت مدیره مرکز در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فنــاوری یزد ،در این جلســه
رامین زار ع ،مدیرعامل مرکز ملی توســعه فناوری کاشــی و سرامیک
ابتــدا گزارشــی از فعالیتهــای مرکــز ارائه و ســپس اقدامــات مرکز در
حوزههای مطالعات بازار و بسترســازی مطالعاتی توســعه صادارت،
رصدخانه فناوری مرکز و بهینه ســازی فرایند تولید ،توانمندســازی
منابــع انســانی ،برنامههــای خوشــه کاشــی و ســرامیک ،پیشــرفت
همکاریهای بین مرکز و دانشــگاههای مرتبط با سرامیک در یزد و
حضور مرکز و تعامل مثبت آن با بخش دولتی و خصوصی در زمینه
صنعت سرامیک را تشریح کرد.
در ادامــه نیز روشــنفکر ،رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشــی
وســرامیک کشــور و رئیــس انجمــن علمــی ســرامیک ایــران ،ضمــن
قدردانی از تالشهای پارک علم و فناوری یزد در تاســیس این مرکز،

اظهار داشــت :اصلی ترین و ارزشــمندترین اتفاق ،شروع به کار این
مرکز اســت .وی انتظارات منطقی در ابتدای راه مرکز ،حرکت گام به
گام ،اثرگــذاری بلنــد مــدت و جلــب اعتماد صنعت را سیاســت و رمز
ماندگاری و موفقیت مرکز ملی توسعه فناوریهای کاشی و سرامیک
در سطح ملی و دستیابی به جایگاه اصلی خود دانست و گفت :باید
از تجــارب مختلــف بین المللی به ویژه در حوزه توســعه تکنولوژی و
ذخیره منابع و انرژی استفاده کرد.
روشنفکر افزود :ارتباط تنگاتنگ مرکز و دانشگاههای استان و کشور
و عملیاتی شــدن تفاهمنامههای منعقد شــده ،عامل اصلی تحقق

شعار ارتباط صنعت با دانشگاه است.
شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و نماینده
صندوق پژوهش و فناوری اســتان یزد نیز در این جلسه ضمن ابراز
خرســندی از حضور رســمی انجمن صنفی تولید کنندگان کاشــی و
ســرامیک و ســایر بخشهــای خصوصــی در ایــن مرکز ،رمــز پایداری
مرکز ملی توســعه فناوریهای کاشــی و سرامیک را خصوصی بودن
آن دانســت و تصریح کرد :با تغییر مدیریتها مســیر و هدف مرکز به
عنوان یک نهاد خصوصی ثابت خواهد ماند.
وی تشــکیل تیمهای تخصصی با حضور اعضای مرکز و دانشگاه به
منظور حضور در واحدهای صنعتی و ممیزی را یکی از اقدامات مهم
مرکــز عنــوان کرد و گفــت :تعریف و اجــرای پروژههای بهبــود از دیگر
اقدامات مرکز ملی توسعه فناوریهای کاشی و سرامیک بوده است.
گفتنی است ،در پایان جلسه برخی برنامههای آتی مرکز تشریح و با
اجمــاع اعضــا به تصویب هیئت مدیره رســید که از جمله مهمترین
مصوبــات ایــن جلســه میتــوان بــه تجهیــز و توســعه هر چه بیشــتر
آزمایشــگاه ســرامیک به منظــور ارائه خدمــات کامل بــه واحدهای
کاشــی و ســرامیک ،ارائــه بســتههایی با توجیــه فنی و اقتصــادی به
تولیدکننــدگان بــرای دســتیابی بــه بازارهــای صادراتــی ،راهانــدازی
پورتــال جامــع مرکــز و برگــزاری اولیــن اســتارتاپ تخصصــی حــوزه
سرامیک اشاره کرد.

داریوش پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد مطرح کرد:

الزمه رسیدن به هدف ایده آل پارکها و مراکز رشد ،رونق بازار تبادل فناوریست

ششــمین جلسه شــورای فن بازار استان روز شنبه  28بهمن ماه به
ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد
و با حضور معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس ،دبیر شبکه
فن بازار ملی ایران ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،معاون فناوری و
نوآوری این پارک و اعضای این شورا در استانداری یزد برگزار شد.
حســین صابری در ششــمین جلسه شــورای فن بازار اســتان اظهار
داشــت :طبق آمار رســمی  63درصد از ده هزار محصولی که توســط
 3400شــرکت دانشبنیــان در کشــور عرضه میشــود ،توســط دولت
خریداری میشود.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،ششــمین جلســه
شــورای فن بازار اســتان روز شــنبه  28بهمن ماه به ریاســت معاون
هماهنگــی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار یــزد و با حضور
معاون توســعه فنــاوری پارک فنــاوری پردیس ،دبیر شــبکه فن بازار
ملــی ایران ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،معاون فناوری و نوآوری
این پارک و اعضای این شورا در استانداری یزد برگزار شد.
در ابتــدای این نشســت دبیر شــبکه فن بــازار ملی ایران به تشــریح
نمای کلی از وظایف و عملکرد فن بازار ملی از زمان تشکیل این فن
بازار پرداخت.
محسن علی ا کبریان در ادامه اظهار داشت :تا به حال توجه کمی به
بازار شرکتهای دانشبنیان شده است و فن بازارها با هدف تقویت
این بازار و ارائه خدمات فناوری به صنعتگران ایجاد شدهاند.
وی افــزود :تقویــت شــبکه فــن بازارهــای منطقــهای و تخصصــی در
استانها و توسعه شبکه بروکری دو ماموریت اصلی فن بازارها برای
رونق بازار هستند .علی ا کبریان تصریح کرد :فعالیتهای اصلی فن
بازارها ،بازاریابی محصوالت فناوری و دانشبنیان ،کمک به انتقال
تکنولوژی و جذب سرمایه برای استارتاپها و شرکتهای نوپا بوده
و محصــول ،خدمات ،دانش فنــی و دارایی فکری از جمله خدمات
قابل ارائه در فن بازارها است.

عرضه کم تکنولوژی؛دغدغه اصلی پارک علم و فناوری یزد
رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز در این نشست با بیان اینکه نقطه
ضعــف اصلی بازار تکنولوژی ،نبود مکانیــزم ارزش گذاری و مالکیت
اســت ،اظهــار داشــت :بــه دلیــل اینکه ایــن دو پارامتــر هنــوز در بازار
تکنولوژی در کشور وجود ندارد ،نیاز به مداخله دولت جهت صیانت
از مالکیت احساس میشود تا زمانی که این شرایط تغییر کرده و بازار
پر رونقی به وجود بیاید .داریوش پور سراجیان ادامه داد :عرضه کم
تکنولــوژی یکــی از دغدغههای اصلی پارک علم وفناوری یزد اســت
و در حــال حاضــر شــرکتها به جای تــاش برای رســیدن به فرمول
تکنولوژی ،به دنبال بهرهبرداری از تکنولوژی هستند.
پورســراجیان دلیــل تشــکیل فــن بازارهــا را تــوان عرضــه تکنولــوژی
شرکتهای دانشبنیان به صنعت دانست و بر تقویت زیر ساختها
برای رونق بازار تا کید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد نیز در جمع بندی این
نشست اولویت اصلی دولت را شرکتهای دانشبنیان و فن بازارها
عنوان کرد و بر تشکیل منظم جلسات این شورا تا کید کرد.
علی زینی وند با تا کید بر ضرورت پیوند میان شورای فن بازار استان
و کارگــروه تخصصی اشــتغال ،خواســتار حضور پررنــگ انجمنهای
تخصصی در حوزه کاشــی و ســرامیک و نســاجی در شــورای فن بازار
استان شد.
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افتتاحدورهآموزشیکارشناسانافغان
بامشارکتوتبادلفناوریمتخصصینایرانوفنالند
دوره آموزشــی کارشناســان افغــان بــا مشــارکت و تبــادل فنــاوری
متخصصین ایران و فنالند ،با محورهای ژئوفیزیک ،هیدروژئولوژی
و ســنگهای ســاختمانی ،روز شــنبه  29مهر در سالن جلسات مرکز
فناوری اقبال آغاز شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در ایــن دوره
آموزشــی موضــوع پتانســیلهای توســعه منابــع انســانی و آمــوزش
بــا بهــره گیــری از همکاریهای ســه جانبه ،توســط حمید اشــتری؛
معاون پشتیبانی و برنامهریزی و توسعه منابع انسانی سازمان زمین
شناسی ایران تشریح شد.
اهمیــت آمــوزش و فنــاوری ژئوفیزیــک در ارتقــا صنعــت ا کتشــاف و
معرفــی ظرفیتهــای افغانســتان از دیگــر ســرفصلهای ارائه شــده
توسط مدیر ژئوفیزیک سازمان زمین شناسی فنالند و مدیر ا کتشاف

سازمان زمین شناسی افغانستان بود.
معرفی ظرفیتهای استان و پارک علم و فناوری یزد و فرصتهای
همکاری مشــترک با افغانســتان و فنالند نیز توســط محمد قویدل؛
مدیــر روابط بین الملل پارک یزد و مرتضی محمودی؛ نماینده مرکز
خدمات سرمایه گذاری استان یزد ارائه شد.
الزم به ذکر است پارک علم وفناوری یزد در راستای بین المللیسازی
فعالیتهای آموزشی به عنوان دبیرخانه بین المللی آموزش روسای
پارکهای کشور و منطقه همچنین آموزشهای تخصصی مدیران
عامــل شــرکتهای فنــاور فعالیــت دارد که ایــن برنامه شــاخهای از
فعالیتهای بین المللی در راســتای توسعه آموزش تخصصی مورد
نیــاز متخصصین شــرکتهای فنــاور محســوب میشــود و به مدت
بیست و سه روز نیز ادامه خواهد داشت.

برگزاریکارگاهآموزشیآشناییباقوانینثبتاختراع
کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین ثبت اختراع ،روز دوشنبه  17مهرماه
با حضور جمعی از روسای ادارات و دانشجویان در سالن اجتماعات
آموزشکده امین شهرستان خاتم برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فناوری یــزد ،در ایــن کارگاه

آموزشــی مفاهیم اولیــه مالکیت فکری و اجــزای مالکیت صنعتی از
قبیل طرح صنعتی تشریح شد.
مباحث مربوط به ثبتاختراع و عالئم تجاری از دیگر مسائل مطرح
شده در این کارگاه آموزشی بود.

معاون سابق گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی مطرح کرد:

توسعهگردشگری؛تنهاراهحلرکودو اشتغالدر کشور
مرتضــی رحمانی موحــد با تا کید بر ضــرورت برنامهریزی حلقههای
اداری استان بر مبنای گردشگری ،توسعه گردشگری را تنها راه حل
رکود و اشتغال در کشور تا  10ساله آینده عنوان کرد.
پنجمیــن همایش توســعه صنعت گردشــگری اســتان یــزد ،روز پنج
شــنبه  11آبــان بــا حضــور معاون ســابق گردشــگری ســازمان میراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی ،شــهردار یزد ،رئیس شــورای
اسالمی شهر یزد ،مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان و جمعی از فعاالن حوزه گردشگری در مرکز فناوری
اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،مرتضی رحمانی
موحد در این همایش اظهار داشــت :گردشــگری در حال حاضر به
عنوان موفقترین شکل سازمان یافته فعالیتهای انسانی در عرصه
جهانــی و بــه عنوان یکی از هشــت موضوع خــاص در دولت یازدهم
ایــران مطــرح اســت .وی افــزود :اســتان یــزد بــه غیــر از جاذبههای
گردشــگری و میراث فرهنگی منحصر به فرد ،دارای ســرمایه انسانی

مناسبی میباشد که باعث رشد و توسعه صنعت گردشگری در این
اســتان شده است .رحمانی موحد با بیان اینکه به گردشگری باید
به عنوان یک صنعت نگاه شــود ،اظهــار کرد :لزوم صنعتی بودن هر
حوزه ،ورود افراد متخصص به آن حوزه اســت به همین دلیل نباید
بدون تخصص وارد این حوزه شد.
وی برنامهریــزی جامع گردشــگری کشــور را پیش نیاز تدوین ســند
برنامهریزی گردشــگری اســتان دانســت و اظهار داشــت :فرصتها
و اســتاندارهای ســرمایهگذاری در اســتان یزد باید مشــخص شــده
و ســرمایه گذاران نیز باید در این رشــته متخصص باشــند زیرا ورود
افراد غیر متخصص در این رشــته ،باعث آســیب رســاندن به سیکل
بهرهوری آن میشود که مصداق آن خانههای بوم گردی است.
وی با اشــاره به اینکه برای ســرمایهگذاری باید نیازســنجی و امکان
ســنجیهای الزم انجــام پذیــرد ،خاطــر نشــان کــرد :منابــع مالــی
نهفتــه باید در گردشــگری ســرمایهگذاری شــود که ایــن مهم تنها با
برنامهریزی و ایجاد امکان سرمایهگذاری میسر خواهد بود.

یتوسعه گردشگری
رحمانیموحددر پایانسخنانخود،برنامهریز 
با محوریت حفاظت از شــهر و کمک گرفتن از شــهرهای همجوار در
توسعه گردشگری استان را از مسائل مهمی دانست که برای پایدار
بودن توسعه این صنعت در استان باید به آن توجه شود.

برگزاریدومیندورهآموزشیساماندهیپهپادهایغیرنظامی
دومیــن دوره آموزشــی ســاماندهی پهپادهــای غیــر نظامــی روز
پنجشنبه  7دی ماه به همت شرکت توسعه آسمان آترین ایساتیس
در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،دومیــن دوره
آموزشی ساماندهی پهپادهای غیرنظامی به صورت یک روزه برگزار
شــد که  30نفر از عالقه مندان از شــهرهای یزد ،شیراز و قائم شهر در
آن شرکت کردند .اصول ایمنی پرواز ،مقررات هوانوردی و اصول فنی
پرندهها از محورهای مطرح شده در این دوره آموزشی بود.
در حاشــیه ایــن دوره آموزشــی ،نشســتی بــا حضــور دبیــر کارگــروه
پهپادهــای غیرنظامــی کشــور ،معــاون اجتماعــی نیــروی انتظامــی
اســتان ،نماینده ســپاه پاســداران انقالب اســامی ،رئیــس اتحادیه
صنف عکاســان و فیلمبرداران یزد ،رئیس بســیج اصناف و نماینده

اســتانداری یزد برگزار و در خصوص ســاز وکار ارائه مجوز به صاحبان
پرندههــای شــخصی و ضرورت الــزام ارگانهای دولتی بــه انجام این
ساز وکار برای اخذ مجوز پرواز ،بحث و تبادل نظر شد.
همچنیــن روز جمعه  8آذرماه نیز آزمون مهارت خلبانی پهپادهای
غیرنظامی در پیســت پرواز دانشــگاه یزد برگزار و به واجدین شــرایط
مدرک خلبانی از سوی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران داده
خواهد شد.
گفتنی اســت شــرکت توسعه آســمان آترین ایســاتیس یزد ،نماینده
اتحادیــه صنایــع هوایــی و فضایــی ایــران در اســتان یــزد در زمینــه
سیســتمهای پروازی بدون سرنشــین و نرم افزار خلبان خــودکار ،از
ســال  94فعالیــت خــود را آغاز کرد و هم ا کنون در مرکز رشــد فناوری
اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد مستقر است.
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برگزاریدومینکارگاهآشناییاعضایهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکییزد
با پارک علم و فناوری
دومیــن کارگاه آموزشــی «آشــنایی بــا پــارک علــم و فنــاوری یــزد»
چهارشنبه  13دی ماه  96با حضور احمد رضا فقیه خراسانی؛ معاون
فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،محمدتقی قانعیان؛ مدیر
توسعه فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و تنی
چند از اعضای هیئت علمی دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی و
مدیران عامل شرکتهای منتخب پارک ،در سالن جلسات پردیس
زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این کارگاه جهت
دانش افزایی و توانمندســازی اعضای هیئت علمی این دانشگاه و
شناساندن پارک به آنها برگزار شد.
در ایــن کارگاه معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری یــزد
بــا بیــان اینکه پارک علم و فناوری یــزد از ســال  ۱۳۸۲در چهار حوزه
فناوری (زیست فناوری ،فناوری اطالعات ،نساجی و انرژیهای نو)
کار خــود را آغاز کرد افزود :به مرور زمان بر اســاس نیازهای اســتان و

نیازهــای زمانی و مکانــی ،فعالیتهای خــود را در حوزههایی چون
ٓ
نانو تکنولوژی ،کاشــی و ســرامیک ،اب و فناوریهای نرم گســترش
داده است.

فقیه خراسانی با بیان اینکه پارک علم و فناوری با هدف ایجاد یک
ا کوسیســتم برای پرورش ایدهها ایجاد شــده اســت ،افزود :در حال
حاضر بیش از  ۲۰۰شــرکت در پارک علم و فناوری یزد و مرا کز وابسته
به آن در حال فعالیت هســتند و بســیاری از آنها موفقیتهای قابل
توجهی کسب کرداند.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای بــاالی دانشــگاه علوم پزشــکی برای
خلــق و تجاریســازی ایدههــا گفت :با افتتاح مرکز رشــد پارک علم و
فناوری در دانشگاه علوم پزشکی ،زیر ساختها برای استفاده از این
ظرفیتها بیش از پیش فراهم میشود.
گفتنــی اســت در ایــن جلســه مدیران عامل شــرکتهای مســتقر در
پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته به تشریح فعالیتها
و دســتاوردهای خــود پرداختنــد و در انتهــا اعضــای هیئــت علمــی
دانشــگاه شهید صدوقی به بازدید از قسمتهای مختلف این مرکز
پرداختند.

برگزاریدورهآموزشیمخاطراتمایکوتوکسینها
در تولیدات کشاورزی ،دامی و مواد غذایی
دوره آموزشــی چالشهــا و مخاطرات مایکوتوکســینها در تولیدات
کشــاورزی ،دامــی و مــواد غذایــی ،بــا حضــور جمعــی از مدیــران و
متخصصیــن در زمینــه کشــاورزی ،غذایــی و دامــی ،روز پنــج شــنبه
5بهمن در پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته پارک علم
و فناوری یزد و به میزبانی شرکت آبسار کویر برگزار شد.
بــه گــزارش پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در ایــن دوره آموزشــی از
مایکوتوکســینها بــه عنــوان مهمتریــن تهدیدکنندههــای ســامت

غذایی نام برده و سریع ترین راههای شناسایی آنها معرفی شد.
آ گاهــی و شــناخت از مایکوتوکســینها در تولیــدات کشــاورزی،
دامــی و مــواد غذایی ،ردیابی دقیق آنها توســط ابزارهای پیشــرفته
و راهکارهــای کاهــش خطــرات و بیماریهــای ناشــی از آن از دیگــر
مسائل مطرح شده در این دوره آموزشی بود.
گفتنی است در پایان جلسه شرکت کنندگان از بخشهای مختلف
پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته بازدید کردند.

مدیر پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات عنوان کرد:

عدممهارتانجامکار تیمی؛دلیلاصلیشکستاستارتاپها

ســمینار کارآفرینی ،چالشها و فرصتهای اشــتغال ،روز چهارشنبه
 25بهمن به همت انجمن علمی جغرافیا و برنامهریزی شهری ایران
شــاخه یزد در ســالن اجتماعات پردیس علوم انســانی دانشــگاه یزد

برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،در ابتــدای این
سمینار،مدیر پردیسفناوریاطالعاتوارتباطاتپارکعلموفناوری
یزد به تشریح ضرورت ایجاد این پردیس و فعالیتهای صورت گرفته
در راهاندازی کسب و کارهای نوپا پرداخت.
تقــی فرهنــگ نیا با اشــاره به اینکــه عدم نیاز بــازار یکــی از علل اصلی
شکســت استارتاپهاســت ،تصریح کرد :کمبود بودجه ،رقبای زیاد،
قیمــت گــذاری نامناســب محصــول و نداشــتن تیم مناســب از دیگر
دالیل این شکســت اســت اما در کشــور ،نداشــتن مهارت انجــام کار
تیمیبیشتریندلیلشکستاستارتاپهامحسوبمیشود.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود تجربیــات کارآفرینان موفق در
کشور و نحوه اجرای ایده اولیه کسب و کار آنان را تبیین کرد.
فرهنگ نیا در ادامه به بیان مباحثی مانند کسب و کار سنتی و کسب

و کارهای مبتنی بر نوآوری ،کشف ارزشها و عالیق در مسیر رسیدن
به کارآفرینی،تمرینخالقیتوتیمسازیپرداخت.
در ادامــه عبــاس واعــظ؛ کارآفریــن پیشکســوت حــوزه گردشــگری و
هتلداری تجربیات و خاطرههای زندگی خود را بیان کرد.
ویدرستکاریوامانتداریرااز مهمترینمولفههای کارآفرینیعنوان
کردو گفت:تالشگری،نترسیدناز شکست،یادگیریمستمر،مدیریت
هزینه و تقویت خالقیت در هر شــغل از رموز موفقیت و پیشــرفت فرد
است.
علیا کبر قیومی؛مدیر پردیسفناوریپارکعلموفناوریدر دانشگاه
یزد نیز در این سمینار در خصوص اقدامات این مرکز و ارائه مشاوره به
دانشجویانعالقهمندبهحوزه کارآفرینیتوضیحاتیارائه کرد.
گفتنــی اســت در پایــان دانشــجویان دغدغههــای خــود را در زمینــه
کارآفرینی و چالشهای آن مطرح کردند که به آنها پاسخ داده شد.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مالی در پارک علم و فناوری یزد
کارگاه آموزشــی مدیریت مالی برای مدیران دفاتر نهادهای فناوری
پارک ،سه شنبه  24بهمن  96در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری
یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این کارگاه آموزشی
یــک روزه توســط دفتــر نهادهــای همــکار و بــا هــدف آمــوزش و رفع
مشکالت شرکتها در حوزه قوانین مالی و مالیاتی برگزار شد.
محمدرضا حســینی ،مدیر دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری
یــزد و مدیر دفتر هماهنگــی نهادهای فنــاوری در این زمینه گفت:
در ایــن کارگاه مســائلی از قبیــل وضعیت مجمع عمومی شــرکتها،

مســائل مربوط به تامین اجتماعی ،قانون کار ،سیر مسائل مالیاتی
یک شــرکت از قبیل مالیات بــر ارزش افــزوده ،صورتهای معامالت
فصلی ،مالیات بر حقوق و همچنین تحلیل یک ترازنامه پایان سال
شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
وی افــزود :امیدواریــم مدیــران دفاتری کــه در ایــن کارگاه یک روزه
شــرکت کردند بتوانند مشاوره الزم جهت رفع مشکالت شرکتها در
زمینه مسائل مالی ،مالیاتی و بیمه ارائه کنند.
گفتنی اســت محمدرضا حســینی و مســعود ســروی مدرســین این
کارگاه یک روزه آموزشی بودند.
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افتتاحنمایشگاهفنبازار در یزد
نمایشگاه فن بازار یزد همزمان با هفته پژوهش و فناوری ،صبح روز
سه شنبه  7آذرماه در سالن فجر دانشگاه یزد افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،مراسم افتتاح این
نمایشــگاه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار یزد،
رئیس پارک علم وفناوری یزد ،رئیس دانشگاه یزد و مسئوالن استان
و با شعار پژوهش تقاضا محورو تجاریسازی فناوری ،زیربنای تولید
و اشتغال برگزار شد.

