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جویاىدانش جویاىرحمت است .جوینده دانش رکن اسالم است و پاداششبا پیامبران دادهمىشود.
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پیشرفت علمی زمینه ساز اقتدار اقتصادی است.کشور
ماباوجودسابقهیدرخشاندر زمینهیعلم،متأسفانه
در دوران ســلطهی بیگانگان از قافلهی علم عقب افتاد
که باید این عقبافتادگی جبران شود
(بیانات رهبر انقالب در دیدار نخبگان جوان 26 ،آبان )96

هیچ ملتی به قدرت ،پیشرفت و ثروت نرسیده
مگر اینکه در سایه علم ،دانش و فناوری حرکت کرده باشد

با توجه به فعالیت قابل توجه و رو به رشد شرکتهای دانش بنیان در کشور ،الزم است
در راستای توسعه پرشتاب علم و فناوری در ایران ،این شرکتها و پارکهای علم و
فناوری و مراکز رشد مورد حمایت ویژه دستگاهها قرار گیرند.
دکتر منصور غالمی
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

پارکهای علم و فناوری نقش مهمی در توسعه دارند و باید به
صورت مداوم و مستمر با توجه به شرایط ،تغییر کرده و ماموریتها
را بازنگری کنند.
دکتر مسعود برومند
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

داریوش پورسراجیان
رئیس پارک علم و فناوری یزد

جریــان رشــد و توســعه فنــاوری در کشــور یکــی از مهمترین شــاخصههای تحقــق اقتصاد
مقاومتی است و پارکهای علم و فناوری میکوشند با حمایت و جهت دهی به این جریان،
زمینه ساز عبور از اقتصاد مبتنی بر نفت و رشد و شکوفایی اقتصاد دانش بنیان باشند.
پارک علم و فناوری یزد به عنوان پارکی پیشرو در این حوزه در سال 96با تمرکز بر فعالیتهای
بین المللی ،اصالح ساختار مدیریتی و تالش در زمینه تامین زیرساختهای الزم نرم افزاری
و سخت افزاری برای رشد و توسعه شرکتهای فناور ،نوید بخش فضایی سرشار از نشاط و
امید برای فعالیت شرکتهای فناور مستقر بود.
توســعه مراکــز توســعه فناوری ،مطالعــه و ایجاد دفاتر تبــادل فناوری ،تکمیــل  5000متر مربع
زیربنا جهت استقرار شرکتهای فناور ،ورود جدی صندوق پژوهش و فناوری یزد به عرصه
ســرمایهگذاری خطر پذیر ،پرداخت بالغ بر  147میلیارد ریال تسهیالت به شرکتهای فناور
و ....تنها بخشی از موفقیتهای پارک یزد در سال  96بوده است.
بدیــن وســیله از زحمات پرســنل محتــرم این پارک تشــکر نمــوده ،توفیــق روز افــزون را برای
مجموعه پارک علم و فناوری یزد از درگاه ایزد منان خواستارم.
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فصلنخست حوزهریاست

پارک علم و فناوری یزد در یک نگاه
پارک علم و فناوری یزد با اخذ مجوز از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در چهار حوزه زیست فناوری ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،انرژ یهای نو و نساجی
در مرداد ماه  1380و بعد از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در شهر یزد آغاز به کار نمود و به مرور زمان بر اساس نیازهای استان و اقتضائات زمانی و مکانی،
فعالیتهای خود را در حوزههایی چون نانوتکنولوژی ،کاشی و سرامیک ،آب و فناوریهای نرم گسترش داده است .با توجه به نقش اثرگذار پارکهای علم
و فناوری در توسعه علم و فناوری ،ایجاد اشتغال ،تجاری سازی تحقیقات علمی و ایدههای نوآورانه در سطح اجتماع ،نیاز به یک نگرش کالن و استراتژیک با
هدف برنامه ریزی فعالیتها و برنامههای آینده ،امری اجتناب ناپذیر قلمداد میشود.
اهداف استراتژیک پارک علم و فناوری یزد:
 کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور تجاریسازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخشهای تحقیقاتی و تولیدی و خدماتی جامعه افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش کمک به جذب دانش فنی و سرمایههای بین المللی و داخلی افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکتهای فناوری داخلی در سطح بین المللی حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسهها و شرکتهای تحقیقاتی و مهندسی نوآور ،با هدف توسعه فناوریو کارآفرینی
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چشم انداز:
پیشرو در توسعه فناوری و یکی از سه پارک برتر ملی و  10پارک برتر منطقه در افق ( 1404هـ .ش)
مأموریت:
پارک علم و فناوری یزد با ایجاد فضا برای هم افزایی بین مؤسسات فناور ،بازار ،دانشگاه وجامعه از طریق بکارگیری نیروی انسانی توانمند ،برند معتبر و
زیرساخت پیشرفته با تکیه بر مزیتهای نسبی ،منطقهای میکوشد تا با برقراری ارتباط سازنده پرورش خالقیت و نوآوری و تسهیل انتقال ارز شبه ثروت
آفرینی درمنطقه بوسیله توسعه فناوری در عرصه ملی و بین المللی مبادرت ورزد.

حوزه ریاست:
بر اساس چارت تشکیالتی حوزه ریاست متشکل از دفتر ریاست ،طرح و برنامه ،امور بین الملل ،روابط عمومی ،حراست و دفتر هماهنگی مراکز رشد میکوشند
تا در کنار سایر واحدهای ستادی ،رسیدن به چشم انداز پارک را ممکن سازند.
در این بخش گزیدهای از فعالیتهای این بخش را ارائه مینماییم:
الف) دفتر ریاست
دفتر ریاســت پارک ،عالوه بر تالش برای ایجاد انســجام عملیاتی بین واحدهای پارک ،برخی مســائل را به طور مســتقیم پیگیری و اجرا مینماید .از جمله
مهمترین فعالیتهایی که در این بخش انجام میپذیرد به شرح ذیل است:
-1هماهنگیبرنامههایریاست
 -2راهبری دبیرخانه مرکزی پارک و اتوماسیون اداری
 -3تولید و پیگیری نامههای مختلف با امضای ریاست
 -4جمع بندی و ارسال گزارشهای مورد نیاز مدیریت ارشد پارک
 -5هماهنگی مالقاتهای ریاست
 -6هماهنگی بین واحدهای حوزه ریاست
 -7تدوین و پیگیری انعقاد تفاهم نامههای همکاری که در ادامه گزارش به آن اشاره میشود
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تفاهم نامههای منعقده در سال 1396
تاریخ

ردیف

موضوعتفاهمنامه

طرفینتفاهمنامه

1

استفاده از توانمندیهای دانشگاه و پارک یزد ،افزایش و انسجام
بخشیرسالههایتحصیالتتکمیلیمرتبط،گسترشتحقیقاتهدفمند،
جریانسازی طرحهای پژوهشی و دعوت به همکاری اعضای هیئت علمی
دانشگاهها درحوزه انرژی

پارک علم و فناوری یزد،
دانشگاه یزد و پژوهشگاه نیرو

96/1/23

2

واگذاری دبیرخانه دائمی مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

پارک علم و فناوری یزد ،وزارت آموزش و پرورش
و اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

96/4/3

3

فعالیتهای مشترک در حوزه فناوری سرامیک و....

پارک علم و فناوری یزد،جهاد دانشگاهی
استان و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران

96/5/30

4

ایجادکارگروه نهادهای مرتبط با کاشی و سرامیک و تشکیل  R&Dمتمرکز
برای صنف کاشی و سرامیک

مرکزکاشی و سرامیک ایران ،پارک علم و فناوری
یزد و دانشگاه یزد

96/6/5

5

تشکیل R&Dمتمرکز برای صنف سرامیک ،همکاری در زمینههای
آزمایشگاهی ،توسعه تکنولوژی و انتقال فناوری ،توانمندسازی نیروی
انسانی و اجرای پروژههای مشترک در زمینه فناوری سرامیک

پارک علم و فناوری یزد،دانشگاه آزاد اسالمی
96/6/27
واحد میبد و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران

6

گسترش مبادالت فناوری ایران و گرجستان

پارک علم و فناوری یزد
و پارک فناوری گرجستان

96/7/26

7

راه اندازی مرکز خالقیت و فناوریهای نوین شهر یزد

پارک علم و فناوری یزد ،شهرداری یزد
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

96/10/9
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روابطعمومی

سید محمد خامسی
مدیر واحد روابط عمومی

نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع دردستیابی به مقاصد و اهداف ،امروزه در سازمانها و ادارات به عنوان یک
اصل اساسی درمدیریت پذیرفته شده است .این ارتباط که از آن به عنوان روابط عمومی یاد میشود یکی ازمهمترین و با
ارزش ترین عوامل موثر در سرنوشت هرموسسه وگروه محسوب میگردد .هر اندازه این قسمت به شکل موثری گسترش
یافته باشــد ،به همان اندازه آن فرد ،گروه و موسســه در دســتیابی به اهداف خود موفق خواهد بود .پارک علم و فناوری
یزد برای سومین سال متوالی با تکیه و اعتماد به بخش خصوصی ،وظایف روابط عمومی را در سال  96به شرکت روابط
عمومی روماک واگذار کرده و نتیجه این اعتماد ،ارائه مدلی موفق از راهبری روابط عمومی نهادهای دولتی بوده است .در
ادامه ،بخش کوچکی از فعالیتها و اقدامات این مجموعه به عنوان گزارش عملکرد روابط عمومی در سال  96آمده است.

اعضای شورای روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد
مشخصاتاعضایشورا

سمت عضو در پارک علم و فناوری یزد

داریوشپورسراجیان

رئیس پارک علم و فناوری یزد

احمدرضافقیهخراسانی

معاون فناوری و نوآوری

شهرامشکوهی

معاونپشتیبانی

محمدقویدل

مشاور ارتباطات و امور بین الملل

محمدخامسی

مدیر روابط عمومی

علیاکبر قیومی

عضومدعو

الهامخدابنده

مدیرعامل شرکت روابط عمومی روماک
(مجری روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد)
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ارتباط با رسانه
جدول تعداد اخبار تولیدی
اخبار

گزارشتصویری

جمع کل

232

271

503

جدول نشستهای خبری انجام شده در سال 96
ردیف

عنوان

1

ایدههای برتر با حضور دکتر داریوش پورسراجیان
و مهندس شهرام شکوهی

2

تقدیر از خبرنگاران با حضور آقایان سید محمد خامسی
مدیر روابطعمومی و محمد قویدل مدیر امور بین الملل

تولیدات رسانهای در واحد روابط عمومی

16

ردیف

عنوانمحصول

تعدادصفحه

تاریخانتشار

1

خبرنامه  6ماهه اول سال 96

30

مهر 96

2

تهیه محتوای خبرنامه  6ماهه دوم سال 96

37

اردیبهشت97
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جدول بازنشر اخبار در خبرگزار یها ،سایتهای خبری و رسانههای مکتوب استانی و کشوری
ردیف

عنوان

تعداد

درصد فراوانی

1

خبرگزاریها

423

58/3

2

رسانههایمکتوب

119

16/4

3

سایتهایخبری

183

25/2

4

جمع کل

725

%100

58/3

16/4
رسانههایمکتوب

25/2

سایتهایخبری

خبرگزار یها

نمودار تعداد بازنشر اخبار سال  1396در رسانههای استانی و کشوری
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جدول تولیدات مجلد و بروشور
ردیف

عنوانمحصول

تعدادصفحه

تاریخانتشار

1

گزارش عملکرد سال  95پارک علم و فناوری یزد

274

مرداد 96

2

گزارش عملکرد سال 95
روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد  -دوجلد

719

فروردین 96

3

کتابچهراهنمایمؤسساتفناور مستقر
در پارک علم و فناوری یزد

145

آذر 96

4

تهیه محتوا بروشور معرفی پارک

-

آبان 96

جدولتولیداتمحتوایی

18

ردیف

عنوان گزارش

1

گزارش مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی برای عتف

2

گزارش به مناسبت هفته دولت برای روزنامه ایران

3

گزارش خبری از آشنایی با تجارب برای هفته نامه شنبه

4

مصاحبه با مدیرعامل صافات انرژی برای نشریه چرخه علم و فناوری

5

مصاحبه با مدیرعامل پویش داده نوین برای نشریه چرخه علم و فناوری

6

مصاحبه با مدیرعامل یگانه پارسه کویر برای خبرگزاری علم و فناوری

7

مصاحبه با مدیرعامل ناب اندیشان سانیار برای خبرگزاری علم و فناوری
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دعوت از رسانهها جهت مصاحبه با هیئت رئیسه ،متناسب با اولویتهای سازمانی و نیازهای افکارعمومی
ردیف

عنوان

1

مصاحبه خبرگزاری مهر با رئیس پارک علم و فناوری یزد

2

مصاحبه روزنامه همشهری یزد با معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد

3

مصاحبه روزنامه همشهری یزد با معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد

4

مصاحبه روزنامه همشهری یزد با رئیس پارک علم و فناوری یزد

5

مصاحبه صدا و سیما با رئیس پارک علم و فناوری یزد در پایان نشست خبری

6

مصاحبه صدا و سیما با رئیس پارک علم و فناوری یزد در تور فناوری شرکت ملی گاز ایران
جدول تولیدات سمعی و بصری پارک علم و فناوری یزد
ردیف

عنوان

1

تیزر نخستین جشنواره عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی

2

کلیپ افتتاح نمایشگاه عکس "زندگی با طعم فناوری ایرانی"

3

کلیپ بازدید سورنا ستاری از پارک علم و فناوری یزد

4

کلیپ بازدید شهردار از پارک علم و فناوری یزد

5

تصویربرداری از افتتاح تور فناوری شرکت ملی گاز ایران

6

فیلم کوتاه پارک

7

کلیپ مراسم رویداد کاشت نهال فناوری
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پیامهای مناسبتی رئیس محترم پارک علم و فناوری یزد
ردیف

عنوانپیام

تاریخ

1

پیام رئیس به مناسبت آغاز سال جدید

96/01/01

2

پیام تبریک رئیس به مناسبت ثبت جهانی شهر یزد

96/04/18

3

پیام تبریک رئیس به تیم روباتیک دانشگاه آزاد اسالمی یزد

96/05/09

4

پیام تسلیت رئیس به مناسبت درگذشت دکتر جالل مجیبیان

96/05/11

5

پیام رئیس به مناسبت روز خبرنگار

96/05/17

6

پیام رئیس به مناسبت هفته دولت

96/06/05

7

پیام تسلیت رئیس به مناسبت درگذشت پدر دکتر نصیری زاده،
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد

96/06/05

8

پیام تسلیت رئیس به هموطنان غرب کشور در حادثه زلزله کرمانشاه

96/08/23

10

پیام تسلیت رئیس به مناسبت درگذشت برادر آیت اهلل ناصری(امام جمعه معزز یزد)

96/09/05

11

پیام رئیس به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران

96/11/12

12

پیام تسلیت رئیس به مناسبت درگذشت پدر دکتر منوچهر منطقی،
دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی ریاست جمهوری

96/12/23

اطالع رسانی برنامهها و مناسبتهای مختلف از طریق ارسال پیامک ،نصب بنر و هدر سایت پارک علم و فناوری یزد 41 :مورد
طراحی و تنظیم مصاحبه با شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد

20

ردیف

عنوان

تعداد

1

مصاحبه با مدیران عامل شرکتهای فناور مستقر

24
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ارسال پیامک تبریک به مناسبت سالروز تولد همکاران و مدیران عامل شرکتها
ردیف

مناسبت

تعداد

1

پیامک تبریک سالروز تولد کارکنان و ساخت ویدئو

56

ردیف

مناسبت

تعداد

1

پیامک تبریک سالروز تولدمدیران عامل شرکتها

52

بازدیدهای هفتگی معاون فناوری و نوآوری به نمایندگی ریاست از شرکتهای فناور مستقر
ردیف

عنوان

تعداد

1

بازدید هفتگی از شرکتهای فناور مستقر

3

برنامه ریزی و برگزاری میزگردهای تخصصی
ردیف

عنوانمیزگرد

تاریخبرگزاری

1

جایگاه شرکتهای دانش بنیان و فناور در پیشبرد اقتصاد مقاومتی

96/05/02

2

بررسی نقش شرکتهای فناور در راستای جهانی شدن یزد

96/06/02

3

جایگاه شرکتهای فناور در توسعه صادرات فناوری

96/08/06

4

جایگاه شرکتهای فناور در حوزه زیست فناوری و اقتصاد استان

96/09/23

5

نقش شرکتهای فناور در خودکفایی اقتصاد انقالب اسالمی

96/11/18
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برنامه ریزی نشستهای پرسنل با ریاست پارک
ردیف

عنوان

1

دیدار نوروزی با همه همکاران و روابط عمومی

2

عیدمبعث

3

مراسمافطاری
برگزاری مراسمها در پارک علم و فناوری یزد

ردیف

عنوان

1

نخستین جشنواره عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی
برنامه ریزی عملیاتی و پوشش خبری برگزاری نمایشگاه

22

ردیف

عنوان

زمان برگزاری

1

نمایشگاهبینالمللیفناوریهاینوینشهریاصفهان

96/05/13

2

نمایشگاه عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی

96/06/07

3

چهارمیننمایشگاهزیستفناوریایران

96/06/27

4

نمایشگاه فن بازار یزد

96/09/07

5

هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری( فن بازار تهران)

96/09/26

6

دوازدهمین نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات

96/09/28
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گزارش اهم فعالیتهای امور بین الملل در سال 1396
 انجام مکاتبات بین المللی و پاسخگویی به درخواستهای بین المللی مرتبط گشایش دفتر مبادالت فناوری ایران و گرجستان در تفلیس با مشارکت بخش خصوصی به عنوان اولین دفتر مبادالتفناوری درخارج از کشور
محمد قویدل
 انتشار بروشور جدید انگلیسی معرفی پارک علم و فناوری یزدمدیر امور بین الملل
 ساخت فیلم معرفی پارک به زبان انگلیسی همکاری در تدوین سند روابط خارجی استان یزد به عنوان اولین سند استانی روابط خارجی عضویت در شورای روابط خارجی استان یزد عضویت پارک یزد در کارگروه انتقال فناوری و توسعه صادرات دانش بنیان وزارت متبوع حضور نمایندگان پارک در اولین فروم تخصصی ایران و ایتالیا در فروردین  1396تهران برگزاری اولین نشست B2Bشرکتهای فناور و دانش بنیان در کشور گرجستان با همکاری کریدور صادرات و اتاق بازرگانی و آژانس توسعه فناوری گرجستان ایجاد کارگروه صادراتی و انتخاب مشاور بازاریابی بینالمللی برای شرکتهای مستقر در پارک دعوت از دانشمندان و صاحبنظران حوزه فناوری و درخواست همکاری به خصوص مسائل اولویت دار کشور و استان بازدید خانم الروش مدیردفتر منطقهای یونسکو در تهران از مرکز فناوری اقبال شرکت در کنفرانس بین المللی انجمن بین المللی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری  IASPدر ترکیه پذیرش  4خالصه مقاله از پارک یزد جهت ارائه در کنفرانس سال  IASP 2018در اصفهان استقرار  2شرکت تخصصی صادراتی در پارک جهت بین المللی سازی شرکتهای مستقر مشاوره بین المللی به شرکتهای مستقر حمایت از شرکتهای مستقر جهت حضور در  5تور فناوری چاپ دایرکتوری دو زبانه شرکتهای پارک و ارسال به مراکز معتبر بین المللی جهت معرفی شرکتها فعال سازی دبیرخانه آموزشهای بین المللی به منظور توان افزایی روسای پارکهای ایران و استخراج سرفصلهای مورد نیاز مدیران23
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 برنامه ریزی آموزشهای بین المللی سال 1397 اعزام نیروهای ستادی به مراکز بین المللی جهت فراگیری آخرین تکنیکهای مدیریت و فناوری مدل سازی جهت ایجاد مراکز تبادل بین المللی همکاری و حضور موثر در کارگروههای بین المللی(هند ،مجارستان ،ایتالیا،گرجستان) بازدید از مراکز علمی و فناوری و پارک فناوری مجارستان حمایت مالی برای حضور شرکتهای فناور در نمایشگاههای بین المللی به منظور انتقال فناوری و توسعه صادرات انجام مشاورههای بین المللی به وزارت متبوع در زمینه توسعه فناوری و به سایر پارکها انجام مذاکرات جهت استقرار نمایندگی شرکتهای خارجی در پارک از کشورهای عمان ،هند ،روسیه و ایتالیا انجام مذاکرات جهت بینالمللی کردن جشنواره ایدههای برتر و سرمایه گذاری بینالمللی جهت اجرایی کردن ایدهها برگزاری تورهای فناوری شرکتها به منظور مذاکرات تجاری ،انتقال فناوری و انعقاد قراردادهای فروش محصوالت تجاری آنها بازدید از ( IPMپارک نوآوری مسقط) و انجام مذاکره در خصوص همکاریهای مشترک پذیرش پیشنهاد ایجاد مراکز مبادله در عمان و کانادا پذیرش هیئتهای علمی،فناوری و تجاری از کشورهای ایتالیا عراق و فرانسه -همکاری دراجرای برنامه آموزشی تخصصی بین المللی سازمان زمین شناسی کشور با حضور کارشناسان فنالندی و افغان