نمایشــگاه فن بازار با هدف پیوند و ارتباط بیشتر میان مرا کز علمی
و صنعت استان و تولید محصوالت فناوری متناسب با نیاز جامعه
به صورت ساالنه و همزمان در سراسر کشور در یزد نیز برپا شده و به
مدت دو روز ادامه خواهد داشت.
گفتنــی اســت تجلیــل از فنــاوران و پژوهشــگران برگزیــده ،برگــزاری
پنلهای تخصصی و رونمایی از دستاوردهای فناوری از برنامههای
جانبی این نمایشگاه است.

پارکعلمو فناوری؛عاملیبرایپیوندصنعتو دانشگاه
پنــل «نهادهــای علم و فناوری در ا کوسیســتم نوآوری اســتان» ،روز
سه شنبه  7آذر ماه در حاشیه نمایشگاه فن بازار ،با حضور داریوش
پورســراجیان؛ رئیــس پارک علــم و فنــاوری یزد ،محمد صالــح اولیا؛
رئیــس دانشــگاه یزد ،محمد ســپهر؛ مدیرعامل صنــدوق پژوهش و
فناوری استان و چندی دیگر از مسئوالن حوزه فناوری برگزار شد.
رئیس پارک علم و فناوری یزد ،در این پنل با اشــاره به فعالیتهای
پــارک علم و فناوری اظهار داشــت :تجربه احــداث پارکهای علم و
فنــاوری و حمایت از شــرکتهای دانشبنیان در ایــن پارکها ،یک
تجربه جهانی اســت و کشورهای پیشــرفته دنیا برای وابسته کردن
اقتصــاد بــه دانــش و تخصــص نیــروی انســانی در این زمینــه اقدام
کردهاند.
پورســراجیان ،فلســفه وجــودی تاســیس پارکهــا و مرا کــز رشــد را
توانمند ســازی و ایجاد عدم وابستگی شرکتهای مستقر به دولت
عنوان کرد و حمایتهای هدف دار را بستر ساز رسیدن به این مهم
دانست.
وی بــا بیــان اینکــه مزیــت پایــدار و اصلی پارکهــای علــم و فناوری
اصل هم افزایی بین عناصر آن است ،خاطر نشان کرد :پایش ،رصد
و صیانــت مســتمر از شــرکتهای مســتقر در پارک بــرای جلوگیری از

انحــراف شــرکتها و راهنمایــی آنهــا در راه تولیــد محصــول ،از دیگــر
مزیتهای پارک علم و فناوری است.
ایــن مقام مســئول با بیان اینکــه باید ارتباط موثــری بین صنعت و
دانشــگاه ایجــاد کــرد ،افزود :پــارک به واســطه یک مکانیزم واســط،
ارتبــاط بیــن صنعت و دانشــگاه را برقــرار میکنــد و در نتیجه موجب
رونق در بازار تکنولوژی میشود.
در بخشی دیگر از این پنل محمد سپهر؛ مدیرعامل صندوق پژوهش
و فناوری استان یزد به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی بــا بیــان اینکــه ذات فناوری با ریســک همراه اســت ،ادامه داد:
تامیــن مالی باید متناســب با این ریســک و از روشهایی باشــد که
بازده بهتری داشته باشد و ریسک را کاهش دهد.
سپهر با اشاره به اینکه در صندوق پژوهش و فناوری استان 20روش
تامیــن مالــی داریم ،ادامه داد :در شــکل کلی ،تامین مالی مبتنی بر
بدهــی و یا مبتنی بر ســرمایه اســت که شــرکتهای نوپــا باید تامین
مالی مبتنی بر سرمایه را انتخاب کنند.
وی با اشاره به اینکه شرکتهای استارتاپ در زمینه شناسایی بازار
و قیمت گذاری خوب عمل نمی کنند ،تصریح کرد :همین موضوع
موجب شکست بسیاری از آنها میشود در حالی که همکاری آنها با

سرمایه گذار خطر پذیر ،این مشکل را مرتفع میکند.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان در پایان با بیان اینکه
صندوق در زمینه سرمایه گذاری خطر پذیر ورود کرده است ،افزود:
ورود صنــدوق بــه فعالیتهــای اینچنینــی موجب موفقیت بیشــتر
شرکتهای نوپا خواهد شد.
گفتنی است نمایشگاه فن بازار یزد تا روز پنج شنبه  9آذر برای بازدید
عالقمندان در سالن فجردانشگاه یزد برپاست.

مدیرکل دفتر برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مطرح کرد:

ایجاد 30هزار شغل در حوزه فناوری در سال جاری
خســرو پیری در اختتامیه نمایشگاه فن بازار اظهار داشت :با توجه
بــه زیرســاختهای فراهــم شــده در کشــور توســط دولــت ،در ســال
جاری 30هزار شغل در حوزه فناوری ایجاد شده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،همزمــان بــا
اختتامیه نمایشــگاه فــن بازار ،آییــن تجلیل از پژوهشــگران برگزیده
اســتان یزد ،روز پنجشــنبه  9آذرماه با حضور خســرو پیری؛ مدیرکل
دفتــر برنامهریــزی امــور فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فناوری،
علی عزالدینی؛ معاون امور اقتصادی و منابع انســانی استاندار یزد،
داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد ،محمدصالح
اولیاء؛ رئیس دانشــگاه یزد و جمعی از مســئولین و مدیران اســتان،

پژوهشگران و فناوران در سالن آمفی تئاتر دانشگاه یزد برگزار شد.
در ابتدای این مراســم رئیس دانشــگاه یزد ،به ارائه گزارشــی از روند
برگــزاری نمایشــگاه فن بــازار و برنامههــای هفته پژوهــش و فناوری
پرداخت و از همکاری نهادهای مرتبط در برگزاری نمایشــگاه تقدیر
کرد.
در ادامــه مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی امــور فنــاوری وزارت علــوم،
تحقیقات و فناوری به تشــریح سیاســتها و برنامههای این وزارت
پرداخت و جدی تر شدن حرکتهای علمی در کشور و پرداختن به
برنامههای کیفی به جای برنامههای کمی را از مزیتهای برنامهها
و سیاست جدید وزارت دانست.

خســرو پیــری بــا اشــاره بــه عــدم توجــه کافــی به بخــش فنــاوری در
دانشــگاهها عنــوان کرد :در ســالهای گذشــته پژوهشهای انجام
شده در دانشگاهها تنها برای نگه داری درکتابخانهها کاربرد داشت
که این فرآیند ناقص پژوهش در دانشگاهها ،در حال تکمیل است و
امیدواریم خروجی این پژوهشها بتواند در جامعه کاربردی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف ایجاد دفتر
برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم ،ایجاد مرا کز فناوری تخصصی
به منظور ارتباط بیشــتر با صنعت را یکی از ماموریتهای این دفتر
دانســت و توســعه تعداد پارکهای علم و فناوری از رقم  36در سال
 93به تعداد  42پارک در ســال  96را بخشــی از اقدامات انجام شــده
در این حوزه عنوان کرد.
ایــن مقــام مســئول افــزود :همچنیــن توســعه پارکهــای فنــاوری
تخصصی با همکاری بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی از دیگر
ماموریتهــای ایــن دفتر بود که در این راســتا مرا کز نــوآوری و مرا کز
رشد واحدهای فناور از تعداد  154در سال  93به  186در سال جاری
رسیدند.
وی همچنیــن ایجــاد دانشــگاه کارآفریــن ،آمایش فنــاوری و برنامه
راهبردی پنج ســاله را از برنامهریزیها و سیاستهای ملی فناوری
در این دفتر مطرح کرد.
پیری خاطر نشان کرد :تهیه شــاخصهای کالن ارزیابی پارکهای
علــم و فنــاوری و مرا کز رشــد کشــور ،تدوین ســند آمایش فنــاوری و
تهیه نقشه راه فناوری از اقدامات مدنظر این دفتر در برنامه آمایش
فناوری است.
وی در پایان با تا کید بر ضرورت همکاری بین دانشگاهها و پارکهای
علــم و فنــاوری ،ارائــه شــاخصهای ورودی فرآینــدی و خروجــی
مربــوط بــه دانشــگاه کارآفریــن و تدوین مــدل همــکاری پارکهای
علم و فناوری با دانشگاهها را از سرفصلهای برنامه ایجاد دانشگاه
کارآفرین در کشور برشمرد.
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غرفه پارک علم و فناوری یزد؛
غرفهبرگزیدهنمایشگاهفنبازار شد
براساس ارزیابیهای صورت گرفته در نمایشگاه فن بازار  ،96غرفه
پارک علم و فناوری یزد مشــترکا با غرفه بســیج پژوهشی و فناوری
توانست رتبه سوم این نمایشگاه را کسب کند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در مراســم
اختتامیه تجلیل از پژوهشگران برتر و اختتامیه نمایشگاه فن بازار

استان ،از غرفه پارک علم و فناوری یزد به عنوان غرفه برتر تجلیل
شــد .غرفه شــرکت تولیدی ایفا سرام و موسســه آموزش عالی امام
جواد(ع) به ترتیب رتبههای اول و دوم را به دست آوردند.
گفتنی است نمایشگاه فن بازار از تاریخ سه شنبه  7آذر به مدت دو
روز در سالن فجر دانشگاه یزد برپا بود.

انتخاب سه شرکت پارک علم و فناوری یزد به عنوان فناورانبرتر استان
در مراســم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری اســتان از پژوهشگران
و فناوران برتر استان یزد تقدیر به عمل آمد که حمیدرضا جعفریان
مقدم مدیرعامل شــرکت پویش داده نوین (مســتقر در پارک علم و
فنــاوری یــزد) توانســت رتبــه اول شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور
اســتان را به دســت آورد .مجتبی مرآت و ســمیه فاضل نجف آبادی
مدیران عامل شــرکتهای علم و صنعت یزد و آینده پژوهی ســمن
یــاران یــزد از دیگــر شــرکتهای مســتقر در پــارک یــزد نیــز بــه ترتیب
رتبههای دوم و سوم را کسب کردند.
در بخــش معرفــی ایدههــای برگزیــده ،احســان گلشــن کیــا بــا ایــده
کنتا کتــور فــوق کــم مصــرف ایمــن به عنــوان نفر برتر شــناخته شــد.
سیدمحمد رسولی ابرقویی با ایده گرد افشان سانتریفیوژ و مجتبی

ذبیحــی بــا ایــده کمک رســان  GBAبه عنوان نفــرات دوم وســوم را
کسب کردند.
در این مراسم از پنل تغییرات خانواده و چالشهای آن به مدیریت
عباس عسگری ندوشن به عنوان پنل برتر نیز تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است در این مراسم همچنین از محصول ترکیبی ضدسرطان
وگیاهی ســاخته شــده توســط شــرکت ریــز زیســت فنــاوران فردانگر
(مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری یــزد) بــه مدیریــت بی بــی فاطمه
حقیرالسادات ،پایه روشنایی با چراغ متحرک توسط محمد مهدی
ابوترابــی و فنــاوری تولیــد انبوه عوامــل بیولوژیک کنههای شــکارگر
توسط امیدجوهرچی رونمایی شد.

آغاز بهکار هجدهمیننمایشگاهدستاوردهایپژوهش،فناوریوفنبازار
در دومین روز هفته پژوهش ،هجدهمین نمایشــگاه دستاوردهای
پژوهــش ،فنــاوری و فنبــازار بــا حضــور منصــور غالمــی وزیــر علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهور و بهزاد سلطانی ،رئیس صندوق شکوفایی و نوآوری،
 ۲۲آذر در محل نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در مراســم افتتاح
این نمایشگاه منصور غالمی ،وزیر علوم،تحقیقات و فناوری با بیان
اینکه هفته پژوهش فرصتی برای توجه به تولیدات علمی و تبدیل
آن به ثروت است ،اظهار داشت :مرا کز علمی و فناوری ،سرمایههای
اصلــی در اقتصاد جامعه به شــمار میروند .از ایــن رو با برگزاری این
هفته جامعه با دستاوردهای علمی کشور آشنا خواهند شد.
وی نقش پارکهای علم و فناوری و مرا کز رشــد در توســعه کشــور را
ن میدهد
مهم ارزیابی کرد و افزود :بررسی روند توفیقات کشور نشا 

که حرکت ما  ،حرکت امیدوارکننده اســت؛ و این ما را موظف میکند
که تالش خود را مضاعف کنیم.
ســورنا ســتاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه
برای توسعه علم و فناوری و ایجاد ا کوسیستم نوآوری باید همه در
یک صف قرار بگیریم ،گفت :ما در کشــور نیازمند زیســت بومی برای
کســب و کارهای دانشبنیانیم که در آن اســتارتاپها از ایده و علم
تولید شده در دانشگاهها قابل شکل گیری باشند.
مجید متقیطلب ،دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری با بیان اینکه
امســال نمایندگانی از کشــورهای آذربایجان ،قزاقستان و پا کستان
در برگــزاری ایــن نمایشــگاه مشــارکت داشــتند ،گفــت :در ایــن دوره
از نمایشــگاه  193مرکــز تحقیقاتــی حضــور دارنــد و در ســامانه ایــن
نمایشگاه نیز تعداد  3449طرح ثبتنام شده است.
گفتنی است ،هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری

و فــن بــازار  ۲۲تا  ۲۶آذر در محل نمایشــگاههای بیــن المللی تهران
ادامه دارد.

حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد در غرفه این پارک
رئیــس پــارک علم و فناوری یزد چهارشــنبه  22آذر  96در محل غرفه
این پارک در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری
و فن بازار حضور یافت و از نزدیک با بازدید کنندگان دیدار کرد.
گفتنی اســت احمدرضا فقیه خراســانی ،معــاون فناوری و نــوآوری،

بازدیدرئیسادارهثبتاختراعاتایران
از غرفه مرکز نوآوری
رئیس اداره ثبت اختراعات ایران ،روز پنج شنبه  23آذرماه با حضور
در نمایشگاه اختراعات رویش زردکوه ،از غرفه مرکز نوآوری پارک علم
و فناوری یزد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مهرداد الیاسی در

این بازدید از نزدیک در جریان فعالیتهای مرکز نوآوری و طر حهای
ارائه شده این مرکز در نمایشگاه قرار گرفت.
گفتنی اســت نمایشــگاه اختراعات رویش زردکوه از تاریــخ  22آذر به
مدت دو روز در سالن فجر دانشگاه یزد برپا بود.

محمــد قویــدل ،مدیر امور بین الملــل وی را در این بازدید همراهی
نمودند.
هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار 22
تا  26آذر ماه در محل نمایشگاههای بین المللی تهران ادامه دارد.
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در حاشیه ر وز دوم نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری انجام شد:

بازدیدرئیسمرکز تحقیقاتسیاستعلمیکشور ومدیر
پژوهشکدهمیکروالکترونیکایراناز غرفهپارکیزد
وحیــد احمــدی ،مشــاور وزیــر و رئیــس مرکــز تحقیقــات
سیاســت علمی کشــور و شــاهین روحانــی ،مدیر پژوهشــکده
میکروالکترونیک ایران ،پنج شنبه  ۲۳آذر در غرفه پارک علم و
فناوری یزد حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این بازدید
که در حاشــیه هجدهمین نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش،

فناوری و فن بازار انجام شد ،وحید احمدی و شاهین روحانی
از نزدیک با برخی از دستاوردهای شرکتهای مستقر در پارک
علم و فناوری یز د آشنا شدند.
گفتنی اســت ،هجدهمین نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش،
فناوری و فن بازار  ۲۲تا  ۲۶آذر در محل دائمی نمایشگاههای
بین المللی تهران ادامه دارد.

رونماییاز طرحسوختمایعتوربینهایگازیشرکت
صافات انرژی یزد مستقر در پارک علم و فناوری یزد

به مناســبت هفته پژوهــش و فناوری ،چهارشــنبه  22آذر از طرح
سوخت مایع توربینهای گازی شرکت صافات انرژی یزد مستقر

در پــارک علــم و فنــاوری یزد بــه عنوان یکــی از طر حهای منتخب
توسط وزیر علوم تحقیقات و فناوری رونمایی شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در ایــن
مراســم از  64محصــول فناورانــه منتخــب با حضــور منصورغالمی،
وزیــر علــوم تحقیقــات و فناوری ،ســورنا ســتاری ،معــاون علمی و
فناوری رئیس جمهور ،مســعود برومند ،معاون پژوهش و فناوری
وزارت عتف و جمعی از مســئولین رونمایی شــد .این دستاوردها
مربــوط به دو ســال اخیر اســت کــه از نظر پیچیدگی فنــاوری جزو

فناوریهــای متوســط بــه بــاال بــوده و در مرحلــه تجاریســازی
قرار دارد.
گفتنی اســت شــرکت صافات انرژی از شــرکتهای موفق در پارک
علم و فناوری یزد میباشد که از سال 1389در این پارک مشغول
به کار بوده و در حوزه طراحی و ساخت قطعات نیروگاهی،ساخت
و بازسازی انواع یاتاقان ،تامین قطعات موردنیاز صنایع وتعمیر و
نگهداری واحدهای نیروگاهی موفقیتهای چشمگیری را کسب
نموده است.

حضور مرکز نوآوریدر نمایشگاهاختراعاترویشزردکوه
جشنواره و نمایشگاه اختراعات رویش زردکوه ،روز چهارشنبه  22آذر
ماه با حضور نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه یزد ،معاون
هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار ،رئیس دانشــگاه یــزد و برخی از
مسئوالن استانی در سالن فجر دانشگاه یزد گشایش یافت.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جشــنواره
دو روزه کــه به میزبانی یزد برگزار میشــود 172 ،طرح از اســتانهای
یــزد  ،اصفهــان ،چهارمحال و بختیــاری  ،مرکزی و قم شــرکت دارند و
مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد نیز با  5طرح در این نمایشــگاه
حضور یافته است.

این جشنواره با هدف رونق بخشیدن به فضای ابتکار ،شناسایی و
حمایت از اختراعهای برگزیده و تبدیل داراییهای فکری به ثروت،
هرسال در یکی از استانهای پهنه زردکوه برگزار میشود.
شــرکت کنندگان در این جشــنواره مخترعینی هســتند که طی ســه
سال گذشته اختراع خود را به ثبت رسانده و عالوه بر دریافت گواهی
ثبت اختراع ،محصول اولیه تولید کردهاند.
گفتنــی اســت عالقه منــدان میتواننــد در تاریــخ  22و  23آذرمــاه ،از
ســاعت  8لغایــت  17از نمایشــگاه اختراعــات رویــش زردکــوه بازدید
نمایند.

هجدهمیننمایشگاهدستاوردهایپژوهشی،فناوریوفنبازار بهکار خودپایانداد
هجدهمین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشی فناوری و فن بازار
 26آذر ماه با حضور منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
مسعود برومند ،معاون پژوهشی و فناوری وزارت عتف و جمعی از
مسئولین ،در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در مراســم
اختتامیــه نمایشــگاه ،منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری ،با اشــاره بــه رونمایی از  ۷۰طــرح پژوهشــی و فناورانه در
هجدهمین نمایشــگاه دستاوردهای پژوهشی ،فناوری و
فنبــازار ،گفت :ارقام قراردادهایــی که در هفته پژوهش و
فناوری امســال منعقد شده برای پژوهشــگران و فناوران
کشور بسیار امیدوار کننده بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای ورود محصــوالت فناورانــه بــه
بازارهای ملی و جهانی نیاز به حمایت بیشــتر مســئوالن،
برنامهریــزان و دســتگاههای مرتبــط داریــم ،افــزود:
امیدواریم با روند رو به رشــد پژوهش و فناوری در کشــور،
شــاهد حضــور پررنــگ محصــوالت فناورانــه ایرانــی در
بازارهای جهانی باشیم.
غالمــی افــزود :الزمــه دســتیابی بــه توســعه ،کارآفرینــی و
اشــتغال ،تجاریســازی دســتاوردهای علمــی محققان و
نــوآوران ،اعتمــاد به آنهــا و ایجاد فرصــت و حمایت از این
مجموعه توانمند علمی است.

مسعود برومند ،معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات
و فنــاوری نیز در این مراســم با بیان اینکه بیشــتر فناوران شــرکت
کننــده در ایــن دوره از نمایشــگاه بــه پیشــرفته کــردن محصــول
تولیدی خود آ گاه بودند ولی برای حضور در بازار باید به مدلهای
کســب و کار نیــز آشــنایی پیــدا کننــد ،افــزود :کمبــود ســرمایه در
گردش ،از مهمترین مشــکالت شــرکتهای دانشبنیان اســت که
باید راهکارهایی برای حمایت مالی از این شرکتها پیدا کنیم.

رئیــس ســتاد ملــی هفته پژوهــش و فنــاوری با اشــاره بــه عملکرد
خــوب پارکهای علم و فناوری در بحث اشــتغال در اســتانهای
کشــور ،افزود :پارکهای علم و فناری باید مورد حمایت مسئوالن
قرار گیرند تا این نقش ادامه یابد.
مجیــد متقــی طلب ،دبیــر هجدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای
پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار نیــز ضمــن ارائــه گــزارش جامعــی
از رونــد برگــزاری ایــن نمایشــگاه ،اظهــار داشــت :در نمایشــگاه
امسال مســئوالن و مقامهای ارشد کشــور ،صاحبنظران،
پژوهشــگران ،فناوران و نیز سرمایه گذارانی از کشورهایی
همچون پا کستان ،قرقیزستان ،قزاقستان حضور داشتند.
وی تعداد قراردادهای منعقد شــده در نمایشــگاه امسال
را  71فقــره و بــه ارزش مالی  2091میلیــارد ریال عنوان کرد
و اظهار داشــت :تعداد فناوریهای ثبت شده در سامانه
ایــران تکهــاپ نیــز  ۳۴۴۹فناوری بوده اســت کــه در روز
نخست از  ۶۵دستاورد برگزیده رونمایی شد.
گفتنی اســت در این مراســم غرفه پارک علم و فناوری یزد
بــه عنوان یکــی از غرفههای برتر نمایشــگاه معرفی و مورد
تجلیــل قــرار گرفت .همچنین شــرکتهای صافــات انرژی
یــزد و طیــف زمین ،از شــرکتهای مســتقر در پــارک علم و
فنــاوری یــزد ،در پایان مراســم اختتامیــه و در حضور وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری قراردادهایی به امضا رساندند.