دفاتر مبادالتفناوریبینالمللی
محصوالت شرکتهای فناوری یزد ایجاد شد .و بر اساس آن دفاتر و مراکز وابسته با مشارکت بخش
این مرکز با پلتفرم مبادله ی فناوری و کمک به صادرات
ِ
خصوصی در زمینههای مختلف صادرات ،انتقال تکنولوژی ،مشاوره و سایر موارد مرتبط خدماتی را به شرکتهای مذکور ارائه میدهد.
اقدامات انجام شده توسط "دفاتر مبادالت فناوری بینالمللی" در سال :96
گشایش دفتر مبادالت فناوری ایران و گرجستان در تفلیس با مشارکت بخش خصوصی به عنوان اولین دفتر مبادالت فناوری درخارج از کشور
برگزاری اولین نشست  B2Bشرکتهای فناور و دانش بنیان در کشور گرجستان با همکاری کریدور صادرات و اتاق بازرگانی و آژانس توسعه فناوری گرجستان
بازدید از پارک عمان و مذاکرات تاسیس دفتر مبادالت ایران و عمان
جلسه بررسی ظرفیتهای همکاری فناوری ایران و کانادا
پذیرش پروپوزال مطالعات و راه اندازی دفتر مبادالت ایران و کانادا
24
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واحد طرح و برنامه
واحد طرح و برنامه یکی از واحدهای کلیدی و پر مســئولیت اســت که نقش بســزایی در کارآیی ســازمان دارد .این واحد
مسئولیت برنامهریزی ،پیگیری و اجرای طرحهای مناسب در تحقق اهداف کالن و سیاستهای مرکز را بر عهده دارد .این
واحد به عنوان اتاق فکر و برنامه ریزی ،هدایت و رصد جریان عمومی حرکت پارک را انجام میدهد.
مهم ترین اقدامات اجرایی واحد طرح و برنامه در سال :96
 )1نهادینه کردن کار بر اساس برنامه و تدوین برنامه عملیاتی ساالنه واحدها
 )2تهیه ،تنظیم و تلفیق برنامه بودجه  1397و ابالغ آن به واحدها
 )3تدوین مدل ارزیابی برنامه عملیاتی واحدها و اجرای آن
 )4اجرای پروژه ساماندهی آیین نامههای پارک
سید محمد خامسی
 )5تعریف و اجرای پروژههای پژوهشی مرتبط با وظایف پارک
مدیر واحد طرح و برنامه
 )6برگزاری  10جلسه شورای مدیران
 )7برگزاری  6جلسه کمیته علمی و پژوهشی
 )8برگزاری15جلسه کمیته سیستم و فرایند
 )9پشتیبانی سیستم  MISپارک در قالب ایجاد فرایندهای جدید و بهبود فرایندهای موجود
 )10تدوین گزارشات حرفهای و مقاالت علمی
 )11راهبری پروژههای پژوهشی مرتبط با پارک
 )12انجام مطالعات مرتبط با نهادها ،قوانین و ساز و کارهای جدید و مدرن جهت توسعه پارک
 )13پیشنهاد برنامههای توسعهای پارک
 )14نقش فعال در برگزاری چندین سمینار ،کنفرانس و کارگاه تخصصی
 )15تهیه محتوای علمی در تبیین طرح و برنامه در پارک و انتشار آن در سایت طرح و برنامه
 )16طراحی و اجرای جلسات "زمانی برای تفکر"
مهم ترین اقدامات توسعهای و استراتژیک:
 )1بررسی و اصالح ساختار پارک و طراحی ساختار پردیسهای فناوری در پارک
 )2بررسی و ایجاد برنامه تغییر نقش مراکز رشد به سمت مراکز عمومی و توسعهی نقش مراکز توسعه فناوری در هدایت منابع و رشد مؤسسات
 )3تصویب سه طرح کالن در حوزه تجهیزات فرودگاهی در ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی
25
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معاونتفناوریونوآوری

معاون فناوری و نوآوری
احمدرضا فقیه خراسانی
معاون فناوری و نوآوری

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد به عنوان خط مقدم ارائه خدمات به شرکتهای مستقر و سایر مخاطبین
پارک فعال بوده و طیف وسیعی از خدمات را به مخاطبین ارائه داده است که میتوان خالصهای از آن را به شرح ذیل بیان
نمود.

نظارت و ارزیابی واحدهای فناور مستقر:
به منظور پایش مستمر و کمک به رشد و توسعه شرکتهای فناور در سال 96نیز ارزیابی شرکتهای فناور توسط واحد امور مؤسسات به انجام رسید و نتایج
آن جهت بهبود به شرکتهای فناور اعالم گردید.
مرکز نوآوری:
سیاست توسعه این مرکز در مراکز آموزشی و پژوهشی استان به عنوان یک خط مشی کلی دنبال شد و به منظور ارائه این خدمات به دانشجویان و دانش
آموزان یزدی مقیم سایر استانها نیز برنامه ریزیهایی به انجام رسید.
پارک علمی کودکان و نوجوانان:
توسعه فضای فیزیکی توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی ،مهمترین فعالیت معاونت در این بخش در سال  96بوده است.
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معاونتفناوریونوآوری