نمایشگاه 20
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انتخابغرفهپارکعلمو فناورییزد
بهعنوانیکیاز غرفههایبرتر هجدهمیننمایشگاههفتهپژوهشوفناوری
در مراســم اختتامیــه هجدهمین نمایشــگاه دســتاوردهای
پژوهش ،فناوری و فن بازار که با حضور وزیر علوم ،تحقیقات،
فناوری،معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت عتــف و جمعــی از
مســئولین برگزار شــد؛ غرفه پارک علم و فناوری یزد به عنوان
یکی از غرفههای برتر نمایشگاه انتخاب شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،در این
مراســم کــه  26آذر در محــل نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران
برگزار شــد ،غرفههای دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه صنعتی
امیرکبیر ،دانشــگاه تهــران ،دانشــگاه جامع علمــی کاربردی،

دانشگاهتربیتمدرس،دانشگاهعلموصنعتایران،سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،پژوهشگاه تربیت بدنی و
علوم ورزشــی ،پژوهشگاه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک،
صنــدوق حمایــت از صنایــع الکترونیک «صحــا» و پارک علم
و فنــاوری گیــان به همراه پارک علم و فنــاوری یزد به عنوان
غرفه برتر معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.
گفتنی است ،هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،
فناوری و فن بازار  22تا  26آذر در محل نمایشگاه بین المللی
تهران برگزار شد.

در اختتامیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار صورت گرفت:

امضایقراردادشرکتصافاتانرژیو شرکتتعاونیکارکناننیروگاهیزد
قــرارداد شــرکت صافــات انــرژی (مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری
یــزد) و شــرکت تعاونــی کارکنــان نیــروگاه یزد ،در حاشــیه نمایشــگاه
دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فنبــازار و بــا حضــور وزیــر علوم،
تحقیقات و فناوری به امضای مدیران عامل این شرکتها رسید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در مراسم اختتامیه
هجدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش ،فنــاوری و فنبازار،
شــرکت صافات انرژی قراردادی به مبلغ بیش از  150میلیارد ریال با

شــرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد برای اجرای طرح به روز رســانی
توربینهای نیروگاه یزد امضا کرد.
گفتنی است شرکت صافات انرژی یکی از شرکتهای مستقر در پارک
یزد اســت که از ســال  89در زمینه طراحی ،ســاخت و بهینه ســازی
تجهیــزات وماشــین آالت صنعتی و نیروگاهی و ســاخت و بازســازی
یاتاقانهاینیروگاهیفعالیتمیکند.

در دیدار رئیس پارک علم و فناوری یزد و رئیس پژوهشگاه هوا فضا انجام شد:

اتخاذراهبردهایمناسبجهتحمایتاز شرکتهایفناور در حوزههوایی
در حاشــیه نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فنبــازار،
داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد و فتح اهلل امی؛
رئیس پژوهشــگاه هــوا فضا در غرفه پارک علم و فنــاوری یزد دیدار و
گفتگو کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فناوری یــزد ،در ایــن دیدار،
داریوش پور ســراجیان اقدامات و فعالیتهای پارک یزد را تشــریح
و گزارشــی از جهت گیریها و حمایتهای پارک یزد از شــرکتهای
فناور حوزه هوایی ارائه کرد.
وی در ادامــه شــکل گیری مگاپــارک هوایی با محوریت پــارک یزد و
انعقاد قرارداد انتقال تکنولوژی ساخت و تولید هواپیماهای سبک
با شرکت تکنام ایتالیا توسط شرکت پیشگامان توسعه پرواز یزد را از
پتانسیل و ظرفیتهای پارک یزد در صنایع هوایی برشمرد.

فتح اهلل امی نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه پارک و ظرفیتهای
اســتان ،جهــت گیــری مجموعــه بــه ســمت فعالیتهــای هوایــی
دانشبنیان را از جمله عوامل موفقیت آن دانست و به تجربههای
کشــورهای مختلــف در توســعه صنایــع دانشبنیــان هوایی اشــاره
نمود.
وی ادامه داد :در کشور امریکا بیشترین حجم وسایل نقلیه هوایی
را هواپیماهای سبک تشکیل میدهد و مردم در امور روزانه خود از
این ظرفیت استفاده میکنند.
امی در پایان تمرکز بر طراحی و تولید هواپیماهای سبک در ایران را
راهبردی مطلوب برای توسعه صنعت هوایی و دانشبنیان عنوان
کرد و خواستار حمایتهای ویژه از شکل گیری و توسعه شرکتهای
فناور در این زمینه شد.

حضور پارک علم و فناوری یزد
در نمایشگاهفناوریاطالعاتوارتباطات
دوازدهمین نمایشــگاه فناوری اطالعات و ارتباطاتCOMITEX12
عصــر ســه شــنبه  28آذر با حضــور مدیران اســتان ،مســئوالن نظام
صنفــی رایانهای یــزد و جمعی از کارشناســان فنــاوری اطالعات ،در
محل دائمی نمایشگاههای استان گشایش یافت.
بــه گزارش روابط عمومــی پارک علم و فناوری یــزد ،پردیس فناوری
اطالعــات و ارتباطــات ،دفتــر توانمندســازی و تســهیل گری کســب
وکارهــای نوپای فاوا و مرکز توســعه فناوری هنرهای دیجیتال پارک
علم و فناوری یزد نیز در این نمایشگاه حضور یافته و به ارائه آخرین

دستاوردهای خود در حوزه فناوری اطالعات میپردازند.
ت دولتی و بخش خصوصی فعال
در این نمایشــگاه بیش از  30شرک 
ن همــراه ،ماشــینهای اداری و شــهر
در بخشهــای کامپیوتــر ،تلفــ 
هوشــمند ،آخریــن دســتاوردها و تکنولوژیهــای خــود را بــه بازدید
کنندگانعرضهمیکنند.
گفتنی اســت دوازدهمین نمایشــگاه فنــاوری اطالعــات و ارتباطات
“ ”COMITEX12تــا تاریــخ اول دی مــاه از ســاعت  16الــی  21بــرای
بازدید عالقه مندان دایر است.
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نشستخبریپارکعلمو فناورییزددر آستانههفتهپژوهشبرگزار شد
نشست خبری پارک علم و فناوری یزد در آستانه هفته
پژوهش برگزار شد و رئیس پارک به بیان دستاوردهای
پارک در سال گذشته پرداخت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری «داریوش
پورسراجیان» در جمع خبرنگاران ،پارک علم و فناوری
یزد را از پارکهای نســل اول کشــور با قدمتی  15ســاله
خواند و گفت :به تناسب این قدمت جایگاه و نیازهای
پارک نیز متفاوت از پارکهای جوانتر است.
وی یکــی از موضوعــات مــورد تمرکــز در پــارک علــم و
فنــاوری یزد را ارتقای کیفیت خدمات پس از اقدامات
ترویجی و تبلیغی سالهای گذشته ذکر کرد و گفت :در
همین راســتا نیز نظام ارزیابی عملکرد پارک بارها مورد
بازنگری قرار گرفته و هر مرتبه ،شــرایط و شــاخصهای
سختگیرانهتری مال ک ارزیابیها قرار گرفته است.
وی یکــی دیگــر از سیاســتهای پارک علم و فنــاوری را
تمرکز روی چالشهای حوزه بازار شرکتهای مستقر در
پارک عنوان کرد و یادآور شــد :در سه سال گذشته 240
هســته و موسســه فناور جدید در پارک و مرا کز وابســته
پذیرش شــدهاند که این موسســات و هستهها به طور
مستقیم برای  600نفر اشتغال پایدار ایجاد کردهاند.
پورســراجیان کمک به حضور شــرکتهای فنــاور پارک
در عرصههای بینالمللی و توســعه صادرات فناوری را
ســومین رویکــرد پارک علم و فنــاوری یزد برشــمرد و در
این باره تصریح کرد :در همین راستا نیز عالوه بر برگزاری
تورهــای علمــی بینالمللــی ،ایجــاد نهــاد بینالمللــی
مبادالت فناوری را در دستور کار قرار دادهایم که اولین

دادهایم.
دفتر آن نیز در کشور گرجستان شکل گرفت.
وی در همیــن رابطــه گفت :پیرو تفاهــم همکاریهای در ادامــه دبیــر پــروژه برگــزاری ســیزدهمین جشــنواره
علمــی و فناوری میان پارک علم و فناوری یزد و آژانس ایدههای برتر توضیحاتی درباره این جشنواره ارائه کرد.
توســعه فناوری گرجســتان ،افتتاح دفتر این آژانس در «شــهرام شــکوهی» بــا بیــان ایــن که ایــن جشــنواره با
پــارک یزد در اســفند ماه ســال گذشــته و برگــزاری فروم هــدف فرهنــگ ســازی و شناســایی ایــده پــردازان و
توانمندســازان صاحبــان ایــده
مذا کــرات  B2Bدر تفلیــس بــه
شکل گرفته افزود :این جشنواره
انجام رســید و شرکتهای حاضر
داریوش پورسراجیان:
از اول آبانمــاه کلیــد خــورده و
در فــروم پــس از مذا کرات متعدد
تمرکز
مورد
موضوعات
از
یکی
ســامانههای ایدهگیــری در حال
در چارچــوب همکاریهــای
در پارک علم و فناوری یزد را
جمعآوری ایدهها هستند.
مشــترک بــه  40تفاهــم دســت
وی بــا بیــان اینکــه اســتانها
یافتنــد کــه تا کنون منجر به ســه
ارتقای کیفیت خدمات پس
ایدههــا را بــه صــورت اســتانی
قــرارداد مابین شــرکتهای فناور
از اقدامات ترویجی و تبلیغی
دریافت میکنند ،افزود :در هفته
ایرانی و شــرکتهای گرجی شده
سالهای گذشته ذکر کرد و
دوم آذرمــاه ،برنــدگان نهایــی بــه
است.
گفت :در همین راستا نیز نظام
وزارت علــوم معرفــی میشــوند و
رئیس پارک علم و فناوری یزد در
بارها
پارک
عملکرد
ارزیابی
در هفتــه پژوهــش از آنهــا تجلیل
همیــن رابطه از تــاش پارک برای
هر
و
گرفته
قرار
بازنگری
مورد
خواهد شد.
گســترش دفاتر مبــادالت فناوری
شــکوهی بیــان کــرد :تیمهــای
از
در دیگــر کشــورهای منطقــه
مرتبه ،شرایط و شاخصهای
داوری نیــز بــا همکاری دانشــگاه
جمله ترکیه و عمان خبر داد.
سختگیرانهتری مال ک
یزد فعالیت خود را آغاز میکنند و
وی بــا اشــاره بــه تمرکــز چنــد
ارزیابیها قرار گرفته است
ایدههای برتر را انتخاب خواهند
ســال اخیــر پارک علــم و فنــاوری
کرد.
یــزد در حــوزه توســعه صــادرات
فناوریهــای بومــی بــه دیگر کشــورهای جهــان ،اعالم معاون پارک علم و فناوری یزد عنوان کرد :در کنار این
کــرد :طــی ســه ســال اخیــر  6.1میلیــون دالر صــادرات جشــنواره ،مکانیزمهای توانمندســاز نیز در نظر گرفته
فناوری از طریق پارک یزد صورت گرفته که از این منظر شــده و تالش میکنیم مفاهیم اولیه کســب و کار برای
 10درصد صادرات پارکهای کشور را به خود اختصاص شرکتکنندگان تبیین شود.
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به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

میزگردتخصصی«بررسینقششرکتهایفناور در اقتصادواشتغالاستان»
میزگــرد تخصصــی” بررســی نقــش شــرکتهای فنــاور در اقتصاد
و اشــتغال اســتان” بــا حضور رضــا جوادپــور؛ مدیرعامل شــرکت
صافــات انــرژی و محمدحســین طیبپــور؛ مدیــر عامل شــرکت
پتروا کتان ایساتیس از مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک
علم و فناوری یزد به میزبانی روزنامه همشهری برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،بــا توجه به
نامگــذاری ســال  96بــه عنوان ســال اقتصــاد مقاومتــی ،تولید و
اشــتغال و بررســی نقــش موثــر شــرکتهای فنــاور و دانشبنیان
در توســعه اشــتغال در کشــور ،میزگردی با حضور مدیــران عامل
شــرکتهای فنــاور در دفتر روزنامه همشــهری یزد برگزار شــد که
حاضــران در خصــوص نقش شــرکتهای فناور در اشــتغال زایی
و اقتصاد اســتان و مشــکالت اصلی شــرکتهای دانشبنیان در
استان و راهکار پیشنهادی بحث و تبادل نظر کردند.
محدودیتها باعث شد پیشرفت کنیم
رضــا جوادپــور مدیرعامل شــرکت صافــات انرژی در مــورد انگیزه
تاسیس شرکت دانشبنیان خود گفت :هنگامی که مدیر نیروگاه
ســیکل ترکیبــی یزد بــودم ،نیازهای این حــوزه باعث شــد بعد از
مدتــی از ایــن کار بیــرون آمــده و کار در حــوزه نیــروگاه را در پــارک
علم و فناوری یزد آغاز کنم .اولین کار را در یک نیروگاه در منطقه
محــروم آغــاز کردیم و بــه دلیل امکانــات کمی کــه در آنجا وجود
داشــت ،مجبور شــدیم لوازم مورد نیاز را در حد امکان ،خودمان
تامین کنیم.
جــواد پــور ادامــه داد :اعتمــاد مالک نیــروگاه باعث شــد بتوانیم
کارگاهــی احــداث کرده و ســاخت بعضی قطعــات توربیــن را آغاز
کنیم .هم ا کنون نیز با گسترش فعالیت خود توانستیم ساخت و
بازسازی برخی قطعات توربین را انجام دهیم .سیستم سوخت
توربینهــا نیز یکی از پروژههایی اســت که اخیرا با حضور معاون
علمــی و فناوری رئیس جمهــور و وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
به عنوان طرح ویژه هفته پژوهش از آن رونمایی شد.
وی در مورد میزان اشتغالزایی این شرکت گفت 56 :نفر در این
شرکت مشغول به کار هستند و متناسب با هر پروژه نیز تعدادی
نیــرو اضافــه میشــود که اغلــب از فــار غ التحصیالن دانشــگاهها
هستند.
جوادپــور صــادرات را برنامــه آتــی ایــن شــرکت دانســت و گفــت:
در حــال حاضــر برنامــه مــا ایــن اســت کــه صــادرات خــود را بــه
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس شــروع کنیــم و در اولیــن گام،
مذا کراتی را در عمان آغاز کردهایم.
محمدحسین طیبپور نیز کار در یکی از زیر مجموعههای شرکت
نفت و آشــنایی با نیازهای این حوزه را مشــوق تاســیس شــرکت
دانشبنیــان دانســت و ادامــه داد :بــا تولیــد محصــوالت پاییــن
دستی شــیمیایی که در صنایع رنگسازی ،کامپوزیت ،ضدیخ،
پی وی سی و صنایع خودرو مورد استفاده قرار میگیرند ،تا کنون
برای  18نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال زایی شده
است.
حمایتهای دولت در بخش آموزش و توانمندسازی باشد
طیبپور با انتقاد از روش فعلی اعطای تسهیالت به شرکتهای
فنــاور گفــت :در بســیاری از مــوارد تســهیالت صندوق نــوآوری و
شکوفایی کارآمدی الزم را ندارد ،زیرا معموال برخالف اینکه گفته
میشود تسهیالت باید یک ماهه داده شود این روند تا یک سال
طول میکشد و مبلغ تسهیالت نیز کمتر از مقدار مورد نیاز است.
وی افزود :ســاختار شرکتهای دانشبنیان باید به سمتی برود
کــه بعــد از مدتــی بــه حمایــت دولــت نیــاز نباشــد ،ولــی در ایران
به نحوی است که همیشه نیاز به حمایت دولت وجود دارد .در
حالیکه در کشــورهای پیشــرفته که ما از آنها الگوگیــری کردهایم
این فرآیند به گونهای طراحی شــده اســت که شرکتهای فناور
نــه تنها نیاز به حمایــت دولت ندارند بلکه در بخش تحقیقات و
توسعه ،بازوی کمکی دولت نیز هستند.

جــواد پــور ادامــه داد :در حــال حاضــر اعطــای وام و معافیــت از
مالیات دو شیوه حمایتی دولت از شرکتهای دانشبنیان است
اما شــیوه فعلی نیز به دلیل روند اداری برای دولت ایجاد هزینه
کرده است و برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان شیوههای
بهتر و موثرتری وجود دارد.
وی با بیان اینکه یک محصول برای فروش بیشتر باید کیفیت و
پشتیبانی فنی مناسب داشته باشد و نحوه ارائه آن نیز مطلوب
باشــد ،ادامه داد :بهترین حمایت دولت این اســت که کاالهای
تولید شرکتهای دانشبنیان را ارزیابی کند و در صورتی که این
محصــوالت مطابق با معیارها و اســتانداردهای جهانی باشــند،
بــرای ورود کاالی مشــابه خارجــی تعرفــه گمرکــی قــرار بدهــد تــا
واردات به صرفه نباشد و کاالهای ایرانی خریداری شود.
وی افزود :شیوه دیگر حمایت دولت از شرکتهای دانشبنیان،
ایــن اســت که زمینــه آمــوزش نیروهــای شــاغل در شــرکتهای
دانشبنیان را در داخل کشــور و در صورت نیاز در خارج از کشور
فراهم کند.
جوادپور با انتقاد از نگاه رایج که پیشرفت را صرفا کمی و فیزیکی
میبینــد ،افــزود :این نــگاه نــوآوری را پیچیده تر شــدن میداند
در حالی که در برخی موارد نوآوری موجب ساده شدن میشود.
در این دیدگاه ســرمایه گذاری برای آموزش ،تحقیقات و توسعه
تعریف نشــده اســت و گرفتن تســهیالت برای این موارد با موانع
بیشــتری روبهرو میشــود .البته ممکن است مســئوالن امر نگاه
درســتی داشــته باشــند اما این نــگاه به کارشناســانی کــه کارها
مستقیما دست آنها است منتقل نشده است.
رسالت شرکتهای دانشبنیان تحقیق و توسعه است
وی در ادامــه اظهــار داشــت :رســالت شــرکتهای دانشبنیــان
تحقیــق و توســعه اســت و پیشــرفتهای صرفا فیزیکــی در مرا کز
صنعتــی و معدنــی اتفــاق میافتــد .ا گر تحقیــق وتوســعه از بدنه
شــرکتهای فناور حذف شــود ،نیازی به ایجــاد آنها در جامعه
وجود ندارد.
طیبپور با اشاره به اینکه در دانشگاهها مباحث تئوری بهاندازه
کافــی آموزش داده میشــود ،اما در زمینــه آموزشهای حرفهای
عملی خال وجود دارد ،افزود :بیشــتر کارآفرینان از طریق صنعت
وارد این حوزه میشــوند و با ســنجش نیازهای موجود ،شــرکت
خــود را تاســیس میکنند .ا گر صنعــت این قابلیت را داشــت که
نیازهــای خــود را شناســایی کنــد و بــه دانشــگاه معرفــی کنــد تا
تحقیقات برای رفع آن نیازها صورت گیرد ،پیشرفتی اساسی در
کشور حاصل میشد.

خروجی دانشگاه برای صنعت قابل استفاده نیست
وی ادامــه داد :بــا وضعیــت فعلــی دانشــجو وقتی وارد دانشــگاه
میشــود بــا دروســی مواجه اســت که تنهــا هدفش پــاس کردن
آنهاست و هنگام فار غ التحصیلی چیزی از آنها را به یاد ندارد ،در
نتیجه خروجی دانشگاه برای ورود به صنعت موثر نیست.
طیــب پــور اضافــه کرد :از ســوی دیگر صنعــت نیز در ســالهایی
که درآمد کشــور خــوب بود ،حمایتهای زیادی شــد ،اما همان
صنایع کارآیی الزم را برای اشتغالزایی در کشور ندارند .به عنوان
مثال در صنایع کاشــی و ســرامیک در اســتان یزد ،دستگاههای
تولید از خارج ازکشــور وارد میشود که توان ایجاد تغییر روی آن
وجود ندارد و هنگامی که نیاز جدیدی به وجود میآید ،به ناچار
ماشین آالت جدید از خارج کشور وارد میشود.
نگاهها به شرکتهای دانشبنیان مثبت است
طیبپــور در ادامــه عنــوان کــرد :محصــوالت شــرکتهای
دانشبنیان هم به صرفه تر از کاالهای وارداتی است و هم نسبت
به محصوالتی که در خارج از کشور تولید میشوند ،در دسترستر
اســت و همین از عوامل جذابیت آن برای مشــتریها میباشد.
جوادپور نیز نگاهها به شــرکتهای فناور را مثبت ارزیابی کرده و
اظهار کرد :دید مثبتی نسبت به شرکتهای دانشبنیان شکل
گرفته اســت اما تا جایگاه واقعی خود فاصله وجود دارد .شــرکت
مــا االن در لیســت مــورد تایید وزارت نفــت ،نیــرو و وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح کشــور قرار دارد و توانسته ایم اعتماد
برخی از مرا کز داخلی را جلب کنیم.
ایجــاد پــارک علــم و فنــاوری نهضتــی در تاســیس شــرکتهای
دانشبنیان بود
طیبپــور در انتهــا ایجــاد پارک علــم و فناوری را یک زیرســاخت
مناسب برای شرکتهای فناور و یک گام بلند رو به جلو توصیف
کــرد و افــزود :ایجاد پارک علــم و فناوری یک نهضت در تاســیس
شــرکتهای دانشبنیان ایجاد کرد و شــرکتهای خوبی بر این
اســاس شــروع بــه کار کردنــد .ایــن جلســات بــرای آن اســت که
کارآمدی این ساختار ارزیابی شود و نقایص برطرف گردد.
جوادپــور نیــز گفــت :یکــی از نــکات مثبــت این اســت کــه ایجاد
شــرکتهای دانشبنیــان ،پارکهــای علــم و فنــاوری و صندوق
نوآوری و شــکوفایی باعث شــده است که اشــتغال زیادی ایجاد
شــود .در پارک علم و فناوری یزد نیز شرکتهایی که وارد مرحله
پیــش رشــد میشــوند ،آموزشهــای خوبــی میبیننــد و ســاز
وکارهای خوبی در این زمینه تعریف شده است که نباید نادیده
گرفته شود.
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به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

میزگردتخصصی«نقششرکتهایفناور ودانشبنیاندر توسعهصادراتفناوری»
میزگــرد تخصصــی “نقــش شــرکتهای فنــاور و دانشبنیــان در
توســعه صادرات فناوری” با حضور «محمــد قویدل» مدیر روابط
بینالملــل پــارک علم و فنــاوری یــزد« ،محمد ســپهر» مدیرعامل
صندوق پژوهش و فناوری استان« ،عبدالرضا شادابی» کارشناس
صادرات شرکت تدبیر و توسعه مارکار و «حمیدرضا رمضانی» مدیر
فــروش شــرکت ارمغان آژنــد ایرانیان بــه میزبانی خبرگزاری ایســنا
منطقه یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علــم و فناوری یــزد ،بحث تبادل
فناوری از جمله مباحث جدید در توسعه روابط ایران با کشورهای
مختلف دنیاســت که نقش مهمی در توســعه اقتصادی و ارتقای
ســطح کمی و کیفــی محصوالت دانشبنیــان ایفا میکنــد .ایران
اسالمی از جمله کشورهای دنیاست که از ظرفیت نیروی انسانی
متخصص و ثروتهای مختلف علمی برخوردار است و همین امر
مســئوالن و دســتاندرکاران کشــور را موظف کرده تا برنامهریزی
برای اســتفاده از ظرفیتهای علمی و انســانی در راستای توسعه
صــادرات و مباحــث اقتصــادی را در دســتور کار خود قــرار دهند که در
ایــن میان پــارک علــم و فناوری یــزد ،یکــی از مجموعههــای تأثیرگذار
در برنامهریــزی بــرای توســعه صــادرات فنــاوری در کشــور محســوب
میشود .به همین منظور و با هدف بررسی نقش شرکتهای فناور و
دانشبنیان در توســعه صادرات فناوری میزگــردی در دفتر خبرگزاری
ایسنای یزد برگزار شد که حاضران در خصوص میزان صادرات فناوری
و رتبــه محصــوالت دانشبنیــان در ســالهای اخیــر ،رابطــه اقتصــاد
دانشبنیان و توسعه صادرات فناوری و مشکالت پیش روی صادرات
فناوری و راهکار توسعه آن بحث و تبادل نظر کردند.
شبکه سازی ،پیش نیاز توسعه صادرات فناوری
مدیــر روابــط بین الملل پــارک علم و فنــاوری یزد با اشــاره به ضرورت
ایجاد زیرساختهای توسعه صادرات گفت :شبکه سازی ،پیش نیاز
توسعه صادرات فناوری است.
صادرات  2میلیون دالری فناوری در سال گذشته
وی با اشــاره به اینکه در ســال گذشــته بالغ بر  2میلیون دالر فناوری
از شــرکتهای پــارک علــم و فنــاوری یزد صادر شــده اســت ،افــزود :در
مجموع بالغ بر شــش میلیــون دالر صادرات پارک علــم و فناوری یزد،
برمبنای فناوری از سال  93تا کنون بوده است.
قویــدل در ادامــه بــه تشــکیل کمیتــه صــادرات فنــاوری اشــاره کــرد و
گفــت :اخیرا کمیتــهای به نام صادرات فنــاورای در وزارتخانه با هدف
ساماندهی صادرات فناوری تشکیل شده که پارک علم و فناوری یزد
نیز عضو آن است.
مدیــر روابــط بیــن الملــل پــارک علــم و فنــاوری یــزد تصریح کــرد :بین
صادرات محصوالت عادی و دانشبنیان تفاوتهایی وجود دارد که
در قالب تبادالت منجر به ارائه خدمات یا محصوالت جدید میشود.
وی در ادامه بر لزوم ایجاد زیرساختها برای استفاده از ظرفیتهای
صــادرات فنــاوری تا کیــد کــرد و گفــت :در راســتای دســتیابی بــه این
اهــداف تصمیماتی اتخاذ شــده تــا درگاههای صادراتــی تحت عنوان
مرکز تبادل فناوری مشترک بین ایران و کشورهای خارجی با محوریت
پارک علم و فناوری ایجاد شود.
قویدل با اشاره به برگزاری اولین رویداد فناوری ایران در گرجستان در
مهرماه سالجاری عنوان کرد :این رویداد پیروی افتتاح دفتر مبادالت
فنــاوری و ســرمایه گــذاری ایــران و گرجســتان برگــزار شــد و بیــش از
30شرکت ایرانی و  40شرکت گرجستانی در این رویداد حضور داشتند
کــه نحــوه همکاری بین المللی مابین این شــرکتها مورد بررســی قرار
گرفت.
ایــن مقــام مســئول افــزود :هــدف از افتتــاح دفتــر مبــادالت فنــاوری
بــا کشــورهای دیگــر در پارک یــزد ،حضور نماینــدگان مــا در پارکهای
علم و فناوری آنها و نمایندگان آنها در پارک یزد اســت تا با شناســایی
ظرفیتهــای متقابل و نیازها ،آمادگی الزم برای انجام تبادالت پایدار
مبتنی بر اعتماد متقابل و نگاه بلندمدت ایجاد شود.
مدیــر روابــط بیــن الملــل پــارک علم و فنــاوری یــزد در بخــش دیگری
از ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه شــرکتهای فنــاور بــرای صــادرات
محصوالت خود با مشکالت و چالشهایی روبرو هستند ،خاطرنشان
کــرد :باتوجــه بــه اساســنامه پارکهــا و قانــون حمایــت از شــرکتها و
موسسات دانشبنیان ،برای رفع مشکالت شرکتها ،تسهیالت گمرکی
درنظر گرفته شده است.

باشند.
وی با بیان این که درحال حاضر سه هزار شرکت دانشبنیان در
ســطح کشــور وجود دارد ،اظهارکرد :از این مجموعه ،محصوالت
 200شرکت از کیفیت خوبی برخوردار است.
سرمایه نمادین؛ جاذب سرمایههای انسانی و مالی

شناخت توانمندیهای خود و نیاز بازار؛ الزمه توسعه صادرات
قویــدل اظهــار کرد :بین المللی ســازی و بین المللی شــدن بخشــی از
تعریف ما روی پارکها محسوب میشود که ا گر بخواهیم تمرکز را روی
صــادرات بگذاریم به پیش نیازهایی مانند شــناخت توانمندیهای
خود و نیاز بازار ،احتیاج داریم.
وی با اشــاره به اینکه مفهوم بین المللی شــدن تنها صادرات نیست
بلکــه تمام مبادالت را دربــر میگیرد ،تصریح کرد :مهم ترین مولفهای
که به عنوان پیش نیاز توسعه صادراتی معرفی میشود ،شبکه سازی
است.
ایــن مقــام مســئول با اشــاره به ایــن که بایــد محصــوالت صادراتی ما
از کیفیــت خوبــی برخــوردار باشــند گفت :توجــه به کیفیــت کاالهای
صادراتی بســیار حائز اهمیت اســت تــا صادرات بتواند بــه عنوان یک
مبلغ کیفی سازی مطرح شود.
قویــدل بــا تا کیــد بــر لــزوم برتــری محصــوالت فنــاوری کشــور در برابــر
رقبــای خــود ،گفــت :الزمــه دســتیابی بــه این اهــداف جــدی گرفتن
استانداردسازی در حوزه بین الملل ،نهادسازی و عملکرد بهتر کمیته
صادرات در مجموعه وزارتی است.
ایــن مقام مســئول با بیان ایــن که نوآوری در صــادرات به عنوان یک
فرصــت بــرای مــا اســت ،اظهارکــرد :از جمله کارهایــی که انجام شــد،
اســتقرار دو شــرکت تخصصی در پارک بود تا با مشاوره ،چگونگی ورود
به بازار جهانی را به شرکتها آموزش دهند.
وی بــه لــزوم ارائــه خدمــات پــس از فــروش اشــاره کــرد و افــزود :بــرای
موفقیــت در ایــن عرصه باید ظرفیتها را ایجــاد کنیم و ذایقه جهانی
را به خوبی بشناسیم.
دانشگاه؛ جزیره دور افتاده از جامعه و صنعت
«محمــد ســپهر» مدیرعامل صنــدوق پژوهــش و فناوری اســتان یزد،
با اشــاره به اینکه ا کنون صادرات کشــورهای توســعه یافته و پیشتاز
در زمینه اقتصاد دانشبنیان بیش از  30درصد اســت ،اظهارکرد :این
درحالی است که آمار صادرات ایران حدود دو درصد است.
وی افزود :برای توسعه محصوالت دانشبنیان به پشتوانه دانشی که
به واسطه دانشگاهها ایجاد میشود ،نیاز داریم.
مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان یــزد با بیــان این که
متاســفانه دانشــگاههای کشــور بــه یــک جزیــره دور افتــاده از جامعه
و صنعــت تبدیل شــدهاند ،تصریــح کرد :دانشــگاهها به دانشــجویان
آموزشهایــی میدهند که هیچ ارتباطی با صنعــت و بدنه اقتصادی
جامعه ندارد.
ســپهر بــا اشــاره بــه اینکــه حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان بــه
حمایتهای مالی محدود شــده اســت ،تصریح کرد :این شرکتها به
برنامهریزی اســتراتژیک ،زمینه ســازی برای حضور در نمایشــگاهها و
مجامع بین المللی نیز نیاز دارند.
ایجاد کمیته ارائه تسهیالت به شرکتها در زمینه بین المللی سازی
وی به تشکیل کمیتهای با هدف ارائه تسهیالت به شرکتها در زمینه
بین المللی ســازی اشــاره و افزود :این تســهیالت به منظور شــرکت در
نشس ـتهای بین المللی ،نمایشگاهها و سمینارها ارائه میشود و در
کنار آن به شرکتهایی که تمایل به ارتباط با مجموعه خارجی داشته
باشند و در مبادالت همکاری کنند ،تسهیالت ویژهای تعلق میگیرد.
محمد ســپهر با اشــاره بــه این که شــرکتهای دانشبنیــان باید دید
خود را اصالح کنند ،افزود :این شرکتها باید خود را به تراز بین المللی
برســانند و از طــرف دیگــر بــه اســتاندارد ســازی توجه ویژهای داشــته

ســپهر با اشــاره بــه این که معنــای صــادرات تنها فــروش کاال به
کشورهای خارجی نیست ،اظهارکرد :برای توسعه کشور و یا کسب
و کار چهارنوع سرمایه نیاز است.
وی سرمایه اقتصادی را اولین سرمایه مورد نیاز دانست و افزود:
طبیعتا سرمایه انسانی اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا میتواند با
استفاده از مهارت و دانش ،ارزش آفرینی کند.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان در ادامه به سرمایه
اجتماعی اشاره کرد و گفت :سرمایه اجتماعی باعث میشود دو
سرمایه قبل باهم کار کنند.
ســپهر اظهارکرد :ســرمایه چهارم که ســرمایه نمادین است ،به حدی
میتواند شهرت یابد که کشور را معروف کند.
وی بــا بیــان این کــه ســرمایه نمادین عالوه بر شــهرت خــود ،موجب
ارزشــمندی وابســتگان آن نیــز میشــود افــزود :ایــن ســرمایه جــاذب
سرمایههای انسانی و مالی نیز است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :راههای بسیاری برای جذب افراد
و ســرمایههای آنــان بــه کشــور وجــود دارد کــه ا گر بــه آن توجه شــود،
میتواند زمینه ساز صادرات شود.
لزوم تعیین اولویتهای صادراتی و وارداتی
ســپهر در ادامــه با اشــاره بــه این که باید توســعه صادرات فنــاوری به
عنوان یک اصل در دیپلماسی خارجی ما مدنظر قرار گیرد ،اظهارکرد:
تــا امــروز مبادالت مــا در دنیا در حــوزه علم و فناوری ،مبادله اســتاد و
دانشــجو بــوده امــا ا کنون با انعقــاد تفاهمنامههــا حوزه فنــاوری وارد
مبادالت میشود.
وی در ادامــه بــه اهمیت تحقیق منابع شــناختی اشــاره کــرد و گفت:
مــا بایــد پتانســیلهای طرفین را بشناســیم و ســپس اقدام بــه ایجاد
زیرساختهای مناسب کنیم.
این مقام مســئول تصریح کرد :تعیین اولویتهای صادرات و واردات
بــرای موفقیــت در توســعه صادرات بســیار اهمیــت دارد و الزم اســت
بدانیــم از ظرفیتهــای خــود برای رقابــت با کدام محصول اســتفاده
کنیم.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :بــا توســعه فنــاوری دولــت میتواند از
حضــور ما در مجامع بین المللی ،تبــادل نیروهای متخصص و حضور
شرکتهای ما در خارج ،حمایت کند.
صادرات فناوری یک نیاز نیست ،ضرورت است
«عبدالرضا شــادابی» کارشناس صادرات شرکت تدبیر و توسعه مارکار
با بیان این که صادرات فناوری نیاز نیســت بلکه یک ضرورت اســت،
اظهــار کرد :عدم تطبیق محصــوالت با نوآوریهایی که از کشــورهای
دیگر به بازارهای مصرفی صادر میگردد ،باعث میشــود که ما همین
میزان صادرات هم نداشته باشیم.
وی با تا کید بر اهمیت توجه به بازرگانی تصریح کرد :تا زمانی که بخش
فناوری نگاه ویژهای به بازرگانی نداشــته باشــد ،صادرات کشــور رشد
نمــی کنــد زیــرا شــرکتها نمی داننــد چه محصولــی تولید کننــد تا به
فروش برسد.
کارشناس صادرات شرکت تدبیر و توسعه مارکار ،افزود :ثروتمند سازی
در این طرح نیازمند یک دید تجاری و اقتصادی اســت که متاسفانه
شرکتهای دانشبنیان به این موضوع توجه نمیکنند.
سرعت تکنولوژی در خارج ،عامل افسردگی اقتصاد ایران
شــادابی در ادامــه بــا بیان این که اقتصاد ایران افســرده اســت،گفت:
یکــی از دالیل افســردگی اقتصــادی که امــروزه در دنیا متداول شــده،
سرعت تکنولوژی است.
وی افزود :ســرعت تکنولوژی در خارج از کشــور و ســرعت پایین آن در
داخــل ،مشــکالتی را از نظــر ارتبــاط بین المللی ایجاد کــرد و در نهایت
باعث افسردگی اقتصاد ایران شد.
وی با بیان این که مارکتینگ بازاریابی نیست ،گفت :این واژه اشتباها
در ایران بازاریابی تعریف شــده ،درصورتی که بازارســازی اســت و مهم
وارد شدن پول به کشور است.
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به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

میزگردتخصصی«نقششرکتهایفناور در خودکفاییاقتصادیانقالباسالمی»
میزگرد تخصصی” نقش شرکتهای فناور در خودکفایی
اقتصادی انقالب اسالمی ” با حضور حمیدرضا جعفریان
مقــدم؛ مدیــر عامل شــرکت پویــش داده نویــن ،محمد
ســپهر؛ مدیرعامــل صنــدوق پژوهش و فناوری اســتان،
علیرضا کاظمی؛ مدیرعامل شــرکت سپهر افزار ایرانیان،
ابوالفضل ســاجدی؛ مدیرعامل شرکت سپهر سالمت از
مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری
یزد و به مدیریت محمدرضا حسینی بغداد آبادی برگزار
شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فناوری یــزد ،به
منظــور بررســی نقــش شــرکتهای دانشبنیــان و فناور
در خودکفایــی اقتصــادی کشــور قبــل و پــس از انقــاب،
میزگــردی بــا حضــور مدیــران عامــل شــرکتهای فنــاور
در پــارک علــم و فنــاوری یــزد برگــزار شــد که حاضــران در
خصوص نقش شرکتهای فناور در اشتغال زایی ،تولید
ملی و صادرات کشور بحث و تبادل نظر کردند.
تامین اقتصاد کشور از حوزه صنعت ،معدن ونفت
مدیرعامــل صندوق پژوهــش و فناوری اســتان دراین میزگرد اظهار
داشت :حوزه اقتصاد مبتنی بر دانش از دو منظر خدمات مهندسی
و تولید محصوالت با فناوری پیشــرفته قابل بررسی است که آمارها
نشــان میدهد در حال حاضر جایگاه اقتصاد دانشبنیان در تولید
ناخالــص ملــی کشــور ،کمتر از یک درصد اســت و ایــن یعنی اقتصاد
کشور هنوز از حوزه صنعت ،معدن و نفت تامین میشود.
محمد سپهر افزود :کشور ایران در شاخص اقتصاد دانشبنیان رتبه
 94را در بین  160کشور داراست.
 2/2میلیارد دالر صادرات محصوالت دانشبنیان در ایران
وی ادامــه داد :براســاس گزارشــات و آمارهــای موجــود ،صــادرات
محصــوالت دانشبنیان در ایــران حــدود دو و دو دهم میلیارد دالر
و صادرات خدمات فنی مهندســی 2 ،میلیارد دالر بوده است که در
مجموع چهار و نیم درصد صادرات کشور از حوزه دانشبنیان است.
ســپهر تصریح کرد :در  25ســال گذشته رشــد صادرات  low techپنج
برابر ،رشد صادرات صنایع با فناوری متوسط  55برابر و رشد صنایع
 41 ،High-techبرابــر شــده اســت کــه عمــده پیشــرفت در  15ســال
گذشــته بوده است و پیش از آن به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت،
نیاز کمتری به اقتصاد دانشبنیان احساس میشد.
اعطای وام؛ روش نامناسب حمایت از شرکتهای دانشبنیان
ســپهر اضافه کرد :کشــور هنوز با جایگاه ایده آل فاصله زیادی دارد
و در مقایســه با کشــورهای دیگر ســهم کمی از اقتصاد دانشبنیان
را داراســت .بــه طــور مثــال در برخــی از کشــورها مانند مالزی ســهم
صادرات محصوالت دانشبنیان  42درصد اســت که در مقایســه با
 4و نیم درصد رقم قابل توجهی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از روش حمایتی دولت
از شــرکتهای دانشبنیــان ،اظهار داشــت :به نســبت هزینهای که
دولت برای حمایتها انجام میدهد ،تاثیر چندانی را در پیشــرفت
ایــن عرصه مشــاهده نمی کنیــم که به نظر میرســد حمایت دولت
از جوانــان در حــوزه دانشبنیان تنها با اعطای وام شــیوه مناســبی
نیست.
سپهر نیروی انسانی خوب را از پتانسیلهای کشور دانست و گفت:
حوزه دانشبنیان مبتنی بر نیروی انسانی است و باید از آن استفاده
خوبی داشــت در غیر این صورت چون زمینه فضای کســب و کار در
کشــور فراهم نیســت ،نیروهای نخبه و خوش فکر به خارج از کشــور
مهاجرت خواهند کرد.
خودباوری؛ ریشه تولید فناوری
مدیرعامل شــرکت ســپهر افزار ایرانیان نیز در این نشست گفت :ا گر
بخواهیــم تاثیر انقــاب اســامی را بر وضع شــرکتهای دانشبنیان
بسنجیم ،باید نگاهی به قبل از انقالب داشته باشیم.
علیرضا کاظمی با بیان اینکه قبل از انقالب اسالمی ،کشور در زمینه
اســتفاده از فناوریهــای جدیــد به ویــژه در صنایع نظامی پیشــتاز
بــوده اســت ،عنــوان کرد :امــا توجهی به تولیــد فنــاوری و تکنولوژی

خدمات را جدی بگیرند و از همه مهم تر به صنعت نفت
توجــه کنند .کشــور نباید اقتصــاد مبتنی بر فــروش نفت
داشته باشد اما باید در این حوزه ،فناوری تولید شود.
در تولید به خودکفایی رسیده ایم
سرپرســت دفتــر هماهنگی نهادهای فنــاوری همکار نیز
در ایــن میزگــرد اظهار کــرد :هم ا کنــون تولید محصوالت
دانشبنیــان بــه بیــش از ده هزار میلیارد تومان در ســال
رســیده که نقطه مطلوبی اســت ،یعنی یک بســتر خوب
در حــوزه دانشبنیــان در حــال شــکل گیــری هســت و
میتوانیم بگوییم به خودکفایی در تولید رسیده ایم.
محمدرضا حسینی بغدادآبادی افزود :شرکتهای فناور
و دانشبنیان داخلی در حوزه نفت و گاز ،عمدتا خدماتی
هستند اما بیشترین اختراعی که افراد خارج از کشور ،در
کشور ما به ثبت میرسانند ،در حوزه نفت و گاز است که
این مهم جای تامل دارد.
بومی نداشتیم و خود باوری در جوانان سرکوب میشد در حالی که
خودباوری ریشه تولید فناوری است.
وی ادامــه داد :وقتــی در کشــور کلمــه نمــی توانیــم رواج پیــدا کند،
جوانان اعتماد به نفس خود را از دست میدهند و به فکر مهاجرت
از کشور میافتند.
دانش فناوری؛ وجه تمایز کشورهای اروپایی از کشورهای جهان
سوم
کاظمی با اشــاره به اینکه پیش از انقالب ،کشــور ایران روابط خوبی
با کشورهای پیشرفته داشته است اظهار کرد :آنها تمام محصوالت
فنــاوری خــود را در اختیــار مــا قــرار میدادند امــا دانش فنــاوری را از
مــا دریــغ میکردنــد و ایــن دانــش وجه تمایــز کشــورهای اروپایی با
کشورهای جهان سوم است.
وی افزود :کشــورهای پیشــرفته نمی خواســتند دانش فناوری را در
اختیــار کشــور مــا بگذارند زیــرا این انتقــال دانش منجر به از دســت
دادن ســود و منفعت آنها به خصوص در کشــورهای صاحب نفت
میشد.
کاظمــی ادامــه داد :در حــال حاضــر از نفــت  200هزار نــوع کاال تولید
میشود اما کشورهای بدون دانش فناوری تنها به فروش نفت خام
بسنده میکنند در حالیکه میتواننداز هر بشکه نفت  8000هزار دالر
ارزش افزوده دریافت کنند.
ریشه تحریمهای کشور؛ جلوگیری از پیشرفت علمی ایران
مدیرعامــل شــرکت ســپهر افــزار ایرانیــان خاطــر نشــان کــرد :انقالب
اســامی ایــن تــرس را به کشــورهای دیگــر داد که ایــران میتواند به
خودکفایی و استقالل اقتصادی برسد و زمانی فشارها و تحریمها بر
کشور زیاد میشود که ما میخواهیم به دانش و فناوری مجهز شویم
و ریشه تحریمهای کشور جلوگیری از پیشرفت علمی ایران در زمینه
فناوری است.
کاظمی با بیان اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر
 6درصد بوده ،اظهار داشت :این درصد رشد خوبی را نشان میدهد
اما کشور در زمینه تامین رفاه عمومی فاصله زیادی با جایگاه ایدهآل
دارد.
جای خالی صنعت نفت در اقتصاد دانشبنیان
وی راهکار توســعه اقتصاد کشــور را اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد
دانشبنیــان دانســت و افــزود :بــرای توســعه اقتصاد کشــور نیاز به
حرکــت به ســوی صنعت نفت داریم اما ا کنون بیشــتر شــرکتهای
دانشبنیــان در زمینــه فنــاوری اطالعــات و  high-techفعالیــت
میکننــد در حالیکــه صنعــت نفت بســیار پربازده و پرســود اســت و
تکنولوژی پیشرفته نیز در صنعت نفت هم مطرح است.
کاظمی ادامه داد :برخی میگویند شــرکتهای فناور نباید دیگر در
حوزه کشــاورزی و صنعت وارد شــوند چون این حوزه اشــباع شــده
و باید به سمت خدمات بروند این صحبت غیرکارشناسانه است و
حذف این عرصهها موجب ضربه زدن به استقالل کشور میشود.
وی اضافــه کــرد :شــرکتهای فناور باید عرصه صنعت ،کشــاورزی،