کمیسیونتشخیصفناوری:
با توجه به این مهم که تشخیص فعالیتهای فناورانه شرکتهای فناور از مهمترین وظایفی است که قانون برای پارکها تعریف نموده است ،در سال 96
کمیسیون تشخیص فناوری با برگزاری  21جلسه به ایفای این نقش پرداخته و نیز با صدور  94مجوز فناوری برای شرکتهای مستقر اقدام نموده است.
فن بازار ملی:
بنیان معرفی شده توسط پارک علم و
از کارهای موفق دفتر منطقهای فن بازار ملی در سال  ،96تور بازدید کارشناسان شرکت گاز از  40شرکت فناور و دانش ِ
فناوری یزد بود ،که با حضور بیش از  45نفر از پاالیشگاههای سراسر کشور برگزار شد و طی جلسات برگزار شده ،توافقات خوبی مابین طرفین صورت گرفته
است.
میزبانی از شورای گردهمایی روسای فن بازارهای کل کشور ،از دیگر فعالیتهای فن بازار در سال  96بود.
برپایی و شرکت در نمایشگاهها:
در سال  96با هماهنگی دفتر معاونت فناوری و نوآوری ،پارک در نمایشگاههای متعددی حضور یافت ،از جمله "اولین نمایشگاه فناوری نوین شهری" که
توسط شهرداری اصفهان در آن استان برگزار شد؛ "چهارمین نمایشگاه زیست فناوری" که توسط ستاد زیست فناوری معاونت علمی برگزار شد ،همچنین
"نمایشگاه هفته پژوهش استانی" و " نمایشگاه هفتهی پژوهش ملی" دو نمایشگاه دیگری بود که در آذر  96برگزار شد و پارک علم و فناوری یزد به عنوان
غرفهی برتر کل کشور انتخاب شد و "دومین جشنواره صنایع برتر استان" که با حضور شرکتهای مستقر و هماهنگی دفتر معاونت فناوری و نوآوری پارک
برگزار شد.
دفتر نهادهایهمکار:
در سال  96عالوه بر اجرای تفاهمنامههای موجود ،با انتشار آئین نامههای جدید در تعامل با نهادهای همکار ،دفاتر به چهار دسته تقسیم شده و تعامل
پارک علم و فناوری یزد با کلیه مراکز شهرستانی و نهادهایی که تفاهم نامههایی با پارک امضا کردهاند ،سازماندهی شد .این سازماندهی با هدف مورد
حمایت قرار دادن شرکتهای مستقر در شهرستانها و دانشگاهها انجام شد و معاونت فناوری و نوآوری پارک امیدوار است توسط این دفتر خدمات پارک
علم و فناوری یزد به نحو احسن در همهی استان متناسب با پتانسیل و ظرفیتهای منطقهای پوشش داده شود.
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امور مؤسسات
همزمان با تاسیس پارک علم و فناوری یزد ،این واحد متولی ارائه خدمات و تسهیل امور مرتبط با شرکتهای پسارشد
بوده است .همچنین با هدف شناخت بیشتر از عملکرد شرکتها به منظور فراهم سازی زمینه رشد و ارتقاء فعالیتهای
نفیسه جلیلیان
فناورانه ،با هماهنگی معاونت فناوری و نوآوری ،مسئول اجرای طرح پایش و ارزیابی پارک علم و فناوری یزد است.
کارشناس مسئول امور مؤسسات
مهمترین اقدامات اجرایی امور مؤسسات در سال :96
و مدیر واحد برنامه ریزی و ارزیابی
 مشاوره به متقاضیان ورود به پارک و همراهی آنها برای انتخاب حوزه فناوری مرتبط با فعالیتخدماتفناوری
 پیگیری امور مرتبط با شرکتهای فناور پسارشد شامل پذیرش ،استقرار ،نظارت بر فعالیت ،ارائه خدمات مرتبط و خروج اجرای ششمین دوره ارزیابی شرکتهای پسارشد به منظور شناخت از وضعیت عملکردی شرکتها و آگاهی از همسویی و پیشرفت اهداف آنها با زمینهفعالیتفناوریآنها
 همکاری در پروژه ساماندهی آیین نامههای پارک علم و فناوری یزد و بروز رسانی آیین نامههای مرتبط با امورمؤسسات همکاری در اجرای فرایند و انتخاب موضوع و مجوز فناوری شرکتهای فناور ایجاد فرایند عقد قرارداد استقرار مؤسسات فناور به منظور بهبود سیستم اطالعات مدیریت (وندا) وتسهیل و تسریع در مراحل انعقاد قراردادها انتخاب  3شرکت فناور برتر استانی همزمان با هفته پژوهش اجرای طرح پایلوت سنجش بلوغ سازمانی  10شرکت منتخب با هدف حمایت از فناوران برای نیل تعالی اهداف سازمانی تفکیک شرکتهای فناور پسارشد در سه پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات ،پردیس فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی ،پردیس فناوریهای نرمبا توجه به تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک و دانشگاه یزد برای  8شرکت پذیرش شده در مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه یزد قرارداد استقرار منعقد شد.
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واحد برنامه ریزی و ارزیابی خدمات فناوری
در سال  ،96واحد برنامه ریزی و ارزیابی خدمات فناوری با هدف برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در پردیسها در ارائه خدمات فناوری تخصصی و عمومی
هر پردیس به مؤسسات فناور مستقر در پارک و ارزیابی و بهبود فرایندهای موجود ایجاد شد .با ایجاد این دفتر ،خدمات فناوری قابل ارائه به شرکتها از
قبیل آموزش ،مشاوره ،منتورینگ ،بازار و ...از حالت متمرکز به صورت قبل خارج و هر پردیس متولی نیازسنجی ،ارائه و پایش این خدمات به صورت تخصصی
به مؤسسات مستقر در خود با هماهنگی این واحد شد.
از دیگر ارکان زیرمجموعه این واحد ،فن بازار منطقهای استان یزد است که ضمن هماهنگی با پردیسهای تخصصی پارک ،وظیفه بازاریابی و جذب سرمایه
برای محصوالت شرکتهای فناور را برعهده دارد.
در ادامه ،گزارش آماری برخی از اقدامات صورت گرفته در واحد برنامهریزی و ارزیابی خدمات فناوری در سال  96میآید:
اصالحفرایندها:
فرایند درخواست و صدور مجوز فناوری
فرایند حمایت مالی پارک از مؤسسات مستقر در پارک
اخذ غرفه در نمایشگاهها:
نمایشگاه فناوریهای نوین شهری
چهارمین نمایشگاه زیست فناوری
هفته پژوهش و فن بازار
دومین جشنواره صنایع برتر استان یزد
تشکیل کمیسیون تشخیص فناوری و بررسی و صدور مجوز فناوری:
تعداد جلسات 21 :جلسه
تعداد مصوبات 80 :مصوبه
تعداد مجوزهای مورد بررسی و صادر شده 94 :مورد
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فن بازار:
نشست تخصصی تبادل فناوری
برگزاری جلسات شورای فن بازار منطقهای استان یزد
فعالیت رسانه ای
نشست تبیین خدمات دانش بنیان
برگزاری تور فناوری و صنعتی استانی فن بازار
شناسایی ،پایش و استانداردسازی نیازهای فناوری صنایع استان
برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی تخصصی توانمندسازی مرتبط با
فن بازار ملی
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واحد خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات
مدیریــت خدمات فنــاوری اطالعات و ارتباطات که با هدف ارائه خدمات تخصصی جاری فناوری اطالعات و ارتباطات،
توسعه و به کارگیری فناوریهای نوین و ایجاد زمینههای الزم جهت استفاده پرسنل ستاد اداری و شرکتهای مستقر
محمدرضا اکبریان
مدیر واحد خدمات فناوری
در مجموعه از آن ،زیر مجموعه معاونت فناوری و نوآوری انجام خدمت مینماید ،فعالیتهای مختلفی در سال 1396
اطالعات و ارتباطات
انجام داده است که اهم اقدامات صورت گرفته به شرح ذیل است:
 .1نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه و سرور ساختمان جدید مراکز رشد اقبال و ستاد اداری
 .2انعقاد قرارداد پشتیبانی با شرکتهای پیمانکار واجد شرایط حوزه فناوری اطالعات در بخشهای مختلف (سخت افزار ،نرم افزار ،شبکه و )...و نظارت بر
حسن اجرای آن
 .3نظارت بر روند فنی قراردادهای منعقده واحدهای پارک در حوزههای مختلف (اتوماسیون ،سایت ،سیستم حضور و غیاب ،سیستم کنترل تردد و)...
 .4تامین پهنای باند اینترنت و اینترانت و ارائه خدمات آن به واحدهای ستاد اداری و شرکتهای مستقر در مجموعه
 .5مدیریت شبکه ،سرورها و تاسیسات مربوطه ،مانیتورینگ شبکه و رفع مشکالت فنی آنها (سوئیچ ،روتر ،وایرلس ،فایروال ،میزبانی سرورهای فیزیکی پارک
و شرکتها و) ...
 .6نصب ،راه اندازی و پیکر بندی سرورهای جدید و نرم افزارهای مربوطه
 .7ارائه خدمات شبکه  LANو  WLANو مانیتورینگ ترافیک آن و برطرف نمودن ایرادات فنی تجهیزات مربوطه
 .8تهیه و تدوین روند اجرای فرایندهای مرتبط با واحد ،جهت پیاده سازی الکترونیکی آنها
 .9ساماندهی فیزیکی و فنی اتاقهای سرور موجود در مجموعه
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 .10پشتیبانی فنی سرور پست الکترونیک پارک
 .11خرید و نصب نسخه جدید آنتی ویروس برای کاربران ستاد اداری و بروز رسانی آن جهت سرورها
 .12همکاری فنی با دبیرخانه جشنواره شتاب ملی در برگزاری سومین دوره آن در سطح استانی و ملی
 .13انجام اقدامات الزم جهت برگزاری نشستهای مسئولین پارک به صورت ویدئو کنفرانس
 .14پیاده سازی شبکه یکپارچه وایرلس حوزه ستاد اداری
 .15انجام تنظیمات الزم بر روی سخت افزارها و نرم افزارهای کاربردی جهت مقابله با نفوذ و آسیب پذیری احتمالی
 .16ارائه خدمات سرور مجازی ( ) VPSبه شرکتهای مستقر
 .17ارائه خدمات الزم در راستای راه اندازی دیتاسنتر داخلی برای شرکتهای مستقر در مجموعه و دسترسی فیزیکی آنها به سرورهای خود
 .18توسعه خدمات وایرلس به شرکتهای مستقر در مجموعه جهت برقراری ارتباط شبکه بین دفاتر آنها در داخل و خارج پارک
 .19پیگیری جهت رفع مشکالت فنی شبکه دولت و ارائه خدمات الزم در این زمینه
 .20استفاده از خدمات مشاورهای شرکتهای تخصصی حوزه IT
 .21همکاری با شرکت مخابرات استان جهت ارائه خدمات اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر نوری ( )FTTHبه شرکتهای مستقر در مرکز فناوری اقبال
 .22تعمیر تجهیزات حوزه  ITو خرید اقالم مورد نیاز
 .23بازدید دورهای از فضاها و تجهیزات مورد استفاده
 .24شرکت در دورههای آموزشی تخصصی و جلسات فنی در سطح استان
 .25ارائه خدمات مشاورهای به شرکتهای مستقر در مجموعه و کارشناسان واحدهای پارک در حوزههای فنی
 .26تدوین ،بازنگری و ارائه گزارش برنامه عملیاتی سالیانه واحد

32

گزارش عملکرد سال 1396پارک علم و فناوری یزد

فصلدوم

معاونتفناوریونوآوری

پارک علمی کودکان و نوجوانان
پارک علم وفناوری یزد به منظور تحقق بخشیدن به عبارت " یادگیری با طعم لذت " اقدام به احداث مجموعه پارک علمی کودکان و نوجوانان نموده است.
آموزش به معنی تغییرات پایدار در حوزه شناختی ،عاطفی ،روانی و حرکتی است که آموزش آکادمیک در فضای مدرسه است ،تغییرات در حیطه شناختی
صورت میگیرد اما با آموزش غیر رسمی که در هر محیطی غیر از مدرسه و نه به صورت آکادمیک صورت میگیرد تغییرات در حیطه عاطفی ،روانی و حرکتی
اتفاق میافتد .بنابراین اولین هدف پارک علمی کودکان و نوجوانان آموزش غیر رسمی است یکی از مهمترین این مراکز که میتواند برای آموزش غیر رسمی در
نظر گرفته شود ،پارکهای علم و فناوری است و با این استدالل پارک علمی کودکان و نوجوانان در پارک علم و فناوری یزد تاسیس و سالهاست که درحال
خدمت رسانی به کودکان و نوجوانان استان است.
رشتههای فعال سال :96
 رباتیک هوافضاآزمایشگاهشیمی کارگاه فیزیک دومینو نجومتعداد بازدیدها8767:
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اقدامات مهم سال :96
 برنامه ریزی و عقدقرارداد جهت راه اندازی ساختمان دوم پارک علمی در مرکز فناوری اقبال برگزاری مسابقات استانی دومینو -مراسم پایان سال و تقدیر از دانش آموزان و مدیران برتر مدارس

گزارش تصویری مراحل انجام پروژ ه عمرانی پارک علمی کودکان و نوجوانان در سال :96

اجرای پاکسازی زمین
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اجرای دیوارها
و سقف
اجرای کف

کالس نجوم
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آزمایشگاه

کارگاه فب لب

کارگاههوافضا
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مرکزنوآوری پارک علم وفناوری یزد
مرکزنوآوری پارک علم وفناوری یزد در راستای حمایت از افراد خالق و نوآور و به منظور پرورش ایدههای نو و کاربردی در
سال 1383به عنوان اولین مرکز نوآوری کشور تاسیس شده است.
ماموریتهایمرکز:

نوشین فیروز فرد
مدیر مرکز نوآوری

 آموزش وارتقاء مهارتهای پایه و پیشرفته با اجرای طرح حمایت از طرحهای نوآورانه و کاربردی با قابلیت تجاری سازی ترویج فناوریهای نوین در جامعه -هدایت نوآوران جهت رفع مشکالت جامعه

زنجیره ایده تا کارآفرینی
(اکوسیستم کارآفرینی)
پارک علم و فناوری یزد
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آمار طرحهای مرکز نوآوری در سال :96
بررسی شده

پذیرش شده

حمایتشده

خاتمهیافته

تجاری شده

حمایت مالی (میلیون ریال)