عقب ماندن بخش دولتی از بخش خصوصی
حســینی بغــداد آبــادی بــا تا کیــد بــر اینکــه وابســتگی شــرکتهای
دانشبنیــان به دولت باعث شکســت آنهاســت ،خاطر نشــان کرد:
رویکرد اقتصادی مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها نشان از
اهمیت اقتصاد در کشور است که با این شیوه اهمیت آن به دولت
و مردم گوشزد میشود.
وی در ادامــه عنــوان کــرد :کشــور در حــوزه علــم و فنــاوری و در
رشــتههای مهندســی شــیمی ،مهندســی انــرژی ،مهندســی نانــو،
مهندســی هوا و فضاو تولید مقاالت و علــم جایگاه خوبی را در دنیا
دارد امــا در حــوزه کســب و کار رتبه  111جهــان را به خود اختصاص
داده و این یعنی دولت نتوانســته اســت بخش علمی و صنعت را با
فضای کسب و کار پیوند دهد.
اقتصاد دانشبنیان منحصر به علم نیست
مدیر عامل شرکت پویش داده نوین اظهار کرد :ما در حال حاضر در
مسیر رشد هستیم و اقتصاد دانشبنیان دارد جایگاه خودش را در
کشور پیدا میکنداما بیشترین مشکل دیدگاههایی است که نسبت
به اقتصاد دانشبنیان وجود دارد.
حمیدرضا جعفریان مقدم افزود :ســاالنه آمــار مهاجرت نخبگان از
کشــور مــورد بررســی قــرار میگیرد اما هیچگاه بررســی نمی شــود که
چــه تعداد کارآفرین از کشــور رفتهاند در حالــی که میان تحصیالت
دانشگاهی و ایجاد شرکت دانشبنیان تفاوت وجود دارد.
وی ادامــه داد :بــرای اینکــه بتوانیم در اقتصــاد دانشبنیان موفق
عمل کنیم نیاز به کارآفرینانی داریم که اقتصاد دانشبنیان را درک
کنند اما متاسفانه کارآفرینی شغل محسوب نمی شود.
اقتصاد دانشبنیان؛ برآیندی از موفقیت مالی و تولید دانش
جعفریان مقدم با اشــاره به اینکه تجارب در حوزه دانشبنیان کم
اســت ،گفــت :اقتصــاد دانشبنیان بایــد در نهایت برآینــدی از یک
موفقیــت مالــی باشــد که دانشــی را هم تولیــد کند اما نبایــد دنبال
دانشی باشیم که منجر به دست آوردن پول باشد.
وی در ادامــه ذکــر کــرد :ا گــر انتظــارات شــرکتهای دانشبنیــان از
دولت به حداقل برسد و بتوانیم دانش کارآفرینی را در شرکتهای
دانشبنیان افزایش دهیم میتوانیم بسیار موفق تر از گذشته عمل
کنیم.
پرهیز از شعار زدگی؛ راهکار توسعه اقتصاد کشور
مدیرعامــل شــرکت ســپهر ســامت در ادامه گفت :چشــم پوشــی از
مشــکالت کشــور به ویژه در بخش دانشبنیان پســندیده نیست و
باید از شعارها در جلسات کم کنیم و وارد عمل شویم.
ابوالفضــل ســاجدی افــزود :برخــی از آمارهــای ارائــه شــده توســط
مســئولین تنهــا بــرای ارائــه گــزارش عملکــرد اســت و آنهــا تنها به
شنیدن مشکالت ا کتفا میکنند اما به دنبال راه حل نیستند.
ســاجدی در پایــان گفــت :ا گــر روحیــه انتقــاد پذیــری در کشــور از
بیــن بــرود و مســئولین مشــکالت جوانــان کارآفریــن را حــل نکنند،
آنهــا کم کم دلســرد شــده و با خیل عظیــم مهاجرت جوانــان روبرو
خواهیم شد.
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اهدای خون کارکنان پارک علم و فناوری یزد
بهمناسبتایاممحرم
جمعــی از کارکنــان پــارک علم و فناوری یزد ،روز دوشــنبه ســوم مهر
ماه با حضور در پایگاه انتقال خون ابوذر در برنامه نذر ســرخ شرکت
نمودند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،کارکنان این پارک

با مراجعه به مرکز انتقال خون یزد ،خون خود را اهدا نمودند.
گفتنی است برنامه نذر سرخ با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و
کمک به بیماران نیازمند خون و فراوردههای خونی در ایام محرم و
با حضور فعالین حوزه توسعه فناوری استان برگزار شد.

بزرگترینرویدادحوزهتبادالتفناوریمنطقهبرگزار شد

اولین رویداد فناوری ایران در گرجستان ،روز چهارشنبه  26مهر ماه
با حضور شرکتهای دانشبنیان و فناور ایرانی و شرکتهای گرجی

در پارک تکنولوژی گرجستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این رویداد پیروی
افتتــاح دفتــر مبادالت فناوری و ســرمایه گذاری ایران و گرجســتان
توسط آژانس توسعه فناوری و نوآوری گرجستان و با حمایت کریدور
صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
ســفارت ایــران در گرجســتان و بــه همت پــارک علــم و فناورییزد و
پــارک تکنولــوژی گرجســتان و با هدف برگــزاری جلســات رو در روی
شرکتهای فناور ایرانی و گرجی صورت گرفت.
در این رویداد بیش از  80جلســه مشــترک مابین  30شــرکت ایرانی و
40شرکت گرجی برگزار شد که در این جلسات در خصوص موضوعاتی
ماننــد تکنولوژیهــای مرتبــط با کشــاورزی و دامپروری ،مهندســی
پزشــکی و تجهیزات پزشــکی ،نانو تکنولوژی ،ســاخت و ساختمان،
فناوری اطالعات و انرژی بحث و تبادل نظر شد.

همچنیــن در این برنامه احمدرضا فقیه خراســانی؛ معاون فناوری
و نــوآوری پــارک یــزد به ارائه تاریخچــهای از پارک علــم و فناوری یزد
پرداخت و از خدمات و محصوالت ارائه شده سخن گفت.
در این رویداد نیز جلســات  B2Bبا حضور  ۶۰شــرکت ایرانی و گرجی
در مجموعــه فونیکوالر تفلیس برگزار شــد که در این جلســات نحوه
همکاری بین المللی مابین شرکتهای ایرانی و گرجی مورد بررسی
قرار گرفت و تعداد  40تفاهمنامه همکاری نیز منعقد گردید.
الزم به ذکر اســت قوام شــهیدی ســفیر جمهوری اســامی ایــران در
گرجســتان ،نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری،
مدیران پارک علم و فناوری یزد ،رئیس اتاق بازرگانی و مدیران تکنو
پارک گرجســتان از جمله حاضرین در مراســم افتتــاح اولین رویداد
مشترک فناوری ایران وگرجستان بودند.

انتخابمرکز توسعهفناوریسرامیکایرانبهعنوانعامل
توسعهشبکهفراگیر خوشهصنعتیکاشیوسرامیک
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مرکز توسعه فناوری
سرامیک ایران به عنوان عامل توسعه شبکه فرا گیر خوشه صنعتی
کاشــی و ســرامیک از جانب شرکت شــهرکهای صنعتی استان یزد
انتخــاب شــد و گواهی یک ســالهای به منظور تداوم بهــره مندی از
حمایتهــای مالــی و معنــوی ســازمانهای پشــتیبان این خوشــه

دریافت نمود.
گفتنــی اســت پروژه توســعه خوشــه ســرامیکی اســتان یزد بــا هدف
ترویج و تقویت فعالیتهای جمعی و تشکیل شبکههای همکاری
و به کارفرمایی شرکت شهرکهای صنعتی در دوره زمانی  5سال به
اجرا در خواهد آمد.

شرکترئیسپارکعلمو فناورییزددر سیو چهارمینکنفرانسانجمنبینالمللی
پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری
رئیس پارک علم و فناوری یزد درســی و چهارمین کنفرانس انجمن
بین المللی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری در ترکیه حضور
یافت .در مراســم افتتاحیه که روز  ۴شــنبه  ۵مهرماه  ۹۶در سوئیس

هتل شــهر اســتانبول و با حضور بیش از  ۵۰۰نفر از روسا و نمایندگان
پارکهای علم و فناوری سراســر جهان برگزار شد ابتدا لوییس سنز،
دبیــر کل انجمن ضمن خوشــامد گویی به حضــار به بیان برنامهها

و اســتراتژیهای انجمن پرداخت .ســخنران کلیدی فرانک سوکی،
مدیر گروه واقعیت مجازی شرکت اینتل بود که ضمن بیان مفاهیم
بــه تشــریح فعالیتهــا و برنامهها و تاثیــر واقعیت مجازی بــر حال و
آینده جوامع پرداخت.
رئیــس انجمــن و همچنیــن رئیــس تکنــو پــارک اســتانبول از دیگــر
سخنرانان مراسم افتتاحیه بودند.
رئیــس پارک علم و فنــاوری یزد در اولین روز کنفرانس مالقاتهایی
را با روســا و نمایندگان پارکهای مســقط و آنکارا در زمینه گسترش
همکاریهای منطقهای در راستای توان افزایی شرکتهای فناورو
بررســی ظرفیتهای طرفین انجام داد .پور ســراجیان عالوه بر حضور
در جلســات و برنامههــای علمی در جلســه کمیتــه علمی کنفرانس
یوپنجم حضــور مییابــد .ایــن کنفرانــس بــه مــدت  ۴روز ادامــه
ســ 
خواهد داشت.
الزم بــه ذکــر اســت انجمــن بین المللــی پارکهــای علم و فنــاوری و
مناطــق نــوآوری بزرگتریــن انجمــن تخصصی فعــال در حــوزه علم و
فناوری و پارکها و مرا کز رشد است که بیش از  ۴۰۰عضو از  ۷۳کشور
جهان در آن عضویت دارند و پارک علم و فناوری یزد یکی از اعضای
فعال آن به شمار میرود.
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تیماستارتاپراهابریشمبهیزدرسید
تیم استارتاپ راه ابریشم ،روز شنبه ششم آبان ماه با حضور
در پارک علم و فناوری یزد ،از بخشهای مختلف این پارک
بازدید کردند.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در ادامه
ایــن بازدیــد ،رویداد اســتارتاپ راه ابریشــم در تــاالر اجتماع
بنیــاد نخبگان یزد برگزار شــد که یازده اســتارتاپ در حضور
داوران ،ایدههــای کســب و کار خــود را ارائــه کردنــد و در
پایــان ســه اســتارتاپ  Echobaar، ChubKhatو  PinJobیــزد،
توانستند رتبههای اول تا سوم را کسب کنند.
ده استارتاپ برگزیده از بخش نخست ،امکان حضور رایگان
در رویــداد نهایــی در جزیــره کیــش را خواهنــد داشــت کــه
پــس از آن ســه اســتارتاپ برتر به جوایــزی نظیر بهرهمندی
از حمایتهــای مختلــف صندوقهــای ســرمایهگذاری،

شــتابدهندهها و فرصــت حضــور در نمایشــگاههای
بینالمللی دستمییابند.
رویــداد اســتارتاپ راه ابریشــم توســط تکراســا (،)TechRasa
همفکر ( )Hamfekrو  GNP tourو با همکاری معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری و مرکز شتابدهی نوآوری برگزار
شده است.
گفتنــی اســت بنیــان گــذاران شــرکت  ،J12مدیرعامــل
شــرکت  ،Euworxبنیــان گــذار شــرکتهای  The A Factorو
 ،Shiftbalanceمدیرعامــل اســتارتاپ اســتودیوهامبورگ،
موســس استارتاپ کاموا ،موسس شــرکت  Startup sesameو
نایب رئیس هیئت مدیره اسنپ و مدیر راکت اینترنت ایران
از جملهحاضریندر تیماستارتاپراهابریشمهستند.

مسئول دفتر مبادالت فناوری و سرمایه گذاری ایران وگرجستان خبرداد:

سهقراردادمابینشرکتهایفناور ایرانیوشرکتهایگرجیاجراییمیشود
مســعود نظری گفت :پیــرو برگزاری اولین رویداد فنــاوری ایران در
گرجســتان و انعقــاد  40تفاهمنامــه همــکاری مابیــن شــرکتهای
ایرانــی و گرجــی ،ســه قــرارداد مابیــن شــرکتهای فنــاور ایرانــی و
شرکتهای گرجی در آیندهای نزدیک عملیاتی میشوند.
بــه گزارش روابط عمومــی پارک علم و فناوری یزد ،مســعود نظری
اظهار داشت :این سه قرارداد مربوط به شرکتهای خزر الکتریک،
ابــزار تــوس و صفه هنر ایرانیان و بــه ارزش تقریبی  30میلیارد ریال
اســت .وی افــزود :با توجــه به درخواســتها و جلســات رودرروی
برگزار شــده مابین شرکتهای ایرانی و گرجی در گرجستان ،پیش

بینی میشــود عالوه بر این ســه قرارداد ،قراردادهای دیگری نیز تا
یک ماه آینده منعقد شود.
وی ادامــه داد :در مــدت زمــان برگــزاری رویــداد فناوری ایــران در
گرجســتان ،شــرکتهای ایرانــی بــا حضــور در مرکــز فــروش مصالــح
ســاختمان تفلیــس و مرا کــز تجــاری دیگر ،با بازار گرجســتان آشــنا
شــدند و شــرایط تجــارت در گرجســتان و شــرایط بازرگانــان و
کارآفرینان ایرانی فعال در این کشور را مورد بررسی قرار دادند.
نظــری افــزود :همچنیــن ســمینار آموزشــی چهــار ســاعتهای برای
شــرکتهای ایرانــی بــا موضوعــات قوانیــن مالــی و بانکــی ،قوانین

بیمــهای و مالیاتــی و مباحــث حقوقــی مرتبــط بــا کســب و کار در
گرجستان توسط کارشناسان خبره گرجی برگزار شد.
وی در پایــان اظهــار داشــت :بازدیــد از مرکــز تجــارت ایرانیــان
در گرجســتان ،بازدیــد از تکنوپــارک گرجســتان و بازدیــد از دفتــر
مبادالت فناوری ایران و گرجســتان به منظور شناسایی نیازهای
فناورانه کشور گرجستان و تشریح خدمات و محصوالت مورد نیاز
بــازار ،از دیگــر برنامههــای صــورت گرفتــه در این رویــداد به منظور
همکاریهای تجاری بیشتر شرکتهای ایرانی و گرجی بود.

همکاری پارک علم و فناوری یزد در برگزاری رویدادهای ترویجی در دانشگاه یزد
پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــه منظــور برگــزاری بهتــر و گســترده تــر
رویدادهــای ترویجــی در حــوزه کارآفرینی ،با دانشــگاه یزد همکاری
میکند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،نشست هماندیشی
روز ســه شــنبه  9آبــان ،با حضور معــاون فرهنگی جهاد دانشــگاهی
استان ،مدیران دفتر ارتباط با صنعت و امور فرهنگی دانشگاه یزد و
مدیر پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد برگزار شد.
در ابتدای این جلسه معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان یزد
با اشــاره به آغاز به کار دفتر این معاونت در دانشــگاه یزد ،به تشریح
برنامههای این واحد پرداخت.
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی برگزاری رویداد “ارائه ســه دقیقهای
پایــان نامههــای دانشــجویی” در ســطح ملــی ،راهانــدازی ســینما
کارآفرینــی و اجــرای مســابقه اینفوگرافــی بــا موضــوع آب را از جملــه
برنامههای در دست اقدام این دفتر عنوان کرد و خواستار مشارکت
بیشتر دانشگاه یزد و پارک علم و فناوری یزد برای برگزاری بهتر این
برنامههاشد.
روح اهلل دوســت حســینی؛ مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه یزد

نیز با اشــاره به سیاســتها و برنامههای دانشــگاه یزد برای توســعه
کارآفرینــی ،فعالیــت دفتــر معاونــت فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی در
دانشگاه یزد را اقدامی سازنده و مؤثر ارزیابی و بر همکاری نزدیک با
این واحد در حوزههای مشترک کاری تأ کید کرد.
ابوالفضل مرشدی؛ مدیر امور فرهنگی دانشگاه یزد نیز در این جلسه
آمــوزش مهارتهــای کارآفرینی به دانشــجویان را از جمله نیازهای
اصلی آنان دانست و افزود :ضروری است در فرآیند طراحی و اجرای
برنامههای فرهنگی ،به مقوله کارآفرینی و ترویج ویژگیهایی مانند
امید ،انگیزه ،جسارت و  ...توجه ویژهای شود.
در ادامه علی ا کبر قیومی؛ مدیر پردیس فناوری پارک علم و فناوری
در دانشگاه یزد با تشریح فعالیتهای کارگاه نوآوری و مرکز رشد این
دانشگاه اظهار داشت :در حال حاضر  14شرکت در مرکز رشد فعالیت
میکنند و  15موسسه جدید نیز در این مجموعه پذیرش شدهاند.
وی ادامه داد :فرهنگ ســازی ،تبلیغات و حمایت جدی از برگزاری
برنامههــای ترویجــی از جملــه محورهــای کاری و اولویتهای مرکز
نوآوری و فناوری دانشــگاه یزد اســت و پارک علم و فناوری یزد نیز از
برگزاری این برنامه حمایت میکند.

گفتنی است در پایان این جلسه مصوب شد کمیتهای با محوریت
دفتــر معاونــت امــور فرهنگــی جهاد دانشــگاهی اســتان و بــا حضور
نمایندگان جهاد دانشگاهی ،دانشــگاه و پارک علم وفناوری یزد به
منظور هماهنگی و حمایت از رویدادهای ترویجی و تصمیم سازی
پیرامون نحوه اجرای برنامهها تشکیل شود.

برگزاریدومیندورهمسابقاتهوافضا
توسط پارک علم و فناوری یزد
دومیــن دوره از مســابقات هــوا فضا ،عصر روز دوشــنبه  13آذر
مــاه بــه همــت مرکز نــوآوری پــارک علم و فنــاوری یــزد و طبق
تفاهمنامه منعقده با ستاد هوافضا معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در سالن ا کبرآباد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مســابقات
هوافضا با هدف بررسی میزان توانمندی دانش آموزان یزدی

در زمینه ســاخت گالیــدر ،به داوری محمد رضا غفــار زاده و با
حضور  17شرکت کننده برگزار شد.
در این مسابقات دانش آموزان گالیدرهای دست ساز خود را
به بوته آزمایش میسپارند.
گفتنی است دوره سوم مسابقات هوافضا ،روز پنجشنبه  16آذر
ماه در شهرستان بافق برگزار خواهد شد.
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پارک علم و فناوری یزد
صاحباولینشبکهاینترنتپرسرعتبر بستر فیبرنوری(تانوما)در استانشد
پــارک علــم و فنــاوری یــزد به عنــوان یکــی از مرا کز پیشــتاز در عرصه
فناوریهــای نویــن ،برای اولیــن بار و با همکاری شــرکت مخابرات،
صاحب شبکه اینترنت پرسرعت بر بستر فیبرنوری در استان شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،بــا توجــه بــه
سرعت رشد اســتفاده از اینترنت و خدمات دیتا،جهت بهرهبرداری
از ســرویسهای ارائــه شــده بــر ایــن بســتر نیــاز بــه افزایــش ســرعت
دسترسی وجود دارد و از آنجایی که یکی از رسالتهای پارک علم و

فناوری ایجاد زیر ساختهای الزم در حوزه فناوری اطالعات جهت
بهرهبرداری شــرکتهای مســتقر میباشــد .لــذا با همکاری شــرکت
مخابرات پروژه تانوما (تارهای نوری مخابرات ایران) در پارک علم و
فناوری یزد اجرا و به بهرهبرداری رسید.
از مزایای فیبر نوری میتوان به پهنای باند باال و قابلیت اطمینان
اشاره کرد که فرصتی استثنایی برای شرکتها جهت ارائه خدمات و
کاربردهای جدید ایجاد کرده است.

از جملــه ســرویسهای قابل ارائــه به صورت هم زمان بر بســتر فیبر
نــوری میتوان بــه اینترنت ،تلفن ،تلویزیون اینترنتی ،آمــوزش از راه
دور ،ویدئو کنفرانس و ...اشاره کرد.
گفتنــی اســت شــرکتهای مســتقر در پــارک میتوانند بــا هماهنگی
واحد خدمات  ITجهت استفاده از این سرویس درخواست خود را
به شرکت مخابرات اعالم نمایند.

درآمدزایی 300میلیوندالریدر صورتتحققاهدافمرکز توسعهفناوریسرامیکایران
همایــش مدیــران تولید و فنی کارخانجات کاشــی و
ســرامیک ایران  30آبان مــاه با حضور محمود زمانی
قمی؛ استاندار یزد ،علمدار یزدی؛ محمد روشنفکر،
رئیــس هیئــت مدیره انجمن صنفــی تولید کنندگان
کاشــی و ســرامیک کشــور؛ رئیــس ســازمان صنعــت،
معدن و تجارت ،محمد صالح اولیا؛ رئیس دانشــگاه
یــزد ،شــهرام شــکوهی؛ معاون پشــتیبانی پــارک علم
و فنــاوری یــزد و برخــی دیگر از مســئوالن اســتان در
سالن آمفی تئاتر دانشگاه یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری
یــزد ،شــهرام شــکوهی معــاون پشــتیبانی ایــن پارک
دربــاره شــکل گیری مرکــز توســعه فناوری ســرامیک
ایــران گفــت :ایــن مرکــز پــس از پیگیریهــای
یــک ســاله و برگــزاری جلســات متعــدد بــا همــت
پــارک علــم و فنــاورییــزد ،خانــه صنعــت و معــدن اســتان،
انجمنهــای تخصصــی کاشــی و ســرامیک و شــرکتهای
فناوری استان راهاندازی شد.
شــکوهی ادامــه داد :این مجموعه با هدف ایجاد و توســعه

بازارهــای هــدف کاشــی و ســرامیک ،انجــام پژوهشهــای
کاربــردی ،کمــک به انتقال دانــش و فناوری از دانشــگاه به
صنعت و از صنایع خارجی به داخل کشور ایجاد شد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا افزایــش کیفیــت محصــول میتــوان

قیمــت را نیــز افزایــش داد ،افــزود :بــا توجه بــه اینکه
تولیــد ســالیانه کاشــی اســتان یــزد  300میلیــون متر
مربــع در ســال اســت باانــدک افزایش قیمت کاشــی
کــه نتیجــه افزایش کیفیــت محصول اســت میتوان
درآمــدی معــادل کل بودجه عمرانی اســتان را برای
استان رقم زد.
معــاون پشــتیبانی پــارک علــم و فنــاوری یــزد درباره
دیگر مزیتهای مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران
گفت :این مرکز پیوند بین صنعت و دانشگاه را برقرار
میکنــد و در بلنــد مــدت موجــب اشــتغال و جــذب
افراد تحصیل کرده به بازار کار خواهد شد.
گفتنــی اســت ،همایــش مدیــران تولیــد و فنــی
کارخانجــات کاشــی و ســرامیک ایــران بــا مشــارکت،
انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان کاشــی و ســرامیک
کشــور ،مرکــز توســعه فنــاوری ســرامیک ایــران و انجمــن
ســرامیک ایران؛ به منظور ارائه آخرین دســتاوردها و تبادل
تجربیــات صنعــت ،در تاریــخ  30آبــان تــا یــک آذر در ســالن
شهید منتظر قائم یزد در حال برگزاری است.

انتصابمجتبیمرآتبهعنواننمایندهشرکتهایپردیسزیستفناوری
وسیستمهایپیشرفتهصنعتی
مجتبــی مــرآت؛ مدیرعامــل شــرکت مشــاورین علم و صنعــت ،طی
حکمــی از رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــه عنــوان نماینــده
شرکتهای پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی
منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،در این حکم آمده
است:
جناب آقای مرآت
پیــرو مصوبــه هیئــت رئیســه پــارک بــه شــماره  /16/5891د مــورخ

 96/08/16و مطابــق بــا آئین نامــه انتخاب نماینــدگان واحدهای
فنــاور مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــه عنــوان نماینــده
شرکتهای پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی
به مدت 2سال منصوب میگردید.
امید اســت با اتکال به خداوند منان و همکاری مســئولین پردیس
مربوطــه در پیگیــری امــور شــرکتهای آن پردیــس موفــق و پیــروز
باشید.
مطابق با آئین نامه انتخاب نمایندگان واحدهای فناور مســتقر در

پــارک علم و فنــاوری یزد ،نمایندگان به منظور ایجاد تعامل بیشــتر
بین واحدهای فناور و تسهیل برقراری ارتباط بین واحدهای فناور
و ســتاد پــارک علــم و فنــاوری انتخــاب شــده و وظیفــه برنامهریزی
و ایجــاد بســتری جهــت تعامــل واحدهــای فنــاور ،دریافــت نظرات
واحدهــای فنــاور و انتقــال آن بــه ســتاد پــارک و بالعکــس ،ارائــه
راهکارهای اجرایی جهت حل مســائل واحدهای فناور و کمک به
پیاده سازی سیاستهای پارک را برعهده دارند.

انتصابالههافسریهبهعنواننمایندهشرکتهایپردیسعلومانسانیوهنر
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،الهه افســریه؛
مدیرعامل شــرکت پیشــتازان توســعه ماهان ،طی حکمی از رئیس
پارک علم و فناوری یزد به عنوان نماینده شرکتهای پردیس علوم
انسانی و هنر منصوب شد.
در این حکم آمده است:
سرکار خانم افسریه
پیــرو مصوبــه هیئــت رئیســه پــارک بــه شــماره  /16/5891د مــورخ

 96/08/16و مطابــق بــا آئیــن نامــه انتخاب نماینــدگان واحدهای
فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد به عنوان نماینده شرکتهای
پردیس علوم انسانی و هنر به مدت  2سال منصوب میگردید.
امید اســت با اتکال به خداوند منان و همکاری مســئولین پردیس
مربوطــه در پیگیــری امــور شــرکتهای آن پردیــس موفــق و پیــروز
باشید.
مطابق با آئین نامه انتخاب نمایندگان واحدهای فناور مســتقر در

پــارک علم و فنــاوری یزد ،نمایندگان به منظور ایجاد تعامل بیشــتر
بین واحدهای فناور و تسهیل برقراری ارتباط بین واحدهای فناور
و ســتاد پــارک علــم و فنــاوری انتخــاب شــده و وظیفــه برنامهریزی
و ایجــاد بســتری جهــت تعامــل واحدهــای فنــاور ،دریافــت نظرات
واحدهــای فنــاور و انتقــال آن بــه ســتاد پــارک و بالعکــس ،ارائــه
راهکارهای اجرایی جهت حل مســائل واحدهای فناور و کمک به
پیاده سازی سیاستهای پارک را برعهده دارند.
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انتصابعمادمرشدیان
بهعنواننمایندهشرکتهایپردیسفناوریاطالعاتوارتباطات
عمــاد مرشــدیان؛ مدیرعامــل شــرکت توســعه آســمان آتریــن
ایســاتیس ،طــی حکمــی از رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد
بــه عنــوان نماینده شــرکتهای پردیــس فنــاوری اطالعات و
ارتباطات منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،در این حکم
آمده است:
جناب آقای مرشدیان
پیــرو مصوبــه هیئــت رئیســه پــارک بــه شــماره  /16/5891د

مــورخ  ،96/08/16مطابــق بــا آئین نامه انتخــاب نمایندگان
واحدهای فناور مســتقر در پارک علــم و فناوری یزد به عنوان
نماینده شــرکتهای پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات به
مدت  2سال منصوب میگردید.
امیــد اســت با اتــکال به خداونــد منان و همکاری مســئولین
پردیس مربوطه در پیگیری امور شرکتهای آن پردیس موفق
و پیروز باشید.
مطابــق بــا آئیــن نامــه انتخــاب نماینــدگان واحدهــای فناور

مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،نمایندگان به منظور ایجاد
تعامل بیشــتر بین واحدهای فناور و تســهیل برقراری ارتباط
بین واحدهای فناور و ستاد پارک علم و فناوری انتخاب شده
و وظیفه برنامهریزی و ایجاد بستری جهت تعامل واحدهای
فنــاور ،دریافت نظــرات واحدهای فناور و انتقال آن به ســتاد
پارک و بالعکس ،ارائه راهکارهای اجرایی جهت حل مســائل
واحدهای فناور و کمک به پیاده ســازی سیاس ـتهای پارک
را برعهده دارند.

افتتاحواحدتولیداسیدآلیشرکتپترواکتانایساتیس
آئین افتتاحیه واحد تولید اســید آلی شــرکت پترو ا کتان ایســاتیس
چهارشــنبه  22آذر مــاه بــا حضور ابوالفضــل رضوی؛ معاون توســعه
روســتایی ومناطــق محــروم کشــور ،محمــد یارمنــد؛ مدیــرکل امــور
روستایی و شوراهای استانداری یزد ،علیرضا عرشیان؛ بخشدار زارچ
و شــهرام شــکوهی؛ معاون پشــتیبانی پارک علم و فناوری یزد برگزار
شد.
بــه گزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،ســید ابوالفضل
رضوی معاون توســعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور ،در
آئین افتتاح واحد تولید شــرکت پتروا کتان ایساتیس با اشاره به قرار
گرفتن مجموعه در دهستان اله آباد زارچ گفت :تا زمانی که توسعه
کشــور از محالت آغاز نشــود ،مشــکل اقتصادی و توســعه کشــور رفع
نمیشود.
وی مردمــی کــردن اقتصــاد کشــور را یکــی از ضرورتهــای اجرایی
در راســتای رســیدن به اهداف توســعه اقتصادی و اشتغال پایدار
عنــوان کــرد و گفــت :معمــار کبیــر انقــاب اســامی بعــد از پذیــرش
قطــع نامه بــه تمام مســئوالن و دســتاندرکاران تا کیــد کردند که
زمینه الزم برای حضور مردم به ویژه مســتضعفان در فعالیتهای

اقتصادی را فراهم کنند.
وی بــا اشــاره به دانشبنیــان بودن فعالیتهای شــرکت پتروا کتان
ایســاتیس گفــت :حمایــت از فعالیتهــای دانشبنیــان از دیگــر
ضرورتهای توسعهای کشور است .همچنین طر حهای اقتصادی
که با روش سنتی فعالیت میکنند ،حتما وام گیرنده را با شکست در
فعالیت اقتصادی مواجه میکند.

رضــوی با توجه به دانشبنیان بودن فعالیتهای شــرکت ،خطاب
به مسئوالن استان گفت :باید تمامی امکانات مالی و غیر مالی الزم
برای توســعه این مجموعه در اختیار مســئوالن ایــن واحد تولیدی
قرار گیرد.
در ادامــه ایــن آئیــن ،محمد حســین طیب پــور مدیر عامل شــرکت
پترو ا کتان ایســاتیس با بیان دستاوردهای این شرکت گفت :واحد
تولیدی اسید آلی شرکت پترو ا کتان ایساتیس دومین تولید کننده
کاپریلیک اســید در خاورمیانه محسوب میشود و در جمع  5کشور
تولید کننده این محصول جایگاه ویژهای خواهد داشت.
وی با اشــاره به ایجاد اشــتغال برای  18نفر در این شــرکت تولیدی
گفت :در صورت ادامه حمایتها از مجموعه تعداد افراد شاغل به
 40نفر افزایش خواهد یافت.
در ادامه این مراســم مدیر عامل شرکت بخشهای مختلف واحد
تولیــدی را بــه معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم کشــور
نشان دادند و درباره نحوه عملکرد هر کدام از بخشها توضیحاتی
را ارائه کردند.

برگزاریمرحلهاستانیمسابقاتملیدفاع 3دقیقهای
مرحلــه اســتانی دومیــن دوره مســابقات ملــی دفــاع  3دقیقــهای
پایاننامههای دانشــجویی ،روز ســه شــنبه  28آذر با حمایت پارک
علم و فناوری یزد در دانشگاه یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این مســابقات با
هدف آشنایی صاحبان صنعت با نتایج پژوهشهای دانشجویی،
ترویــج ارتبــاط بیشــتر صنعــت و دانشــگاه و تقویــت مهارتهــای
ارتباطی ،بیانی و ایدهپردازی در دانشجویان برگزار میشود.
در این دوره از مسابقات 28،دانشجوی یزدی به بیان دستاوردهای
پایاننامــه خــود بــرای اســاتید و صاحبــان صنعت طی ســه دقیقه
پرداختند که در پایان بر اســاس رای هیئــت داوران ،مهران زارعی و
مریم عابدی دانشجویان رشته اقتصاد و وجیهه مظفری دانشجوی

رشــته نســاجی از دانشــگاه یزد ،به ترتیب مقامهای اول تا سوم را از
آن خود کرده و مجوز حضور در مسابقات نیمه نهایی این رقابتها
را به دست آوردند.
گفتنی اســت این مســابقات در ســه مرحله اســتانی ،نیمه نهایی و
نهاییبرگزار میشود کهمرحلهنهاییآنهمزمانبامراسماختتامیه
هفدهمین جشــنواره پایاننامه سال دانشــجویی در بهمنماه و با
معرفی برترینها انجام خواهد شد.
الزم بــه ذکــر اســت دانشــگاه یــزد ،جهــاد دانشــگاهی اســتان ،اتــاق
بازرگانــی و خانــه صنعت و معــدن یزد نیز در برگزاری این مســابقات
همکاریداشتند.

دیدار هیئتفناوریاستانیزد
باسفیر جمهوریاسالمیایراندر مسقط
هیئت فناوری اســتان یزد متشکل از محمدعلی وحدت زاد،
عضو کمیســیون دائمی هیئت امنا پارک علم و فناوری یزد و
عضو بنیاد حامیان علم و فناوری ،جمعی از نمایندگان بخش
خصوصی و به ریاست داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم
و فنــاوری یــزد در محــل ســفارت جمهوری اســامی ایــران در
مســقط با نوری شاهرودی،سفیر جمهوری اســامی ایران در
عمان دیدار و گفتگو کردند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علــم و فنــاوری یزد ،توســعه
روابط تجاری در حوزه فناوری میان جمهوری اسالمی ایران و
سلطنت عمان با محوریت بخش خصوصی ،محور اصلی این
دیدار بوده است.
در ایــن دیدار همچنیــن توانمندیهای پارک علــم و فناوری
یزد و شرکتهای فناور مستقر در حوزههای مختلف فناوری
و فعالیتهای بین المللی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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مالقاتهایدوجانبهرئیسپارکعلمو فناورییزد
ومسئوالنمراکز علمیوفناوریمسقط
داریــوش پورســراجیان ،رئیس پارک علــم و فناوری یزد کــه در راس
یک هیئت فناوری و به دعوت پارک نوآوری مســقط به عمان ســفر
کــرده مالقاتهایی را با مســئوالن پارک نوآوری عمان ،کالج الشــرق
االوســط ،صندوق تکنولوژی عمان و موسســه اثرا به منظور توسعه
همکاریهای فناورانه سازمان پارک و شرکتهای مستقر در عرصه
بین المللی انجام داد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد ،در این دیدارها
ضمن آشــنائی با ظرفیتهای طرفین در حوزههای مختلف علمی
و فنــاوری ،زمینههــای همــکاری دو طــرف مورد بحث و بررســی قرار

گرفت.
حمایــت از حضــور شــرکتهای فنــاور در عرصه بین المللــی ،انتقال
تجربیــات و حمایتهــای مالــی و مشــورتی از شــرکتهای نوپــا از
مهمترین مباحث مطرح شده در این دیدارها بود.
گفتنــی اســت ،در ایــن بازدیدهــا محمــد علــی وحــدت زاد ،عضــو
کمیسیون دائمی هیئت امنای پارک علم و فناوری یزد و عضو بنیاد
حامیان علم و فناوری و نمایندگان شرکتهای فناور ،رئیس پارک را
همراهینمودند.

معاون توسعه و هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد مطرح کرد:

شرکتهایدانشبنیانوفناور از حلقههایاصلیاقتصادکشور هستند

علــی زینــی وند اظهــار داشــت :شــرکتهای دانشبنیــان و جوانان
صاحب ایده ،از حلقههای اصلی اقتصاد کشــور هســتند که ا گر این
حلقه تقویت نشود و مورد بی توجهی قرار گیرد ،نقطه آسیب اقتصاد
کشور خواهد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،تــور فنــاوری
متخصصــان شــرکت ملــی گاز ایران از پــارک علــم و فناوری یــزد ،روز
یــک شــنبه  15بهمن ماه با حضــور معاون توســعه و هماهنگی امور
اقتصادی استانداری یزد ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،مدیرعامل
شــرکت گاز اســتان ،معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک ،متخصصــان
صنعت گاز و مدیران عامل شــرکتهای فناور در مرکز فناوری اقبال
برگزارشد.
معــاون توســعه و هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری یــزد در این

نشســت بــا اشــاره به ضــرورت جایگاه ســازی مناســب شــرکتهای
دانشبنیــان در اقتصــاد کشــور تصریــح کــرد :بحــث شــرکتهای
دانشبنیــان در کشــور بحــث جدیــدی اســت امــا آمارهــای بســیار
امیدوار کنندهای از پیشرو بودن و روند رو به رشد آنها وجود دارد
که مایه مباهات است.
علی زینی وند روحیه لطیف و نداشتن ثروت را از ویژگیهای جوانان
صاحــب ایــده و خالق دانســت که برخــورد بد مدیران و بوروکراســی
اداری میتواند باعث بی انگیزگی در آنها میشود.
وی اضافه کرد :ا گر انتظار داشــته باشیم که صاحبان ایده ،ساخت
کارخانــه و تولیــد را برعهــده بگیرنــد و تولیدکننــدگان و صنعتگــران
خودشان در خلق ایده فعال باشند ،در توسعه اقتصاد راه به جایی
نخواهیمبرد.
زینــی ونــد با تقدیر از شــرکت ملی گاز ایــران به دلیل ایجــاد فن بازار
تخصصی صنعت گاز و همکاری با شرکتهای دانشبنیان ،فن بازار
را دارای نقــش موثــری بین تولید کننده و شــرکتهای دانشبنیان
دانســت و بر تقویت فن بازارهای تخصصی در ســازمانهای دولتی
تا کید کرد.
این مقام مسئول در پایان قول مساعدی جهت تسهیلگری در این
حوزه و کمک به شرکتهای دانشبنیان داد و اظهار امیدواری کرد:
با برگزاری تورهای فناوری ،کسانی که توان خلق ایده دارند بتوانند
برای جامعه اشتغال زایی کرده و ثروت زایی کنند.
توسعه بازار؛ مزیت اصلی پارکهای علم و فناوری
رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز در این جلسه با ارائه تاریخچهای

از فعالیت پارک یزد اظهار داشت :باور به توسعه اقتصاد دانشبنیان
و کارآفرینــی مبتنی بر دانش ،اســاس شــکل گیــری پارکهای علم و
فناوری بوده است و درحال حاضر ماموریت و مزیت اصلی پارکها،
مباحــث توســعه بــازار اســت که شــرکتهای فناور نیــز بایــد آن را در
اولویت قرار دهند .داریوش پورســراجیان ادامه داد :در حال حاضر
شرکتهای فناور و دانشبنیان با سه چالش مالکیت ،ارزش گذاری
و توســعه تقاضــا در بــازار مواجه هســتند که خوشــبختانه همه این
چالشها در قالب فن بازارها میتوانند مرتفع شود.
وی با بیان اینکه سیاســت فن بازارها متمرکز بر توســعه بازار اســت،
ایجــاد فــن بازارهــای تخصصــی را نشــانه عــزم و جدیــت صنعــت در
همکاری با شرکتهای فناور دانست.
پورســراجیان در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد :برگــزاری تــور فناوری
متخصصــان شــرکت ملی گاز ایــران از پارک یــزد؛ دارای آثــار مثبت و
ارزنده بوده و به عنوان الگوی همکاری شــرکتهای دانشبنیان و
سازمانها در یزد و سایر استانهای کشور باشد.
در ادامــه ایــن جلســه همچنین مدیرعامل شــرکت گاز اســتان یزد،
معــاون فناوری و نوآوری پارک یزد و رئیس امور تخصصی و بازرگانی
شــرکت ملــی گاز در خصــوص اهــداف ،ضــرورت و نحــوه همــکاری
شرکتهای دانشبنیان با شرکت ملی گاز ایران سخنرانی کردند.
گفتنی اســت رویداد تور فناوری متخصصان شرکت ملی گاز ایران از
پارک علم و فناوری یزد ،امروز عصر و روز دوشنبه  16بهمن با برگزاری
جلســات  B2Bمتخصصان صنعت گاز با شــرکتهای دانشبنیان،
پنــل تخصصــی و ارائه گزارشهای انجام شــده از جلســات پیگیری
خواهد شد.

با حضور مسئولین ارشد استان یزد برگزار شد:

مراسم کاشت نهال فناوری در محل طرح جامع پارک علم و فناوری یزد
مراســم کاشــت نهــال فنــاوری روز چهارشــنبه  16اســفند بــا
حضور داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد،
مدیــران پــارک و جمعی از مســئولین اســتانی در محل طرح
جامع پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،در این
مراســم ابتدا جمعی از دانش آموزان اســتان ،در محل طرح
جامــع پــارک علــم و فنــاوری یزد به کاشــت نهــال پرداختند
ســپس داریوش پورســراجیان ،رئیــس پارک علــم و فناوری،
شــهرام شــکوهی ،معــاون پشــتیبانی پــارک ،محمــد ســپهر
مدیرعامــل صندوق پژوهش و فناوری ،محمد قویدل مدیر
روابط بین الملل ،سید محمد خامسی ،مدیر روابط عمومی،
علــی ا کبــر قیومــی ،مدیر مرکــز توســعه فنــاوری آب ،روح اهلل
غفارزاده مدیر امور اداری و حسین رحیمی مدیر امورعمرانی
پارک علم و فناوری یزد ،تعدادی نهال غرص کردند.
در ادامــه مراســم نیز مســئولین اســتانی از جمله محمدرضا
آخونــدی ،مدیــر کل اداره کل منابــع طبیعی و آبخیــز داری،

رضــا باقــری معــاون اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــز داری،
یداهلل میرشمسی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز
داری ،علــی محمــد مزیــدی رئیــس اداره آمــوزش و ترویــج و
مشــارکت مردمی ،کمال کریمی رئیــس منابع طبیعی بافق،
پرویز گرشاسبی عضو پژوهشکده حفاظت خا ک و فرجامی
نماینده دانشــگاه یزد نهالهایی در محل طرح جامع پارک
علم و فناوری یزد کاشتند.
گفتنــی اســت ،مراســم کاشــت نهــال فنــاوری چهاردهــم تــا
بیستم اسفند  ۹۶به مناسبت هفته منابع طبیعی و با هدف
ترویــج فرهنــگ نــوآوری و فنــاوری ،توجه به مناطــق پا ک و
زیست بوم فناوری ،استفاده از جوانان و نوجوانان به عنوان
سرمایههای اصلی در اجرای طرح جامع پارک علم و فناوری
یــزد ،مشــارکت در ســاخت بزرگتریــن مجموعــه کارآفرینــی،
نــوآوری و خالقیــت در مرکز کشــور و ایجاد امید به آینده بهتر
توســط پــارک علم و فنــاوری یزد و در محل طــرح جامع این
پارک برگزار میشود.
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با حمایت پارک علم و فناوری یزد انجام شد:

برگزاریهفتمینرویدادملیاستارتاپدموشهر هوشمنددر یزد
هفتمین رویداد ملی استارتاپ دموشهر هوشمند ،شنبه  28بهمن
با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری ،پارک علم و فناوری یزد،
مرکز فن بازار ملی ایران و شهرداری یزد و توسط فن بازار منطقهای و
شتابدهنده در هتل صفائیه شهر یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،در این مراســم
کــه بــا حضــور معــاون وزیــر تعــاون ،رفــاه و کار اجتماعــی ،داریــوش
پورســراجیان ،رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،احمدرضــا فقیــه
خراســانی ،معــاون فنــاوری و نوآوری پــارک ،معاون توســعه فناوری
پــارک فنــاوری پردیس و جمعی از فعــاالن بخش خصوصی در حوزه
فناوریهــای نویــن و مدیران علمی در شــهر یزد برگزار شــد ،معاون
توســعه فناوری پارک فنــاوری پردیس با بیان اینکــه  40کارگزاری در
کشور در ایجاد شبکه فن بازار و توسعه شبکه بروکرها فعالیت دارند،
گفت :فروش اختراع در بازار فرابورس انجام میشود.
حســین صابــری افــزود 14 :کارگــزار بــرای بازاریابــی  ،چهــار کارگــزار
وظیفــه جذب ســرمایه و  20کارگزار وظیفه تبادل فنــاوری و رفع نیاز
شرکتهای دانشبنیان را به عهده دارند.
وی بــا اشــاره بــه فــروش اختــراع در بــازار فرابــورس ،گفــت :فــروش
محصــوالت فناورانــه در بخــش خصوصــی نیــز بــه گونــهای انجــام
میشــود کــه یــک هــزار محصــول از ســوی شــرکتهای غیردولتــی
خریداری شده است.
صابری با بیان اینکه توجه به فن بازار تخصصی و فن بازار منطقهای
در بازار از مقولههای مهم بازار ایران اســت ،اظهار داشت :بیشترین
خرید از تولیدات این بخش از دولت انجام میشــود به گونهای که
 63درصد محصوالت دانشبنیان در این بخش است.
وی افزود :ا کوسیســتم تولید فناوری در کشــور بر عهده دانشگاهها،
مرا کــز کار آفرینــی ،مرا کز شــتاب دهنده ،مرا کز رشــد و پــارک فناوری
اســت و فن بازار در واقع برای تمرکز تحریک به تقاضا از ســال 1383
در ایران فعال شده تا شکاف تکنولوژی فناوری بین کشور را پر کند.
معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس ،انتقال فناوری و جذب
سرمایهگذاری برای تحقق اهداف فناوریهای ایجاد شده را رویکرد

جــدی فن بازارها عنوان کــرد و گفت :محصوالت فناورانه ،خدمات
تخصصــی کســب و کار و طر حهای فناورانه از جملــه خدمات قابل
ارائه در فن بازار است.
در ادامه نشســت محمدرضا رضایی نژاد ،مدیرعامل شرکت تعاونی
پیشــگامان کویــر یــزد با بیــان اینکه شــرکتها باید به ســمت آینده
نگری و آینده فروشی بر مبنای افزایش بهره وری حرکت کنند ،گفت:
امروزه ارزش شرکتها به سودآوری آنها در آینده است.
وی اســتفاده از ظرفیتهــای بخــش خصوصــی و ایجــاد ارتبــاط بــا

سرمایهگذاران داخلی و خارجی را مهم ترین اولویت اجرایی عنوان
کرد و گفت :دارایی ،ارزش افزودهای برای ما ایجاد نمیکند و سرمایه
از جمله مهمترین دارایی توســعهای اســت که عالوه بر ایجاد ارزش
افــزوده به بخشهای مختلف انســانی،علمی ،اجتماعی و فرهنگی
تقسیممیشود.
گفتنی اســت ،هدف اصلــی از برگزاری این رویداد ،مذا کره مســتقیم
صاحبان ایده و استارتاپها با سرمایه گذاران فعال در زمینه توسعه
و راهاندازی کسب و کارهای نوپا است.