65

61

51

25

5

838

مهمترین اقدامات صورت گرفته در سال :96
 -1افتتاح مرکزنوآوری در دانشگاه یزد با حضور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 -2انعقاد تفاهم نامه همکاری با صندوق حمایت از صنایع الکترونیک (صحا)
 -3برگزاری بیش از  50جلسه شورا
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 -4تهیه بروشور مرکز نوآوری
 -5برگزاری دوره آموزشی هوافضا( 6دوره)
 -6برگزاری مسابقات هوافضا(دو دوره)
 -7فراخوان برگزاری طرح کارآموزی در مرکز
 -8برگزاری دوره آموزشی مکانیک کاربردی
 -9برگزاری دوره آموزشی ARM
 -10برگزاری دوره آموزشی میکروAVR
 -11برگزاری فراخوان حمایت از طرحهای حوزه سرامیک
 -12حضور در نمایشگاه هفته پژوهش (یزد و تهران)
 -13حضور در نمایشگاه اختراعات رویش زردکوه
 -14بازدید از فرودگاه یزد
 -15همکاری با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه یزد برای برگزاری رویداد هفته جوان
 -16حمایت از رویدادها و مسابقات
• رویداد دانش آموزی تدکس
• مسابقات نخ کشی
• مسابقات پل ماکارونی
• مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی بهاباد
• مسابقات غلبه بر زمان
• مسابقات پایان نامه  3دقیقه ای
 -17همکاری در راه اندازی مراکز نوآوری شهرستانها
 -18همکاری با دانشگاه علوم پزشکی جهت راه اندازی مرکزنوآوری در آن دانشگاه
 -19تهیه دستور العمل اجرایی مراکز نوآوری
 -20برگزاری شورای سیاستگذاری مرکز
 -21بازدید دانشجویان و دانش آموزان از مراکز نوآوری
 -22برگزاری همایشهای معرفی مرکز نوآوری در سطح مدارس و دانشگاهها
 -23برگزاری گردهمایی اعضای مرکزنوآوری
 -24برگزاری جشنواره نوآور برتر
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دفتر مالکیتفکری
دفتر مالکیت فکری استان یزد با مجوز رسمی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،به عنوان تنها مرجع منطقهای ذیصالح
استان یزد جهت ارزیابی اختراعات از سال  1388فعالیت خود را در استان شروع نموده است .خدمات دفتر مالکیت فکری
به شرح ذیل است:
 ارزیابی و داوری پروندههای ادعای اختراع ارسالی از سوی اداره مالکیت صنعتی ارزیابی و داوری درخواستهای مخترعین برای تأییدیههای علمی اختراعمحمدرضا حسینی
 ارائه خدمات مشاوره ثبت انواع مالکیتهای فکریفکری
مدیر دفتر مالکیت
 برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی مرتبط با مالکیت فکری در سطح استان ارائه خدمات مشاوره تجاریسازی ثبت اختراع ارائه خدمات مشاورهای با موضوع انتقال تکنولوژیمخاطباندفتر مالکیتفکری:
 اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشجویان و دانش آموزان صاحب ایده افراد دارای تجارب ارزنده و صاحب ایدههای نو سازمانها یا نهادهای حقوقی صاحب دارائیهای معنویتعداد پروندههای ارسالی به دفتر مالکیت فکری پارک
در نمودار زیر تعداد پروندههای ارسالی به دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد بین سالهای  1388تا  1396ارائه شده است .همانگونه که در این
نمودار قابل مشاهده است ،تعداد پروندههای ارسالی به این دفتر طی سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته به گونهای که این تعداد از  10پرونده در
سال  1388به تعداد  89پرونده در سال  1396افزایش یافته است.
40
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تعداد پروندههای ارزیابی اختراع در سالهای مختلف

تعداداختراعات
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نتیجه ارزیابی اختراعات (وضعیت تأیید و رد اختراعات)
نمودار ذیل وضعیت ادعاهای تأیید شده و ادعاهایی که تأیید نشدهاند را نشان میدهد .از تعداد  89پرونده تشکیل شده در دفتر مالکیت فکری در سال
 1396تعداد  34ادعای اختراع تأیید شده و تعداد  28ادعای اختراع مورد تأیید قرار نگرفته است.
وضعیت تأیید و رد اختراعات در دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد

تعداداختراعات
 برگزاری  14جلسه کمیته ارزیابی اختراعات بروزرسانی کانال مجازی دفتر مالکیت فکری پارک ( 91پست) برگزاری دورههای آموزشی مالکیت فکری ( 7دوره آموزشی 280 ،نفر ساعت) حضور در  8دوره آموزشی مرتبط جهت توانمند سازی همکاران دفتر مالکیت فکری عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت اندیشه سازان تابان کویر یزد پیاده سازی فرایندهای دفتر در سامانه وندا ارائه مشاوره در خصوص مالکیت فکری به  321نفر حمایت از  4شرکت جهت ثبت عالمت تجاری معرفی  14اختراع به بازار داراییهای فکری42
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فن بازار منطقهای استان یزد
امروزه اهمیت تعامل فعال صنعت و دانشگاه برای تجاری سازی یافتههای پژوهشی و در راستای تأمین نیازهای علمی و فناوری کشور و کاهش وابستگی
به خارج بر کسی پوشیده نیست .یکی از ساز و کارهای اصلی این مهم ،ایجاد فضای مناسب کسب و کارهای فناورانه و بازار عرضه و تقاضای فناوری است.
بر این اساس فنبازار ملی ایران به عنوان یکی از بسترهای زمینهساز ایجاد و توسعه مبادالت و تعامالت در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی ،فعالیت خود
را از سال  1382شروع نمود و از آن زمان تاکنون ،طراحی طیف متنوعی از خدمات و ایجاد زیرساختهای تخصصی ب ه منظور تسهیل فرایند توسعه فناوری
را در دستور کار قرار داده است که پس از تصویب و ابالغ شورای عالی انقالب فرهنگی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال  ،1391مسئولیت
اجرایی آن به پارک فناوری پردیس واگذار گردیده است .با پیگیریهای انجام شده توسط پارک علم و فناوری یزد ،فنبازار منطقهای استان یزد با هدف رفع
نیازهای اطالعاتی افرادی که با مقولهی تجاری سازی دانش فنی و مبادلهی آن سروکار دارند و نیز کمک به رفع مشکالت تجاریسازی نوآوریها در سال
 1394تاسیس و این پارک بهعنوان متولی این فن بازار تعیین گردید که تاکنون بر اساس سرفصلهای عملیاتی ابالغی ،در تحقق اهداف و رسالت مورد نظر
اهتمام جدی داشته است .اهم اقدامات صورت گرفته در سال  96توسط فن بازار استان به شرح ذیل است:
بازاریابی محصوالت فناورانه و دانشبنیان
عنوانمحصول

مبلغقرارداد

خشک کن صنعتی آجر به روش تلفیقی

فروشمحصولدانشبنیان/فناورانه

دستگاه وایندر نخ شانل و دستگاه کنترل کیفیت نخ شانل
دستگاهمیکانیزهآبیاریبارانیلینیر
سیستمهوشمندگلخانه
سیستمهوشمندگلخانه
دستگاهمکانیزهپوست گیر کنجد

جمعابهمبلغ
 23243میلیون ریال

پمپ ضد سایش
دستگاه وایندر نخ شانل
دستگاه وایندر نخ شانل
مینیلودر
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جذبسرمایه
سرمایه پذیر و سرمایه گذار

برگزاریجلسات
 B2Bو مواجهه
تجاریمخترعین
صاحبینطرحها
استارتآپها
وسرمایهگذاران

مالحسینی و نساجی اردکان

کریمی و فوالد یزد

مهری و موسسه سید الشهدا

کاظم بابایی و آواتک

طراحان جوان و عشقان ملک

طغیانی و صندوق توسعه نوین

طراحان جوان و رفیعی

طغیانی و صندوق حمایت از
سرمایه گذاری زیست فناوری

کشفی و سمیعی
خدمتگزار و آواتک
خدمتگزار و فوالد یزد
خدمتگزار و پور رضوانی
خدمتگزار و صندوق توسعه نوین
کریمی و آواتک
کریمی و صندوق توسعه نوین
کریمی و شهرداری اصفهان

طغیانی و حرکت اول
طغیانی و فاطمه قربانی
پناهنده و آوا تک
پناهنده و آقای درهمی
پناهنده و امبر حسین ناجی مقدم
چیت فروش و اقای احرامیان
مقبل و صندوق نوآوری نوین
کاظم بابایی و حرکت اول

عنوانمحصول
حلقهشیشهشیر
شناسایی و هدایت اختراعات
تا مرحله درج در تابلوی
بازار دارایی فکری فرابورس
44

سیسنک شستشو و ضد عفونی کننده بخیه
دستگاهتشخیصدیابت
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کرم حکاکی روی شیشه
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مذاکرات حرفهای و پیگیری
توافقات تا حصول نتیجه
تامینفناور یهای
مورد نیاز صنایع

برگزاریجلسات
مواجههتجاری
صاحبدانشفنی
و مشتری بالقوه
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مبلغ

شرکت طراحان جوان و شرکت
عشقانملک

 5000میلیون ریال
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عرضه کننده و مشتری
باربد و فرش نگین کسری

صافات انرژی و متخصصین شرکت ملی گاز

باربد و فرش ستاره کویر

پویا شیمی نوآوران و متخصصین شرکت ملی گاز

پژوهشگاه مواد و انرژی و شرکت لعاب گوهران

سیال کاران کویر یزد و شجاعی  -یوسفیان

پژوهشگاه مواد و انرژی و انجمن لعاب

مشاورین علم و صنعت یزد و متخصصین شرکت ملی گاز

پژوهشگاه مرکزی ایران و انجمن لعاب

کامپوزیت شیمی و سازه شجاعی  -یوسفیان

پژوهشگاه مواد و انرژی و انجمن لعاب

بهینه سازان سامان گستر و متخصصین شرکت ملی گاز

سید ناصر مصطفوی و نصیریان

پارسا تجارت و شجاعی  -یوسفیان

خانم کشفی و انجمن لعاب

پارس کنترل کویر و متخصصین شرکت ملی گاز

پویش داده نوین و متخصصین شرکت ملی گاز

پرتو الکترونیک و متخصصین شرکت ملی گاز

پیمان پردازش تیام و مهدی فضلعلی-احمد رضا کافی
تدبیر پردیسه و متخصصین شرکت ملی گاز
پویان سیستم و متخصصین شرکت ملی گاز
بارمان اندیشه سازان آریا و متخصصین شرکت ملی گاز
سیال کاران کویر یزد و متخصصین شرکت ملی گاز
پارسا تجارت و متخصصین شرکت ملی گاز
اریاسپندوخراسانی-حوانساری-اسماعیلی-غیاثوند-
رحیمی و فروزنده

فرافکن الکترونیک شهاب یزد و متخصصین شرکت ملی گاز
فرافن الکترونیک و متخصصین شرکت ملی گاز
پرتوالکترونیکومتخصصینشرکتملی گاز
سیال کاران کویر یزد و متخصصین شرکت ملی گاز
کوالک گستر یزد و متخصصین شرکت ملی گاز
کوالک گستر یزد و متخصصین شرکت ملی گاز
45
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باربد و فرش ستاره کویر
سید ناصر مصطفوی و رستوران اسفنجرد