رئیس فن بازار منطقهای یزد مطرح کرد:

بحث بازار یابی یکی از اولویتهای اصلی در پارک یزد است
احمدرضا فقیه خراسانی در پنل تخصصی متخصصان شرکت ملی
گاز ایران با شــرکتهای فناور با اشــاره به ضــرورت نگاه تخصصی به
بحث بازار یابی ،آن را یکی از اولویتهای اصلی پارک علم و فناوری
یزد برشمرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،پنل تخصصی

متخصصان شرکت ملی گاز ایران با شرکتهای فناور مستقر در پارک
علم و فناوری یزد ،روز دوشنبه  16بهمن در مرکز فناوری اقبال برگزار
شد.
رئیــس فــن بازار منطقــهای یــزد در این پنل ،با اشــاره بــه اینکه عمر
محصول فناورانه کوتاه است گفت :محصول فناورانه باید در اولین

فرصت در دســترس مشــتری قرار گیرد در غیر این صورت با توجه به
افزایش سرعت تکنولوژی ،محصول دیگری جایگزین آن میشود.
وی با تا کید بر ایجاد بازار مناســب برای محصوالت ،در نظر داشــتن
بازارهای بین المللی و عدم ا کتفا به بازار داخلی را برای شرکتهای
فناور ضروری برشمرد.
فقیهخراسانیبازارهایبینالمللیراسکویپرتاببرایشرکتهای
فنــاور دانســت و اظهار داشــت :پــارک علم و فنــاوری یزد تــا به حال
با کشــورهایی ماننــد مالزی ،گرجســتان و مســقط تفاهمنامههای
همــکاری امضــا کــرده که هــدف اصلــی ایــن همکاریها ،صــادرات
فناوری و یافتن بازار مناسب در این کشورها است.
در ادامــه ایــن پنل ،رئیــس امور تخصصی و بازرگانی شــرکت ملی گاز
ایــران در خصــوص نحــوه خــود اظهــاری و شــاخصهای ارزیابــی
شرکتهای دانشبنیان در سامانه تامین الکترونیکی کاالی صنعت
نفت سخن گفت.
حجت اهلل عابدی ســوابق گذشــته ،توان مالی و مجوزهای کاری را
از شــاخصهای ارزیابی شــرکتها در این وزارت عنوان کرد و افزود:
رضایتمندی مشتری قبلی ،گواهینامههای اخذ شده و تجهیزات از
دیگر شاخصها است اما با توجه به اینکه شرکتهای دانشبنیان
بعضــی از ایــن پارامترهــا را بــه دلیــل نوپــا بــودن ندارنــد درصددیــم
شاخصهای متفاوتی برای ارزیابی آنها در تبیین کنیم.
در پایــان این پنل مدیران عامل شــرکتهای فناور مســتقر در پارک
یزد ســواالت و دغدغههای خود را در زمینه همکاری با شــرکت ملی
گاز ایــران مطــرح کردنــد که نمایندگان شــرکت ملی گاز ایــران به آن
پاسخ دادند.
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تواناییتجاریسازیایده؛شاخصاصلیداوریدر جشنوارهشتاب
دبیرکمیته علمی سومین جشنواره شتاب ملی اظهار کرد :با توجه
بــه رســالت پارکهــای علــم و فنــاوری مبنــی بــر تشــویق و ترغیــب
نوآوران و مبتکران به ســمت تجاریســازی ،در این جشنواره ایده
علمــی بــا توانایی تجاریســازی شــدن و تــاش ایده دهنــده برای
تولیــد ثــروت از ایــده ،اصــل مهمــی برای برگزیده شــدن محســوب
میشود.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه
خراســانی بــا ابــراز خرســندی از برگــزاری جشــنواره شــتاب ملــی در
ســال  96گفت :امســال هم مانند سالهای گذشته این جشنواره
بــا حمایــت وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری در ســطح ملــی برگزار
میشود.
وی ادامــه داد :وظیفه کمیته علمی جشــنواره شــتاب ملی ،بحث
داوری ایدههای ارسالی است و دغدغه این کمیته ،داوری درست
این ایدههاست.
فقیــه خراســانی سیاســت کمیتــه علمــی جشــنواره را ســوق دادن
ایدههــا به ســمت تجاریســازی دانســت و افــزود :در مرحلــه اول،

غربالگــری کلــی توســط اعضــای هیئت علمی دانشــگاهها بــر روی
ایدههــا صــورت میگیرد و ایدهها براســاس رعایت مبنای علمی به
صورت پایهای و تخصصی امتیازدهی میشوند.
وی تصریح کرد :در مرحله دوم توانایی ایده دهنده برای تشــکیل

تیــم و جــذب ســرمایه گــذار ســنجیده میشــود و ایــده دهنــده در
ویدئو سه دقیقهای مختصری از ایده ،تیم اجرایی ،اهداف و نحوه
تجاریسازی را تشریح میکند.
دبیرکمیته علمی سومین جشنواره شتاب ملی اضافه کرد :داوران
مرحلــه دوم نقــش منتوری و راهنما دارند و جدا از مبانی علمی در
حوزه تجاری نیز ارزیابی مینمایند.
فقیه خراسانی تصریح کرد :تمام تالش کمیته علمی جشنواره این
اســت کــه ایده دهندگان حاضر در مرحلــه نهایی ،با در نظر گرفتن
بحث تجاریســازی ایده شان ،نقشه راهی را تدوین کرده و با تیم
اجرایی در مقابل داوران حضور داشته باشند.
وی در پایان با تا کید بر ضرورت مسئله آموزش در جشنواره شتاب
ملی خاطر نشان کرد :در سالهای گذشته پس از پایان جشنواره،
دورههای آموزشی برای یادگیری فرآیند تجاریسازی برای شرکت
کننــدگان برگزار شــد که امســال نیز در نظر داریم ایــن برنامه تداوم
یابــد و شــرکت کننــدگان در جشــنواره راه درســت شــرکت داری و
تجاریسازی ایدههای نوآورانه را آموزش ببینند.

ایده پردازی ،بذر نوآوری
مدیــر اجرایــی پــروژه ســومین جشــنواره شــتاب ملــی در جمــع
مســئولین برگزاری ســومین جشنواره شــتاب ملی با بیان اینکه
این جشنواره مثل سالهای قبل میتواند مقدمهای برای ورود
صاحبــان ایده بــه عرصه نــوآوری و تجاریســازی باشــد ،گفت:
خوشبختانه بازخوردها نشان میدهد که چنین جشنوارههایی
میتوانــد نقــش موثــری در نظــام منــد شــدن جریــان ایــده تــا
محصول داشته باشد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم وفنــاوری یــزد ،شــهرام
شــکوهی برنامههــای ترویجی بعــد از برگــزاری جشــنواره را برای
شرکتکنندگان بسیار حایز اهمیت دانست و افزود :در دورههای

قبل ،دورههای آموزشی ایده تا محصول با استقبال خوبی روبرو
بود که نشان دهنده نیاز ایده پردازان به آموزشهای کاربردی
است و خواهیم کوشید در این دوره نیز این مسیر را دنبال کنیم.
در ایــن جلســه همچنیــن در خصــوص نحــوه اطــاع رســانی و
تبلیغــات محیطــی ،هماهنگی بــا تیــم داوری و کمیته اســتانی
هفته پژوهش و نیز راهاندازی ســایت مرحله دوم بحث و تبادل
نظر شد.
گفتنی اســت ســومین جشــنواره شــتاب ملــی همزمــان با هفته
پژوهــش برگــزار و برگزیــدگان آن بــرای مرحلــه کشــوری معرفــی
میشوند.

انتصابمسئولینبرگزاریسیزدهمینجشنوارهایدههایبرتر
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد در احکامــی جدا گانــه ،مســئولین
برگــزاری ســیزدهمین جشــنواره ایدههای برتر و ســومین جشــنواره
استانی شتاب را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شــهرام شــکوهی؛
به عنوان مدیر پروژه سیزدهمین جشنواره ایدههای برتر و سومین
جشنواره استانی شتاب ،محمد قویدل به عنوان مسئول ارتباطات

این جشنواره و احمدرضا فقیه خراسانی به عنوان دبیرکمیته علمی
منصوبشدند.
داریــوش پورســراجیان همچنیــن روح اهلل غفــارزاده را بــه عنــوان
مدیراجرایی و مسئول جذب حامی مالی و مهدیه وفایی را مسئول
دبیرخانه این جشنواره تعیین کرد.
حســین رحیمــی نیــز مدیریــت ســامانه و فنــاوری اطالعات ،ســمیه

نایبــی؛ مســئولیت کمیتــه علمی،محمدرضــا ا کبریــان؛ مســئولیت
حراســت و محمد خامسی مســئولیت مالی ســیزدهمین جشنواره
ایدههای برتر و سومین جشنواره استانی شتاب را برعهده گرفتند.
گفتنی است سیزدهمین جشنواره ایدههای برتر و سومین جشنواره
استانی شتاب به همت پارک علم و فناوری یزد در آذرماه سالجاری
برگزار خواهد شد.

پیامخسروپیری،مدیر کلدفتر برنامهریزیامور فناوری
بهمناسبتاختتامیهجشنوارهشتابملی
پارکهــای علــم و فنــاوری در کشــور بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن و
موثرتریــن نهادهــای توســعه فنــاوری ،برنامههای مختلفــی را برای
حمایت از تکمیل زنجیره ایده به محصول متناظر با نیازهای توسعه
فناوری کشور دنبال میکنند .از ابتدای راهاندازی این مرا کز فناوری،
پــارک علم و فنــاوری یزد به منظــور ترویج فرهنگ فنــاوری ،نوآوری
وتجاریسازی ایدههای خالقانه ،رویدادی تحت عنوان “جشنواره
ایدههــای برتــر” در ســال  82طراحــی نمود بــه طوری کــه ایدههای
دریافتی طی این ســالیان به باالی 10هزار ایده رســیده اســت .دفتر
سیاســت گذاری و برنامهریزی امور فناوری به عنوان سیاست گذار
حوزه فناوری کشور به منظور جلوگیری از موازی کاری و اتالف منابع
تصمیم بر یکپارچه سازی این جشــنوارهها گرفت .اجرای جشنواره
ملــی شناســایی و توانمندســازی ایدههــای برگزیــده (شــتاب) را بــا

همکاری تمامی پارکهای علم و فناوری کشور به صورت استانی و
ملی و طراحی نمود .این جشــنواره عالوه بر مشارکت جمعی امکان
استفاده از ایدهها را برای مرا کز فناوری در استانها فراهم مینماید .با
انجام برنامهریزی به عمل آمده برگزاری جشنواره توسط پارکهای
علــم و فنــاوری در ســطح اســتانها و پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــا
همکاری دفتر سیاســت گذاری و برنامهریزی امور فناوری در سطح
ملی صورت میپذیرد .باور داریم که با حمایت همه جانبه از چنین
رویدادهایی میتوان به خلق شرکتهای فناور و نوآور درکشور کمک
نمــود .بــر خــود الزم میدانم کــه از پارکهــای علم و فناوری کشــور،
همکاران ستادی در دفتر سیاست گذاری و برنامهریزی امور فناوری
و پارک علم و فناوری یزد که در اجرای هرچه بهتر این جشــنواره در
سطح ملی و استانی همکاری نمودهاند تقدیر و تشکر نمایم.

جشنواره شتاب 32
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وزارت علوم و اهتمام ویژه به تر ویج فرهنگ نوآوری

پیامدکتر منصور غالمی،وزیر علوم،تحقیقاتوفناوری
بهمناسبتاختتامیهجشنوارهشتابملی
ایــده پــردازی ،کمــک بــه رشــد و توســعه آن در جامعــه ،پژوهــش
و تحقیــق و تجاریســازی ایدههــا الزمــه حیــات اقتصــادی و
اجتماعــی جامعــه و موجــب اقتــدار ملــی در دنیــای رقابتــی امروز
اســت .نیازهای کنونی کشــور در حوزه اشــتغال فــار غ التحصیالن
دانشــگاهها و تقویــت اقتصــاد از یــک طــرف و ابزارهــای الزم برای
پویایی و پیشــرفت در معادالت و مناســبات امروز جهانی از سوی
دیگــر ،توجــه به توســعه اقتصــاد دانشبنیان و تالش بــرای تأمین
بســترهای فرهنگی،قانونــی و زیرســاختهای الزم بــرای تبدیــل
ایــده بــه محصــول نهایی را بــه عنــوان راهبردی تریــن موضوعات
در ســطح ملی در دســتور کار قرار داده اســت .تأ کیدات بلیغ مقام
معظــم رهبری در این باره و سیاســتهای متنوع حمایتی دولت
در جهــت ترویــج ایــده پــردازی و تقویــت تــوان شــرکتهای فناور
بومــی و نوپــا همگــی از اهمیــت حیاتی این مســئله در حال حاضر
حکایت دارند.
ترویــج فرهنــگ نــوآوری و حمایــت از طر حهــای فناورانــه از
سیاســتهای کلــی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اســت که در
ســطح جامعه از طریق ســاختارهای مختلفــی از جمله پارکهای

علم و فناوری و جشنواره و رویدادهای مختلف نمود یافته است.
ســیزدهمین جشــنواره ملــی ایدههــای برتــر همزمــان بــا ســومین
جشــنواره ملی شتاب(شناســایی و توانمندســازی ایدههای برتر)
کــه بــه ابتــکار پارک علــم و فنــاوری یزد در حــال انجام اســت یکی
از رویدادهــای موثــر در ایــن حــوزه اســت .این جشــنواره با هدف
شناســایی ،حمایت از ایده پردازان و هدایت آنها به ســمت مرا کز

رشــد و ایجاد شــرکتهای فناور و ترویج خالقیت در جامعه شکل
گرفته اســت .رســیدن به اهداف افق  1404جز بــا ارائه راهکارهای
مبتنــی بــر دانش امکان پذیر نیســت .رســیدن به رشــد اقتصادی
بــر پایــه دانش(اقتصــاد دانشبنیــان ) تنهــا راه برای بــرون رفت از
مشــکالت اقتصــادی جهــان معاصر اســت .برای اینکــه جامعهای
دانــش محــور داشــته باشــیم در گام نخســت بایــد فرهنــگ آن را
ترویج نماییم سپس با استفاده از ساختارهای مناسب و متناظر
آنهــا را هدایــت و حمایــت نمــوده و در قالــب یــک نظــام ملــی بــه
ســمت عملیاتی شــدن پیــش ببریــم .در ایران ســر افــزار این مهم
مرهون تالش مســتمر پژوهشــگران و جوانان مســتعدی است که
با ارائه ایدهها و به کار بســتن آنها نقش شایســتهای در پیشــرفت
و شــکوفایی علمــی و اســتقالل ایــن ســرزمین ایفــا میکننــد .ایــن
موفقیتهــا جــز در ســایه حمایــت و پــرورش اســتعدادها و بــروز
خالقیت امکان پذیر نیست.
از تالشهــا و حمایتهــای همــکاران در مجموعــه بــزرگ وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فناوری بخصــوص پارکهای علــم و فناوری و
شرکتهای دانشبنیان و مرا کز رشد و نوآوری قدردانی مینمایم.

پیامدکتر پورسراجیان،رئیسپارکعلمو فناورییزد
ودبیر اجراییسومینجشنوارهشتابملیبهمناسبتاختتامیهاینجشنواره
گفتمــان علم بــرای زندگی ،حرف و هــدف پارکهای علــم و فناوری
اســت پژوهش ،فعالیتی منسجم برای رســیدن به شناختی روشن
تــر از مفاهیــم پیرامــون مــا و راهــی برای گســترش مرزهــای دانش و
گشودن افقهای تازه برای آیندگان است .اما آنچه پژوهش را کارامد
و ابزاری در راســتای رفع نیازهای بشــر قرار میدهد تولید فناوری از
ایــن پژوهشهاســت و فرایند تبدیل نتایج مطالعــات و پژوهشها
به فناوری دقیقا نقطه تمایز جوامع توسعه یافته و جوامع در حال
توســعه است .این مهم نیازمند بســتری است حاصلخیز برای ایده
پــردازی ،پژوهش و آزمایــش که نهایتا به تولید یک فناوری و عرضه
آن به بازار منجر خواهد شد .ایجاد چنین بستری نیازمند ساختاری
است متناسب و مناسب بااندازه و اهمیت موضوع .امروز پارکهای
علم و فناوری ،ســاخت یافته ترین ســاز و کار برای تسهیل و تسریع

این فرایند در جهان و ایران میباشــند .این مرا کز با راهبری چرخه

تولیــد فنــاوری کــه از فعالیتهــای فرهنگ ســاز و ترویجی آغــاز و به
عرضــه محصــوالت فناوری در بازار میرســد نقش مهــم و بی بدیلی
را ایفــا مینماینــد .ازجمله این فعالیتها توســط پارکهــا میتوان به
جشنواره ملی ایدههای برتر (شتاب ملی) به عنوان نخستین گام در
زنجیره ایده تا محصول اشــاره کرد که خرســندیم بار دیگر به همت
همــه پارکهــای علم و فناوری در کشــور به اجرا درآمــد و امیدواریم
نتایــج و بــرکات آن در نهادینه کردن گفتمان “علم برای زندگی” که
حــرف و هــدف پارکهــای علم و فناوری در کشــور اســت ،بینجامد.
اینجانب ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوری به تمامی تالشگران
ایــن عرصه و همــکاران خــود در مجموعه پارکهای علــم و فناوری
کشور ،امیدوارم با تالش و همت همه پژوهشگران و فناوران ،هر روز
شاهد موفقیتهای چشمگیر کشور در این عرصه باشیم.

پیامشهرامشکوهی،مدیر پروژهسومینجشنوارهشتابملی
بهمناسبتاختتامیهاینجشنواره
جشنواره ملی شناسایی و توانمندسازی ایدههای برگزیده (شتاب)،
بــا هــدف ترویج فرهنگ خالقیــت و نوآوری و شناســایی افــراد ایده
پرداز جامعه ایرانی به عنوان ابتدایی ترین نهاد توســعه و مدیریت
نوآوری و فناوری در کشــور در زنجیره ایده تا نوآوری در کشــور شکل
گرفته است .این جشنواره عالوه بر ترویج مفاهیم خالقیت و نوآوری
در مجامــع علمــی و فرهنگــی کشــور ،جوانــان خــاق ،دانشــجویان،
اعضــای هیئت علمی و محققین را تشــویق به ایده پــردازی نموده
و بــا ایجــاد فرآیندهــای ظرفیــت ســاز بــه تقویت تــوان اجرایــی ایده
پردازان درتبدیل ایده به نوآوری میپردازد .در این جشنواره فرصت
هماندیشــی و هــم افزایی بــا دیگر ایده پــردازان فراهم میشــود و با
توجــه به حضــور رســانههای مختلف ،ایــده پرداز با حفــظ مالکیت
معنوی ایده به جامعه معرفی گردیده و امکان جلب منابع سرمایه،
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان برای نامبرده فراهم خواهد آمد.
همچنیــن دورههای آموزشــی با عنــوان ایده تا کســب و کار طراحی
شــده کــه در این دورههــا ایده پردازان با مفاهیم تیم ســازی ،حفظ
مالکیــت معنــوی ،مــدل و برنامــه کســب و کار ،قوانین شــرکتهای
ی شوند.
دانشبنیان و نحوه شکل دهی شرکت دانشبنیان آشنا م 

از دیگــر امتیــازات حضور در جشــنواره ،شناســایی و توانمندســازی
ایدههــای برگزیــده ،امــکان بهــره منــدی منتخبیــن جشــنواره از
زیرســاختهای توســعه علم و فناوری در کشــور از قبیل نهادهایی
مانند مرا کز رشــد ،پارکهای علم وفنــاوری و صندوقهای پژوهش
و فناوری است .از آنجا که پارک علم و فناوری به عنوان رابطین این

ی کنند ،از زمان آغاز به کار دبیرخانه
جشنواره در هر استان فعالیت م 
در جریــان فعالیتهــای اجرایــی و ایــدههای رســیده بــه دبیرخانه
ی گیرند و با توجه به پتانســیلهای پارک علم و فناوری در هر
قرار م 
اســتان ،امــکان خدمت رســانی و حمایــت از ایدهها و ایــده پردازان
فراهم خواهد شود.
حضــور در شــبکه بزرگ ایــده پردازان و بهــر ه مندی از تــوان علمی و
خالقیــت آنــان در رفع معضــات و ارائه راهکارهــای جدید در تعامل
با ســازمانها و نهادهای توســعه دهنــده علم و فناوری در کشــور از
دیگر برنامههایی است که در دست اقدام بوده و به یاری خداوند با
ایجاد زیرساختهای نرم افزاری آن شبکه اجتماعی تخصصی ایده
پردازان و متخصصین کشور شکل خواهد گرفت .آنچه این جشنواره
بزرگ ملی در پی آن اســت بهره گیری از توان نوآوری کشــور و کمک
به ارتقا ســطح دانش ایده پردازان در یک رویداد پویا در طول ســال
بــوده کــه تمامی نقش آفرینــان نظام ملی نــوآوری کشــور به نحوی
در آن مشــارکت داشــته و نقش خود را در پیشــبرد اهداف کشــور به
بهترین شکل ایفا میکنند.
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پیاماحمدرضافقیهخراسانی،معاونفناوریپارکیزد
ودبیر کمیتهعلمیجشنوارهشتابملیبهمناسبتاختتامیهاینجشنواره
توجه به مقوله نوآوری و فناوری یکی از سیاســتهای کلی نظام
جمهوری اســامی ایران در راســتای دســتیابی اهداف افق 1404
میباشــد کــه همواره مــورد بزرگان نظــام بــوده و از وظایف وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فناوری به عنوان متولــی اصلی علم و فناوری
به شمار میرود .تالش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و به طور
ویــژه معاونــت پژوهــش و فناوری ایــن بوده کــه از طریق فرهنگ
ســازی و حمایــت موثــر از ســاختارهای توســعه فنــاوری همچون
پارکهای علم و فناوری کشور زمینه بروز و شکل گیری ایدهها را
تا تولید محصول فناورانه فراهم نماید.
یکــی از اقدامــات موثری که از ســالها پیــش به ابتکار پــارک علم و
فناوری یزد اجرائی شــده اســت “جشــنوار ایدههای بر تر ” اســت
که امســال سیزدهمین دوره آن در قالب ” سومین جشنواره ملی
شــتاب” در ســطح ملــی برگــزار میگــردد .هــدف از ایــن جشــنواره
ارائــه ایدههــا و افــکار بــه صــورت راهکارفناورانــه بــرای پیشــرفت
علمی و اقتصادی کشــور کــه در آن ایده پردازان فرصتی مییابند

تــا در ســاخت جامعهای دانشــی مشــارکت کنند .گام نخســت در
فراینــد اقتصــاد دانشبنیان و بــرون رفت از رکود و بیــکاری توجه
بــه ایدههایــی اســت که از خاســتگاه دانــش و فناوری بــه جامعه

میرســد.این جشــنواره بــا توجــه بــه نیازهایی که جامعه نســبت
بــه آنهــا حساســیت دارد شــکل گرفتــه وســعی دارد بــا ارائــه راه
حــل مناســب بــه پیشــرفت علمــی و فناوری کشــور کمــک نماید.
حمایــت از ایــده پــردازان ،تقویــت ســاختارهای مالــی و اجرایی و
تشــویق صاحبان ایده در اقصی نقاط کشــور از جمله سیاســتها
و اقدامات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است که با همکاری
کلیه نهادها از جمله دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری کشور
عملیاتی شــده اســت .تداوم برنامههای نوآورانه و تکمیل زنجیره
ایده تا محصول از جمله برنامههای کلیدی این معاونت خواهد
بــود .در پایــان برخــود الزم میدانــم از تمامــی دســتاندرکاران
جشــنواره از نیروهــای ســتادی تا کلیــه پارکهای علــم و فناوری
کشــور بخصــوص پــارک علــم و فنــاوری یــزد کــه بــه عنــوان مبــدع
جشــنواره و امــور اجرائــی همکاری نموده تشــکر نمایم .ســامتی،
توفیــق و تــداوم خدمت را بــرای همه دســتاندرکاران از خداوند
متعال خواستارم.