شناسایی ،استانداردسازی و رفع مسائل صنعتی و نیازهای فناوری صنایع
واحدصنعتی

مبلغقرارداد

واحدصنعتیآقایهادیان
شرکتبهرنگ
تعاونیمروارید
لعاب گوهران
همیارجی
سبز آرشام
ماهان سروش کویر
پالستیکنبلوفر
cm partner
shindong-a electronics
پیشگامانصنعتسبز
پردیس پژوهش فناوران یزد
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نشستهایتخصصیتبادلفناوری
متقاضی و عرضه کننده
فرش نگین کسری و شرکت باربد
فرش ستاره کویر و شرکت باربد
 cm partnerسرمایه گذاری ایساتیس پویا و
آرسین سرمد رابین پارسیان و shindong-a electronics
شرکت طراحان و علی ساالر جوان
علی نادی و پهلوان پور
آسمان و zakaria muhammad haddm
آنیسا و فرانسوز
کبری سامانه و پیمانکار بندر ماهشهر
نعیمه کشفی و پیشگامان صنعت سبز
برگزاری  4جلسه شورای فن بازار منطقهای استان یزد
فعالیت رسانه ای
برگزاری تور فناوری و صنعتی استانی از:
 صنایع الستیک پژوهشگاه انرژی خورشیدیصنایعمفتولی دانشگاه شریف تهران فوالد یزدبرگزاری دورههای آموزشی و ترویجی تخصصی توانمندسازی مرتبط با فن بازار ملی
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صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
پیشگفتار
گزارش عملکرد ساالنه صندوق پژوهش و فناوری استان یزد سند زنده و آیینه تمامنمای خدمات و فعالیتهای ارزنده و
تاثیرگذار آن در حوزه سرمایه گذاری فناورانه کشور است .این گزارش با هدف معرفی مهمترین اقدامات و خدمات صندوق،
بررســی دســتاوردهای آن در زمینه انجام ماموریتهای محوله و در نهایت آگاهی پژوهشــگران و فناوران از حمایتهای
مادی و معنوی آن تهیه و تنظیم شده است.
محمد سپهر
مدیر صندوق پژوهش و فناوری بررســی عملکرد صندوق در ســال  1396نشــان میدهد که این سازمان به عنوان یک نهاد جوان و پویا در سطح استانی
و ملــی توانســته اســت جهــت تحقق ماموریتهای تصریح شــده در اساســنامه ،حرکــت رو به تکامل خــود را با پیگیری
برنامههای مختلف محقق نماید .عملکرد صندوق طیف وسیعی از انواع تحقیقات بنیادی ،کاربردی و توسعهای را در بر میگیرد که مصادیق عینی آن را
میتوان در خالل گزارش مشاهده کرد.
نقطه برجسته این عملکرد ،اتخاذ رویکردی جامع و مجموعهای از اقدامات در زمینه سرمایهگذاری ریسکپذیر است که صندوق را به کارگاهی از تالش و
فعالیت تبدیل کرده است .به واقع صندوق روند پرشتاب توسعه کنونی را در راستای حرکت تکاملی خود که از بدو تاسیس آغاز نموده شکل داده و بدون تردید
تداوم چنین روندی تحقق اهداف ماموریتی و آیندهای روشن و امیدبخش را برای این نهاد به ارمغان خواهد آورد.
بررسی مجموعه پیش رو بیانگر آن است که نه تنها شاخصههای عملکردی ،بلکه دیگر نماگرهای سازمانی نیز همسو با آن بهبود یافتهاند .افزایش اعتبارات و
باال رفتن جهشی ورود به سرمایهگذاری فناورانه و حمایتهای ارائه شده موجب ارتقا و رونق بیش از پیش فعالیتهای صندوق شده است .همچنین طراحی
و اجرای پروژههای متعدد پیرامون موضوعات فناورانه و فعالیتهای آن موجب تقویت زیرســاختها و زیربناهای نرمافزاری و ســختافزاری در بســیاری از
زمینهها در استان شده است.
مهمترین فعالیتهای صندوق پژوهش و فناوری استان یزد:
الف) پرداخت تسهیالت در زمینههای پژوهشی و فناوری
تسهیالتارزانقیمت
تسهیالتمشارکت
تسهیالتدانشبنیان
تسهیالتقرضالحسنه
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تسهیالت مشاورین و کافینت
تسهیالتکمکفنآفرینی
تسهیالتزیرساخت
تسهیالت چاپ و نشر کتاب و مقاالت علمی
تسهیالت شرکت در سفرهای علمی خارجی
سایر تسهیالت (سهامداری ،خرید تجهیزات پژوهشی و)...
تسهیالت اعطایی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد1392-1396 :
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حوزههای تخصصی تسهیالت اعطایی صندوق پژوهش و فناوری یزد در سال 1396
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ب) صدور ضمانتنامه:
یکــی از مشــکالت شــرکتهای فنــاور به دلیل نوپا بودن ،عــدم اعتبار کافی نزد بانکها و همچنین عدم آشــنایی کافی بانکها با فعالیتهــای فناورانه برای
صدور ضمانتنامههای موردنیاز آنها است .لذا صندوق پژوهش و فناوری استان یزد با توجه به اختیارات قانونی (اساسنامه مصوب هیئت وزیران) انواع
ضمانتنامههای موردنیاز شرکتهای فعال در حوزه پژوهش و فناوری را پس از ارزیابی متقاضی با پذیرش ریسک و با شرایط تسهیل شده صادر مینماید.
کلیه نهادهای دولتی ،خصوصی و بانکها پذیرای ضمانتنامههای صندوق پژوهش و فناوری استان یزد هستند .انواع ضمانتنامههای صادر شده به
شرح زیر است:
ضمانتنامه شرکت در مزایده و مناقصه
ضمانتنامه حسن انجام کار
ضمانتنامهپیشپرداخت
ضمانتنامهکسوروجهالضمان
ضمانتنامهاجرایتعهدات
ج) ارزیابی طرحها و شرکتها از نظر فنی و اقتصادی:
ارزیابی طرحهای پژوهشی و فناوری
ارزیابی شرکتهای نوپا و دانشبنیان
ارزیابی طرحهای معرفی شده از سوی صندوق حمایت از صنایع الکترونیک
ارزیابی طرحهای معرفی شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی
د) سایر خدمات:
* عاملیت مالی نهادهای مختلف ملی و استانی اعم از:
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
صندوق نوآوری و شکوفایی
استاندارییزد
پارک علم و فناوری یزد
بنیاد ملی نخبگان استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
شرکت برق منطقهای یزد
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* کارگزار نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی در شرکتهای دانشبنیان
* کارگزار لیزینگ صندوق نوآوری و شکوفایی
مهمترین دستاوردها در سال :1396
پرداخت  359فقره تسهیالت به ارزش بیش از  146میلیارد ریال
برگزاری جلسات کمیته تخصصی تسهیالت با حضور متخصصین حوزههای فناوری اطالعات ،مکانیک و فناوری سخت ،و فناوریهای نرم
راهاندازی واحد مبارزه با پولشویی در صندوق
تبدیل شدن صندوق به شرکت دانشبنیان
کسب عنوان صندوق برتر کشور بر اساس عملکرد سال 95
عقد قرارداد با صندوق صحا برای سرمایهگذاری در  4طرح فناورانه به مبلغ  30میلیارد ریال
تفاهم اولیه با وزارت  ICTجهت اختصاص تسهیالت برای سرمایهگذاری در طرحهای فناوری اطالعات
انجام اقدامات اولیه برای پذیرش صندوق در فرابورس
اضافه شدن امکان نقد کردن اوراق خزانه اسالمی توسط صندوق در صورت قابلیت انتقال
حضور فعال صندوق در نشست فعالین حوزه سرمایهگذاری کشورهای عضو  D8در تهران
کاهش  2درصدی کارمزد تسهیالت صندوق
حضور صندوق در نمایشگاه فن بازار و همکاری ویژه با دانشگاه یزد
حمایت تسهیالتی از برگزیدگان مراسم هفته پژوهش
برگزاری نشستهای مختلف با معاونت علمی ریاست جمهوری ،دانشگاه یزد ،انجمن خطرپذیر ،صندوق نوآوری و شکوفایی ،استانداری یزد ،و...
برگزاری سومین میز پذیرش طرحهای دانشبنیان
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دبیرخانه جشنواره ملی شناسایی و توانمندی ایده های برتر (شتاب)
جشــنواره ملی شــتاب یک رویداد غیرانتفاعی اســت که بهعنوان اولین حلقه زنجیره ایده تا محصول با هدف ترویج فرهنگ خالقیت و نوآوری ،شناســایی
استعدادهای خالق و برقرای ارتباط با آنها فعالیت خود را از سال  1382به همت پارک علم و فناوری یزد و با حمایت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با عنوان
جشنواره ایدههای برتر آغاز نمود و از آنجا که ایجاد بستر مناسب تفکر و ایجاد انگیزه یکی از رسالتهای پارکهای علم و فناوری محسوب میشود ،برگزاری
ســاالنه جشــنواره در دســتور کار پارک علم و فناوری یزد قرار گرفت .عملکرد موفق این جشــنواره در طول یک دهه برگزاری افزایشی در حدود  30برابر شدن
تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه در دوره دهم نسبت به دوره اول را بهدنبال داشت و در طول سالیان برگزاری منجر به ایجاد بانک بزرگی از ایده و ایدهپردازان از
سراسر کشور شد .این امر پارک علم و فناوری یزد را بر آن داشت تا با ایجاد زیرساختها و بسترهای مورد نیاز زمینه الزم برای ایدهپردازان جهت بهرهبرداری
از ایدههای ارائه شده را فراهم آورد و با تکیه بر تجربیات گذشته از دوره یازدهم این جشنواره را با ارائه مدلی مفهومی و رویکردی جدید برگزار نماید.
تمام ایدهها بر اساس معیارهای نوآوری ،درجهی پختگی ،امکان تولید ،ارزش افزوده اقتصادی ،فراگیری استفاده در جامعه ،درج ه رفع مشکالت جامعه و
امکان ارائه در صحن ه جهانی مورد ارزیابی ،نظرسنجی و رتبهبندی داوران جشنواره قرار میگیرند و تعدادی از آنها به عنوان ایدههای برتر شناخته میشوند.
صاحبان ایدههای منتخب از حمایت مادی و معنوی جهت توسعه و اجرایی نمودن ایده خود برخوردار خواهند شد .حمایت همه جانبه از این طرح بزرگ
ملی که اولین گام در راستای استقرار نظام نوآوری در کشور است موجبات پیشرفت همه جانبه و اقتدار ملی را فراهم خواهد آورد.

گزارشسیزدهمینجشنوارهملی
شناساییو توانمندسازیایدههایبرتر(شتاب)
فرایند اجرایی سیزدهمین جشنواره ملی شتاب( آذر )96
فعالیتهایاجرایی
خالصه فعالیتهای دبیرخانه اجرایی سیزدهمین جشنواره ملی شتاب را میتوان در عناوین ذیل خالصه نمود:
 تجهیز دبیرخانه جهت انجام امور تبلیغاتی و امور جاری برگزاری جلسات هماهنگی ،تدوین برنامه زمانبندی و تدوین نحوه تامین مالی جشنواره بهروز رسانی و انجام امور پشتیبانی مربوط به وبسایت جشنواره در فرایند ارسال و داوری ایدهها رایزنی جهت جذب و انتخاب حامیان جشنواره54
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 تهیه تیزر ،پوستر ،سربرگ ،تراکت ،بنر و ...جهت انجام امور تبلیغاتی جشنواره اطالعرسانی از طریق خبرگزاریها ،صدا و سیما ،مطبوعات ،وبسایتها ،ارسال پیامک ،ارسال ایمیل و... معرفی جشنواره در دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری سراسر کشور مدیریت برگزاری کارگاههای جانبی جشنواره مدیریت و برگزاری مراســم اختتامیه جشــنواره ،هماهنگیهای مربوطه با وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،اســتقرار دبیرخانه اجرایی در دانشــگاه شهیدبهشتیجهتبرگزاریمرحلهنهایی
 انجام امور پشتیبانی مربوط به برگزاری جشنواره شامل صدور گواهی رسید ایده به درخواست ایدهپردازان ،صدور گواهی مربوط به داوران و.... مستندسازی فرایند برگزاری جشنواره اعم از تهیه فیلم و عکس تهیه گزارش و ویژهنامه مربوط به برگزاری جشنواره تهیه تندیسها و لوحهای مربوط به ایدهپردازان و داورانفعالیتهای علمی و داوری
شامل امور مربوط به فرایند داوری و انتخاب برگزیدگان است که تحت نظارت دبیر علمی جشنواره انجام میشود .خالصه این فعالیتها را میتوان چنین
بیاننمود:
 گروهبندی علمی ایدههای ارسالیتشکیل کمیتههایمختلفعلمی انتخاب غربالگران ،سرپرستان و داوران در هر گروه علمی استخراج معیارهای ارزیابی تهیه شیوهنامه داوری نظارت بر اجرای فرایند داوری بررسی صحت ادعاهای مطرح شده توسط ایدهپرداز تهیه محتوای وبسایت جشنواره انجام فرایند داوری نمایشگاه اختراعات و ابتکارات استخراج نتایج نهایی جشنواره پاسخ به اعتراضات وارده از سوی ایدهپردازان بازخورد گرفتن از نظرات داوران و افراد مرتبط جهت بهبود روند در سالهای آتی55
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اطالعرسانیوتبلیغات
ی و برقراری ارتباط با نمایندگان معرفیشده از سوی پارک علم و فناوری استانها
 هماهنگ  نصب بنر جشنواره در دانشگاههای مادر کشور اعم از دانشگاه صنعتی شریف ،صنعتی امیرکبیر و... نصب بنر جشنواره در سطح استان یزدب سایت خبری ،علمی و فرهنگی برای اطالع رسانی
 رایزنی با بیش از 100و  ارسال و نصب بیش از  3000پوستر به مراکز علمی و فرهنگی سراسر کشوری و بنیاد نخبگان سراسر کشور از طریق
 اطالع رسانی به تما م دانشگاههای دولتی ،پیام نور ،آزاد ،غیر انتفاعی ،علمی کاربردی و ،...پارکهای علم و فناور تماس تلفنی و مراجعه حضوری
 تهیه بانک اطالعات ایمیل (پنجاه هزار ایمیل) از طریق فنبازار ،سیویلیکا و دانشگاههای سراسر کشور و ارسال ایمیل اطالعرسانی به آنها ارسال بیش ازصدهزارپیامک به اساتید و دانشجویان سراسر کشور انجام نامه نگاری با سازمانهای ملی و استانی جهت کسب حمایتهای الزم تهیه و پخش تیزر اطالع رسانی جشنواره در شبکههای سیما اطالعرسانی از طریق شبکههای اجتماعی و فضای مجازی -1روند برگزاری جشنواره
طرحهای ارسالی به جشنواره سیزدهم در سه مرحله مورد داوری و ارزیابی قرار گرفت.
مرحله اول:در این مرحله طرحهای هر استان توسط پارک علم و فناوری همان استان با در نظرگرفتن شاخصهای مربوط به خالقیت و کاربردی بودن مورد
داوری قرار گرفت .از بین انها  84طرح انتخابی از  28استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
مرحله دوم :از بین طرحهای ارســالی مرحله نخســت  84طرح انتخابی از  28اســتان به دبیرخانه جشــنواره ارســال شــد .پس از داوری ویدیوهای ارسالی
مربوط به طرحها و داوری بر اساس مزیت رقابتی ،گستردگی بازار و ارائه ام.وی.پی ،پانزده طرح موفق به ورود به مرحله سوم جشنواره شدند.
مرحله سوم :پانزده طرح انتخابی مرحله دوم جهت ارائه در هفته پژوهش موظف به تکمیل تیم کاری و ارائه حضوری در برابر هیئت داوران شدند .در این
مرحله هر ایده باید به تیم -ایده رســیده باشــد .ارائه هر تیم توســط هیئت داوران بررســی میشود و شــاخصهای داوری بیشتر بر روی مدل کسب و کار و
تیمسازی متمرکز است .از بین تیم-ایدههای حاضر ده تیم-ایده به عنوان تیم-ایدههای منتخب از سیزدهمین جشنواره ملی ایدههای برتر جوایز خود را از
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری دریافت نمودند.
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گزارش دفتر هماهنگی نهادهای فناور همکار در سال 1396
محمدرضا حسینی
مدیر دفتــر هماهنگی نهادهای
فناور همکار

بر اساس سیاستهای کالن پارک علم و فناوری یزد در خصوص توسعه متوازن زیرساختهای فناوری در سطح استان
پارک در صدد است بنا به ظرفیت موجود در شهرستانها و نیز دستگاههای و مراکز آموزشی و پژوهشی نسبت به ایجاد
زیرساختهای توسعه فناوری اقدام نماید .در این راستا دفتر هماهنگی نهادهای همکار وظیفه امکان سنجی ،ایجاد و
مدیریت یکپارچه این نهادها را بر عهده داشته که خالصه ای از عملکرد این واحد به شرح ذیل ارائه میگردد.

خروجی جلسات پذیرش در سال 1396
• تعداد کل درخواست بررسی شده در جلسه49 :پرونده
• تعداد پذیرش شده در دوره پیش رشد34 :هسته
• تبدیل وضعیت 5 :شرکت
• تمدید دوره پیش رشد 2 :هسته
• تعداد هستهها و شرکتهای پذیرش نشده 3 :هسته
• تسویه حساب 5 :شرکت
تعداد قراردادهای منقعده در سال 96
• مرکز تحقیقات کشاورزی 4 :قرارداد
• دانشگاه آزاد اسالمی یزد 4 :قرارداد
• دفتر ابرکوه 4 :قرارداد
• دفتر میبد 7 :قرارداد
• دفتر پیام نور 3 :قرارداد
• دفتر مهریز 4 :قرارداد
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آخرین وضعیت شرکتهای مستقر در نهادهای همکار
ردیف

نام شرکت

زمینهفعالیت

نوعاستقرار

محلاستقرار

1

ایده پردازان جوان ابرکوه

علومپایه

پیش رشد

مرکز رشد ابر کوه

2

بانوپز

غذایی

پیش رشد

مرکز رشد ابر کوه

3

پیشگامان انرژی شمس کویر ابرکوه

انرژی و نیرو

پیش رشد

مرکز رشد ابر کوه

4

زالو طب

سایر

پیش رشد

مرکز رشد ابر کوه

5

مشاوران امید بخش کویر

کشاورزی

رشد

مرکز رشد ابر کوه

6

هستهکومه

صنایعدستی

پیش رشد

مرکز رشد ابر کوه

7

همراهپرداز ایساتیس

کامپیوتر

پیش رشد

مرکز رشد ابر کوه

8

پیشگاماننبضکویر

کامپیوتر

در حال استقرار

مرکز رشد اردکان

9

شرکت سهامی خاص نیک آزمای نگین کویر

زیستمحیطی

پیش رشد

مرکز رشد اردکان

10

شرکت تعاونی ابتکار جاوید پارس

شیمی

در حال استقرار

مرکز رشد بافق

11

معدن پایش پارس

سایر

در حال استقرار

مرکز رشد بافق

12

هستهفروچی

غذایی

در حال استقرار

مرکز رشد خاتم

13

آمایش محیط بارز ایرانیان

ارائه خدمات فنی مهندسی

در حال استقرار

مرکز رشد دانشگاه آزاد

14

اطالعاتهوشمندآریناپاک

ارائه خدمات فنی مهندسی

در حال استقرار

مرکز رشد دانشگاه آزاد

15

بهسان فناور انرژی محیط

زیستمحیطی

در حال استقرار

مرکز رشد دانشگاه آزاد

16

پیشتازان کسب و کار سامان

خدماتمشاوره

پیش رشد

مرکز رشد دانشگاه آزاد

17

مرکز مدیریت توسعه بهره وری

پیش رشد

مرکز رشد دانشگاه آزاد
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ردیف

نام شرکت

زمینهفعالیت

نوعاستقرار

محلاستقرار

18

نقشبندترابمهر

صنایعدستی

در حال استقرار

مرکز رشد دانشگاه آزاد

19

ویستا سام فاریاب

فناوریاطالعات

پیش رشد

مرکز رشد دانشگاه آزاد

20

کارومه

ارائهخدماتتخصصی

پیش رشد

مرکز رشد دانشگاه آزاد

21

آرامش سالمت ماهان

زیستفناوری

در حال استقرار

مرکز رشد کشاورزی

22

ترنم سبز کویر

کشاورزی

پیش رشد

مرکز رشد کشاورزی

23

رز رنگین کمان

کشاورزی

پیش رشد

مرکز رشد کشاورزی

24

گلشن آرا یزد

کشاورزی

پیش رشد

مرکز رشد کشاورزی

25

ونداد توسعه کویر یزد

کشاورزی

پیش رشد

مرکز رشد کشاورزی

26

تجارت گستر مهرنگار کویر

فناوریاطالعات

پیش رشد

مرکز رشد مهریز

27

تکنولوژیبرتر

سایر

در حال استقرار

مرکز رشد مهریز

28

گروه مهندسی آسا

ارائه خدمات فنی مهندسی

پیش رشد

مرکز رشد مهریز

29

گندم(گروه نرم افزاری دنیای مجازی)