داوریمرحلهدومسومینجشنوارهملیشتابانجامشد
جلســه ارزیابی ایدههای راه یافته به مرحله دوم ســومین جشنواره
شتاب ملی در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فنــاوری یزد ،در این جلســه
ایدههای برگزیده ارسالی از سوی استانهای کشور مورد ارزیابی قرار
گرفت و برگزیدگان این مرحله برای ورود به مرحله نهایی جشنواره،

به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری معرفی شدند.
گفتنی اســت مرحله نهایی ســومین جشــنواره شتاب ملی همزمان
بــا هفتــه پژوهش و فناوری برگزار خواهد شــد و صاحبــان ایدههای
منتخب در این جشــنواره از حمایت مادی و معنوی جهت توســعه
و اجرایی نمودن ایده خود برخوردار خواهند شد.

سرمایه گذار خطرپذیر باید ایده پرداز را چونان فرزند خود پرورش دهد
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علوم ،تحقیقات و فنــاوری که در
اختتامیه ســومین جشــنواره شــتاب ملی ســخن میگفت بــا تا کید
بر لزوم نهادینه شــدن فرهنگ نوآوری کشــور گفت :ا گر ا کوسیستم
نوآوری در کشور درست کار کند فرایند رسیدن ایده به بازار با حمایت
دولت و سرمایه گذاران خطرپذیر به راحتی انجام اجرا میرسد.
وی بــا اشــاره به مشــکالتی که در کشــور در مســیر ایــن فرایند وجود
دارد تا کید کرد :مشکالت هر بخش از این فرایند باید به صورت مجزا
شناســایی ،ارزیابــی و به صورت پروژهای حل گــردد و بازار به عنوان
نقطه نهایی این فرایند در کشــور با مشــکالتی مضاعفی روبروســت
کهدر این بخش حمایتهای باید به صورت ویژهای اتفاق بیفتد.
وی راه حــل تعریــف فراینــدی کارا بــرای نــوآوری کشــور را دولتــی
ندانست و تا کید کرد :ا گر انتظار موفقیت در این حوزه را داریم باید

از توان بخش خصوصی استفاده کنیم .وی همچنین تا کید کرد که
هــر پیشــنهادی که بتواند این مهم را محقــق کند را به جد حمایت
خواهیم کرد.
مســعود برومنــد برخی از تعاریــف از VCها را کامل ندانســت .گفت:
ســرمایه گــذاران خطر پذیــر باید چونان فرزنــد خود ایده پــردازان را
راهنمایی و حمایت کنند تا ایدههای آنها به سرمنزل مقصود برسد
ً
و طبیعتا سود خود را نیز از این حمایت خواهند برد.
وی کمبــود ســرمایه گــذاران خطرپذیر از بخش خصوصی در کشــور
را نقــص در ایــن بخــش دانســت و افــزود بایــد تمــام تــاش خــود را
بــرای تامین پشــتوانههای قانونی این بخش بــه کار بندیم .برومند
همچنین خواســتار تدوین قوانینی شــد که بتواند دست پارکها را
برای حمایت هر چه بیشتر از ایدهها باز بگذارد

تقدیر از ایدهپرداز برگزیدهجشنوارهملیشتابتوسطوزیر علوم،تحقیقاتوفناوری
در هجدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری 20 ،پژوهشگر و فناور
برتر کشور معرفی شدند و از آنها تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد  ،صبح دوشنبه 27
آذر در هجدهمیــن جشــنواره ملی پژوهش و فنــاوری با حضور دکتر
منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در سالن اجالس سران
کشورهای اسالمی از  20پژوهشگر و فناور برتر کشور تقدیر شد.
در ایــن جشــنواره که هر ســاله در هفتــه پژوهش و فنــاوری با هدف
ترویــج فرهنــگ پژوهش ،معرفی توانمندیها و ایجــاد ارتباط میان
محققان کشور برگزار میشود 20 ،پژوهشگر و فناور برتر در حوزههای
علوم انسانی  ،هنر ،کشاورزی و منابع طبیعی ،فنی و مهندسی  ،علوم

پایه ،پزشکی و دامپزشکی مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین در بخش دیگری از مراسم از دکتر معین احمدی به عنوان
ایدهپرداز برگزیده جشنواره ملی شناسایی و توانمندسازی ایدههای
برگزیده (شتاب) مورد تقدیر قرار گرفت.
گفتنی اســت امســال استانهای سراســر کشــور ایدهها را به صورت
اســتانی جمع آوری کرده و  3ایده منتخب را به پارک علم و فناوری
یزدبــه عنــوان مرجع ارزیابــی ایدههای برتــر معرفی کردنــد و مرحله
نهایــی جشــنواره در تاریــخ بیســت و ســوم آذر نود و شــش در تهران
برگزار گردید.
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جلسات دفاع از طرح مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در نیمه دوم سال  96نیز پیگیری شد .در
جلســات از طر حهــای نوآورانــهای که با حمایت مرکز نوآوری پارک علم و فنــاوری یزد به مرحله اجرا
رسیده ،در برابر کارشناسان این مرکز دفاع شد.
طر حهــای نوآورانــه شــش ماهــه دوم طــرح ســنتز مولکــول داروی نویراپیــن توســط حمیــد نــوری،
محمدطــه دهقــان ،حســین دهقــان و قائــم دشــتی از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید
صدوقی یزد ارائه شد که این طرح روش جدیدی در پیشگیری و درمان بیماری ایدز است.
طــرح بررســی و بهبــود خــواص مکانیکــی و مغناطیســی فــوالد  AISI4340توســط ســعید حســنی و
مصطفی شــکوری دانشــجویان رشــته مهندســی مواد دانشــگاه یزد و طرح ســاخت جاذب فرامواد
بــا رویکــرد کاهــش فرکانــس قطع توســط محســن دهقــان بنادکی دانشــجوی رشــته مهندســی برق
ارائه شد.
کاغــذ چنــد الیــه جــاذب گاز  H2S1ســازگار بــا محیــط زیســت و دارای مزیتهایــی ماننــد ارزان و در
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دســترس بودن اســت که توســط محمد علی دهقان ارائه شــد .از طرح نوآورانه ربات جنگجو هشت
کیلوگرم با جک پنوماتیک و سطح شیب دار نیز توسط امیربرزگری و مهران محبی دفاع شد.
همچنیــن طر حهــای ســامانه هوشمندســاز بازتابنــده دوربیــن نقشــه بــرداری و شــیر هوشــمند آب
بــا قابلیــت خود شــارژی و نمایش میزان مصرف آب توســط ســید احمد الماســی و مهــران کریمی از
دانشجویان دانشگاه یزد نیز در محل این دانشگاه دفاع شد.
گفتنی اســت ،مرکز نوآوری با توجه به رســالت خود در حمایت از طر حهای نوآورانه ،طر حهای ارائه
شــده توســط صاحبان ایده را در مرحله اول در شــورای پذیرش مطرح و پس از تصویب ،تسهیالت و
حمایتهایی در اختیار آنها قرار میدهند .در مرحله بعد صاحبان ایده پس از اجرایی کردن طرح،
گزارشــی از رونــد کار خــود به ایــن مرکز ارائه میکنند و با حمایتهای مشــاوران مــر;ز طر حهای خود
را بــه صورت نمونه اولیه به اتمام می رســانند .شــایان ذ;ر اســت در صورت اتمــام موفق طر حها پار;
مشاوره و حمایتهای الزم برای ثبت اختراع را نیز در اختیار مجریان طرح قرار می دهد.
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شرکت مهندسی ساعیان صنعت
مدیرعامل :سید مجتبی عباسی راد
شــرکت مهندســی ساعیان صنعت یکی از شرکتهای مســتقر در پارک از سال  1387فعالیت خود را در عرصه فناوریهای نوین ساختمانی
به ویژه در حوزه برق و الکترونیک در زمینههای مشاوره ،طراحی ،آموزش ،فروش و اجرای پروژه و تولید ،توسط جمعی از مهندسین برق و
تاسیسات آغاز کرد.
تکمیل و بروزرسانی اتوماسیون گلخانههای کشاورزی و ارتقا سیستم برای استفاده در دامپروریها و مرغداریها ،طراحی و اجرای کنترل
هوشمند سیستم تاسیسات و ،BMSطراحی و اجرای تاسیسات و هوشمند سازی همه جانبه تهویه مطبوع ساختمان ،تولید ماژولها و
اجرای هوشمند سازی گلخانهها و مرغداریها ،طراحی واجرای سیستم روشنایی با کنترل هوشمند ساختمان ،طراحی و اجرای سیستم
اعــام حریــق ســاختمان با سیســتم کنترل هوشــمند ســاختمان و طراحــی واجرای سیســتم صوتی با کنترل هوشــمند ســاختمان از دیگر
فعالیتهای این شرکت است.
گروه ســاعیان صنعت توانســته گواهینامه دانشبنیان در زمینه اتوماســیون گلخانههای کشــاورزی را از معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری دریافت کند .همچنین این شرکت مجوز فعالیت در زمینه کشاورزی از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و
سازمان جهاد کشاورزی یزد را داراست.

شرکت پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر
مدیرعامل :ابوالفضل فتوحی فیروز آبادی
شــرکت پویا شــیمی نوآوران الماس ســتاره کویر فعالیت خود را از تیرماه  1393آغاز کرده اســت .ساخت انواع سانتریفیوژهای صنعتی جهت
خروج بخشهای تولیدی کشــور از حالت ســنتی و حرکت همپای این صنایع با کشــورهای پیشــرفته از جمله اهداف تاســیس این شرکت
میباشد.
این مجموعه دستگاهها میتواند بسیاری از هزینههای تولید ،زمان انجام فرآیندها ،نیازمندی به نیروی کارگر ماهر و حتی مشکالت زیست
محیطی بخش تولید را کاهش داده و رقابت پذیری آنها را در جهان امروز ارتقا دهد.
شرکت پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر با تکیه بر دانش فنی بومی سازی شده خود در نظر دارد به یک برند جهانی تبدیل شده و در
تولید این مجموعه دستگاههای پیشرفته و خاص صاحب نظر شود.

گروه معماران صفه هنر ایرانیان
مدیرعامل :سید جعفر امیریان
گروه معماران صفه هنر ایرانیان فعالیت خود را از سال  1391در زمینه معماری ،خدمات فنی مهندسی و طراحی گرافیکی با استقرار در پارک
علم و فناوری یزد به صورت رسمی آغاز نمود.
هدف از تشکیل این شرکت ،بازگرداندن هویت ایرانی -اسالمی به چهره فضاهای شهری ،ارتقای کیفیت فضاهای زندگی از طریق طراحی و
تولید عناصر و جزئیات معماری با استفاده از نیازها و تکنولوژی روز بوده است.
این شرکت با تکیه بر تجربه چند ساله ،بهره وری از دانش و توان فنی نیروهای جوان خود و استفاده از روشهای روز دنیا ،پس از کسب مجوز
فناوری از وزارت علوم ،اقدام به تولید محصوالتی همچون انواع پنلهای مشبک؛ قابل استفاده در نماهای ساختمانی ،فضاهای داخلی،
جدارهها و فضاهای شهری ،نورپردازی و مبلمان شهری شامل انواع نیمکت ،چراغهای چمنی ،گلدان ،زباله دان و گریتینگ درخت کرده
است.

شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد
مدیرعامل:مسعودحافظی
شــرکت پردیس پژوهش فناوران یزد با برند تجاری آپاتک فعالیتهای خود را با کادری مجرب و متخصص در زمینه مهندســی پزشــکی ،به
منظور تامین بیومواد در مقیاس صنعتی تحت حمایت پارک علم و فناوری یزد ،از سال  1390آغاز کرده است.
استراتژی اصلی این شرکت نوآوری و فعالیتهای تحقیق و توسعه برای تولید محصوالت با ارزش افزوده باال بوده و طیف وسیع و انعطاف
پذیر بودن از جمله ویژگیهای محصوالت این شرکت فناور است.
شــرکت پردیــس پژوهــش فنــاوران یزد با شــرکتهای معتبر بین المللی خارجــی و داخلی جهت فــروش محصوالت خــود و همچنین مرا کز
تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها به منظور بهبود کیفیت محصوالت و ارتقاء دانش و مهارتهای پرسنل ارتباط مستمر دارد و واحد تحقیق
و مشاوره شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد با هدف تولید و ارتقاع سطح کیفی محصوالت نانو فناوری در حوزه نانو مواد نیز ایجاد شده
است.

شرکت کویر تیوای ارشد
مدیرعامل :امیر باصولی
شــرکت کویــر تیــوای ارشــد در ســال  86با تکیه بر دانــش و توانایی مجموعه فعالیت خود را در مرکز رشــد پــارک علم و فناوری یــزد آغاز کرد و
مدتزمانی اســت که با طرح ایده و پیاده ســازی مباحث توســعه و مدیریت اســتراتژیک ،محور جدیدی را برای فعالیت شــرکتهای مرکز
فناوریهای نرم ایجاد نموده است.
این شــرکت با هدف اشــتغال زایی ،درآمدزایی و توســعه فردی و اجتماعی و در زمینه مهندســی صنایع و مدیریت ،برنامهریزی استراتژیک،
توسعه یافتگی و رتبه بندی فعالیت دارد.

دبیر تحریریه :مریم دره شیری
خبرنامه پارک علم فناوری یزد  -نیم سال دوم 1396
همکاران :مرضیه غالمی ،شیما بهره ور
1396
دوم
سال
نیم
یزد
فناوری
و
مدیر مسئول :داریوش پورسراجیان خبرنامه پارک علم
مهدیه ممیزی
شورای سیاستگذاری :شهرام شکوهی
عکس :حانیه حق دوست ،حمید دشتی
احمدرضا فقیهخراسانی ،سید محمد خامسی ،محمد قویدل
صفحه آرا :مجتبی دهقانی
مدیر اجرایی :الهام خدابنده
نشانی :یزد ،خیابان مطهری ،مرکز فناوری اقبال

کدپستی ۸۹۱۷۶۹۷۹۹۸ :تلفن۰۳۵۳۷۲۵۶۱۲۹ :
دورنما۰۳۵۳۷۲۵۶۱۲۸ :
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معرفی
پست الکترونیکی:
پایگاه اینترنتیwww.ystp.ac.ir :
کاری از واحد روابط عمومیپارک علم و فناوری یزد

شرکت دانشبنیان مشاورین علم و صنعت یزد
مدیرعامل :مجتبی مرآت
شرکت دانشبنیان مشاورین علم و صنعت یزد پیش از تأسیس پارک علم و فناوری یزد هم فعالیت داشت و در حوزه پژوهشی با همکاری
هیئت علمی دانشــگاه یزد کار میکرد ،اما بعد از اینکه پارک علم و فناوری ایجاد شــد جایگاه خود را پیدا کرد و به عنوان هســته فناور از بدو
تأسیس یعنی حدود سال  83در پارک علم و فناوری یزد مستقر شد.
این شرکت در آغاز در خصوص طر حهای پژوهشی و علمی و فناوری و با همکاری اساتید دانشگاه در حوزه معدن شروع به کار کرد و بعدها
با تحقیق در زمینه کیفیت آب ،زمین شناسی ،مواد معدنی و صنایع معدنی فعالیت خود را گسترش داد و هم ا کنون در زمینههای فرآوری
مواد معدنی ،بحث فرآوری و بهسازی منابع آب ،پایلوت مرکز فرآوری مواد معدنی غیرفلزی فعالیت دارد.
شــرکت دانشبنیــان مشــاورین علــم و صنعــت یــزد در مراســم اختتامیــه هفتــه پژوهــش و فناوری اســتان توانســت رتبه دوم شــرکتهای
دانشبنیان و فناور استان را به دست آورد.

شرکت پویش داده نوین
مدیرعامل:حمیدرضا جعفریان مقدم
شرکت پویش داده نوین در سال  1384با فعالیت در حوزه تولید نرم افزارهای سیستمی و امنیت شبکه فعال کار خود را آغاز کرد و هم ا کنون
با  12سال سابقه با تکیه بر دارایی غنی فنی و سازمانی خود در حوزه رایانش ابری به فعالیت خود ادامه میدهد و موفق شده اولین سامانه
ایرانی مجازی سازی سرورها به نام  PVMو اولین سامانه ایرانی رایانش ابری به نام  PVM Cloudرا تولید و عرضه نماید.
دستیابی به جایگاه برتر و تأثیرگذار در عرصه صنعت نرمافزار ،دستیابی به محصولی زیرساختی ،استراتژیک و قابل رقابت در سطح کشوری
و جهانی ،تالش در جهت کارآفرینی و ایجاد اشــتغال قشــر تحصیل کرده ،تالش در جهت کاربردی نمودن قابلیتهای فناوری اطالعات در
حوزههای مختلف کســب و کار ،همکاری با مرا کز پژوهشــی و تحقیقاتی به منظور تبادل تجربیات و افزایش توان فنی از عمده اهداف این
شــرکت اســت .این شــرکت تا کنون توانسته جهت رفع نیازهای زیرساختی کشــور در حوزه رایانش ابری اولین سامانه ایرانی مجازی سازی
ســرورها بــه نــام  PVMو  PMD Desktopرا تولید نماید .از دیگر محصوالت شــرکت ،میــز کار مجازی پویش داده نوین به نــام PVM Desktop
است .این محصول که به عنوان یکی از سرویسهای رایانش ابری عرضه میشود ،کاهش چشمگیری در هزینههای پشتیبانی کاربران برای
سازمانها به ارمغان آورده است .همچنین با استفاده از این سامانه تمام نیازمندیهای پردازشی و ذخیره سازی کاربر به اتاق سرور منتقل
میشود و دیگر سیستم عاملی در سمت کاربر به معنای امروزی آن وجود ندارد.
شرکت پویش داده نوین در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان توانست رتبه اول شرکتهای دانشبنیان و فناور استان را به
دست آورد.

شرکت آینده پژوهی سمن یاران یزد
مدیرعامل :سمیه فاضل نجف آبادی
شرکت آینده پژوهی سمن یاران یزد با هدف ارائ ه خدمات مشاور ه ای ،آموزشی و پژوهشی به سمنهای (سازمانهای مردم نهاد) موجود و
نوپا که در صدد ارائه خدمت به جامعه هستند ،تشکیل شده است.
مشــاوره ،تشــکیل ســمنها ،عضوگیری ،ارتباط با سایر ســمنها ،برآورد هزینهها و مشــخص کردن حوزه فعالیت از جمله خدماتی است که
این شرکت به سمنها میدهد که برگزاری دورههای آموزشی مختلف ،اجرای طر حهای پژوهشی متعدد و انعقاد و اجرای چندین قرارداد
مشاورهای از جمله فعالیتها برای رسیدن به هدف اصلی مجموعه بوده است.
ایــن شــرکت در پاییــز  1392مــورد تقدیر اداره فرهنگ و ارشــاد قرار گرفت .همچنین این شــرکت توانســته در زمینههای مختلف بــا ادارات و
ســازمانهایی نظیر اداره کل زندانهای اســتان ،کمیته امداد امام خمینی (ره) ،اســتانداری یزد ،اداره کل ورزش و جوانان ،سازمان صدا و
سیمای استان یزد ،شرکت گاز استان و ...همکاریهای مفید و اثربخشی داشته باشد.
گســترش فعالیتهای ســازمانهای مردمنهاد در ســطح اســتان یزد و همچنین ارتقاء و بهبود نگرش ســازمانهای دولتی در همکاری با
سازمانهای مردم نهاد و از طرفی ایجاد روحیه خودباوری در سازمانهای مردم نهاد از چشماندازهای آینده شرکت است.
شرکت آینده پژوهی سمن یاران یزد در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان توانست رتبه سوم شرکتهای دانشبنیان و فناور
استان را به دست آورد.

شرکت آزما ایلیا
مدیرعامل :سید محسن چیتی
شرکت آزما ایلیا فعالیت خود را از سال  91و با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاورهای حرفهای به واحدهای تولید مواد غذایی آغاز کرد
که با توجه به اهمیت وجود آزمایشگاه مرجع جهت کنترل کیفیت مواد غذایی ،این شرکت با ساخت این آزمایشگاه ،کیفیت مواد غذایی
تولید شده به وسیله واحدهای سنتی و صنعتی را بررسی میکند و همچنین کنترلهای مسائل زیست محیطی موثر بر مواد غذایی را انجام
میدهد.
این شرکت در فضای بسیار محدود شروع به کارکرد ولی پس از  5سال با افزایش دامنه فعالیتها بخصوص درزمینه آزمایشات تخصصی مواد
غذایی جایگاه خوبی را در بین صنایع استان به دست آورده است و به یک برند قابل اعتماد تبدیل شده است.
بــا توجه به اشــراف مجموعه شــرکت به مســایل فنی و کیفی محصوالت تولیدی ،طرح توســعه شــرکت بــا احداث واحد تولیدی بــرای ارائه
محصوالت با کیفیت باال و تایید شده توسط واحد آزمایشگاه در حال اجرا است.