کامپیوتر

پیش رشد

مرکز رشد مهریز

30

نوین طب پویا

لوازموتجهیزاتپزشکی

پیش رشد

مرکز رشد مهریز

31

در حال ثبت

فناوریاطالعات

در حال استقرار

مرکز رشد میبد

32

افق سازان

الکترونیک

پیش رشد

مرکز رشد میبد

33

انار

فناوریاطالعات

پیش رشد

مرکز رشد میبد

34

به پرور فناور نوین

سایر

پیش رشد

مرکز رشد میبد
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ردیف

نام شرکت

زمینهفعالیت

نوعاستقرار

محلاستقرار

35

توسعه علم وصنعت داهیه یزد

الکترونیک

پیش رشد

مرکز رشد میبد

36

رسان

فناوریاطالعات

پیش رشد

مرکز رشد میبد

37

رهاشیمی

شیمی

در حال استقرار

مرکز رشد میبد

38

ریحان سبز آرمان

کشاورزی

رشد

مرکز رشد میبد

39

زیست فناور کوشای کویر

زیستفناوری

پسارشد

مرکز رشد میبد

40

سپهر امیدمیبد

سایر

رشد

مرکز رشد میبد

41

گروه فنی کوثر کنترل

برق

پیش رشد

مرکز رشد میبد

42

مرواریدایساتیس

الکترونیک

پیش رشد

مرکز رشد میبد

43

همیار صنعت تک ستاره ایساتیس

ارائه خدمات فنی مهندسی

پیش رشد

مرکز رشد میبد

44

ایران گردشگران

گردشگری

در حال استقرار

مرکز رشد هنر و معماری جواداالئمه

45

دژآ مد

صنایعدستی

در حال استقرار

مرکز رشد هنر و معماری جواداالئمه

46

ُ
سرابستان
نقشنگاران ِ

ارائه خدمات فنی مهندسی

در حال استقرار

مرکز رشد هنر و معماری جواداالئمه

47

آرتیننشانایساتیس

پلیمر

پیش رشد

مرکز رشد دانشگاه پیام نور

48

پویا گیتی هوشمند یزد

سایر

در حال استقرار

مرکز رشد دانشگاه پیام نور

49

توسعهفناوریاندیشهپویاایساتیس

کامپیوتر

پیش رشد

مرکز رشد دانشگاه پیام نور

50

رایانش سریع هزاره ایرانیان

فناوریاطالعات

پیش رشد

مرکز رشد دانشگاه پیام نور

51

شرکت فناوران بشری پرداز دارمان ایساتیس

فناوریاطالعات

در حال استقرار

مرکز رشد دانشگاه پیام نور

52

گروهمهندسیپارسنگ

زیستمحیطی

در حال استقرار

مرکز رشد دانشگاه پیام نور
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مراکز توسعهفناوری
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مرکز توسعه فناوری آب
مقدمه:
معضل آب ،مســأله نخســت در بسیاری از مناطق کشــور و از جمله یزد است که در صورت مدیریت غیر اصولی ،ابعادی
کشــدن
فراتر از حد انتظار و تصور یافته و حتی ظرفیت تبدیل شــدن به بحرانی امنیتی و تمام عیار را نیز دارا اســت .خش 
رودخانههای فصلی ،قنوات و چاههای کشــاورزی ،شــور شــدن بســیاری از منابع آب ،فرسایش شدید منابع خاک در اثر
خشــکی و تبعات منفی آن نظیر از بین رفتن بافتهای زنده گیاهی ،ریزگردها ،گســترش کویر ،طوفانهای ســهمناک شن
و انقراض نسل حیوانات ساکن در اکوسیستمهای طبیعی ،خالی از سکنه شدن روستاها و افزایش مهاجرت به شهرها و
علی اکبر قیومی
ً
تبعات منفی اجتماعی ،و حتی امنیتی مترتب بر آن ،از جمله مظاهر آشکار بحران آب است که تقریبا به طور روزمره با آنها
مدیر مرکز توسعه فناوری آب
مواجههستیم.
ی همگانی است و بر همین اساس
تالش برای ترسیم دقیق ابعاد این معضل و یافتن راهکارهایی برای کاستن از عمق و ابعاد خطرآفرین این پدیده ،وظیفها 
پارک علم و فناوری یزد بر اساس رسالتهای ذاتی خود در مسیر تالش برای توسعه اقتصاد دانش بنیان استان زرخیز یزد ،از طریق کمک به شکلگیری و
ارتقای توان تخصصی مؤسسات فناور ،نسبت به ایجاد "مرکز توسعه فناوری آب" در سال  1393اقدام نموده است.
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بیانیهچشمانداز:
با مالحظه سابقه دیرین یزد در توسعه پایدار و همسو با کم آبی و محدودیتهای طبیعی از سویی و با توجه به ابعاد عمیق اجتماعی ،اقتصادی و امنیتی
معضل عمده و اساسی کمبود آب در کشور که بر اثر خشکسالیهای متعدد و برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی تشدید یافته است" ،مرکز توسعه فناوری
آب"(وابسته به پارک علم و فناوری یزد)به عنوان ساختاری نخبهگرا و تخصص محور و کانون تولید فکر ،محتوا و سیاست ،سعی دارد به توفیق الهی و با تالش
برای گردهم آوردن تمامی ظرفیتها و استعدادهای انسانی ،اداری و اعتباری موجود در بخشهای خصوصی و دولتی و به مدد کاربست علم در عمل ،به
الگویی کارآمد ،مؤثر و موفق در کمک به مواجه مدبرانه با مسأله کمآبی در سطح ملی تبدیل گردیده و اعتبار تاریخی یزد در استفاده بهینه از منابع محدود
آبی را احیا نماید.
محورهای کاری:
)1تولیدمحتوارسانهای
مرکز توسعه فناوری آب با انتشار بیش از هشتاد مورد خبر ،گزارش ،تحلیل و سرمقاله در رسانههای استانی و ملی به بزرگترین مرکز تولید محتوا تخصصی
استان در بخش آب تبدیل شده و با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع برنامههایی برای توسعه این بخش اندیشیده است.
 )2برگزاری رویدادهای ترویجی
برگزاری هم اندیشی با حضور مؤسسات فناور در بخش آب و با هدف طراحی برنامههایی برای کمک به توسعه این مؤسسات ،برپایی میزگرد تخصصی
” آب و رسانه“ با حضور خبرنگاران خبره و مدیران برخی از رسانهها ،اجرای گردهمایی "کارکرد مؤسسات مردم نهاد در بهبود بهرهوری آب" و ...اقداماتی در
راستای ترویج "گفتمان آب" بوده است که یکی از موفق ترین و اثربخش ترین حوزههای کاری به حساب میآید.
 )3برپایی دورههای آموزشی
دوره آموزشــی آینده پژوهی در حوزه آب (مطالعه موردی اســتان یزد) ،همکاری پژوهشــکده سیاستگذاری علم ،فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف،
برگزاری سمینار آموزشی "مدیریت بهینه منابع آبی با رویکرد آب مجازی" و ارائه برخی از سمینارهای آموزشی در دانشگاهها در این قالب انجام شده است.
 )4حضور در مجامع استانی و ملی
مرکز توسعه فناوری آب به عنوان یک تشکیالت کوچک استانی سعی داشته است تا ارتباطات خود را به برخی از مجامع ملی نظیر ستاد آب و خشکسالی
معاونت علمی ریاســت جمهوری ،مرکز بررســیهای اســتراتژیک ،ســتاد احیای دریاچه ارومیه ،مرکز ملی تحقیقات آب ،پژوهشــکده سیاســتگذاری علم،
فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف ،خانه آب ایران ،اندیشکده تدبیر آب ،پایگاه خبری آب ایران و ...تقویت نماید .عالوه براین ،هم اکنون مرکز توسعه
فناوری آب به عنوان یکی از اعضای اصلی محافل تصمیم سازی استانی نظیر کارگروه سازگاری ،کانون تفکر آب ،ستاد اقتصاد مقاومتی ،شورای پژوهش
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استان (بخش آب) و ...شناخته میشود.
 )5انجام طرحهای مطالعاتی
اسامی برخی از مطالعات انجام یافته یا در دست اقدام در مرکز توسعه فناوری آب به شرح زیر است:
 مطالعات مستندسازی ده قنات منتخب در استان بررسی منابع کارستی استان یزد فناوریهای نوظهور جهانی در حوزه آب استخراج اولویتهای پژوهشی استان در حوزه آب طرح مطالعاتی ایجاد آبخوان مصنوعی در مقیاس روستایی مطالعه ایجاد سدهای زیرزمینی و آبخوانهای مصنوعی )6برپایی و حضور در نمایشگاههای تخصصی
برپایی نخستین نمایشگاه دستاوردهای مؤسسات پارک علم وفناوری یزد در حوزه آب ،حضور در فنبازار ملی ایران ،شرکت در نمایشگاه ملی هفته پژوهش،
بازدید از نمایشگاه ملی صنعت آب و مساعدت به برخی از مؤسسات برای حضور در نمایشگاهها از جمله اقدامات انجام یافته در این راستا است.
 )7حمایت از تاسیس و توسعه شرکتهای فناور
در اثر تبلیغات و حمایتهای انجام یافته از سوی مرکز توسعه فناوری آب تعداد مؤسسات فناور فعال در بخش آب در پارک علم و فناوری یزد از  14شرکت در
سال  1393به بیش از  30مؤسسه در حال حاضر افزایش یافته است.
مرکز توسعه فناوری آب ،امروز و آینده:
به یاری خداوند در حال حاضر مرکز توســعه فناوری آب با برخورداری از ویژگیهایی همچون ارتباطات شــکلیافته با مجامع ملی و اســتانی ،دسترسی به
شبکه گستردهای از مؤسسات مردمی و شرکتهای فناور ،توانمندی در تولید محتوای تخصصی ،ارتباط همزمان با مراکز علمی و سازمانهای اجرایی و
ساختار اداری چابک و کارآمد ،میتواند به آینده ای بهترو پربارتر بیاندیشد.
راه اندازی نمایشگاه دائمی فناوریهای نوین در بخش آب (با تأکید بر محصوالت بومی) ،راه اندازی تشکیالت باشگاه آب ،طراحی و مساعدت در راهبری
طرح نظام فراگیر مدیریت منابع و مصارف آب در استان یزد (پایلوت ملی) ،کمک به ایجاد مرکز بین المللی علوم آب در یزد و طرح مستند سازی دانش بومی
در حوزههای آب ،هوا و زمین از جمله برنامههای بزرگی است که مرکز توسعه فناوری آب امیدوار است با تجهیز منابع الزم و در مسیر تحقق چشم انداز بلند
این مرکز یعنی احیای اعتبار تاریخی یزد در مدیریت و مصرف بهینه منابع محدود آبی به انجام آنها موفق گردد.
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مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران
معرفی:
مرکز توســعه فناوری ســرامیک ایران ،پس از مطالعات و مذاکرات مابین بخش دولتی و بخش خصوصی (اســتانداری یزد ،پارک علم و فناوری یزد ،انجمن
صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور ،انجمن لعاب و رنگدانههای سرامیکی ایران و اتاق بازرگانی)؛ با الگوگیری از نمونههای موفق بینالمللی مراکز
فناوری و تحقیقاتی سرامیک در کشورهای ایتالیا ( )Center Ceramicو اسپانیا ( )ITCبه عنوان قطب صنعت سرامیک در سطح بینالمللی ،در ابتدای سال 96
توسط پارک علم و فناوری یزد و با سرمایهگذاری انجمن صنفی کاشی و سرامیک کشور ،انجمن صنفی لعاب ایران ،صندوق پژوهش و فناوری استان در جوار
خوشه صنعتی سرامیک کشور آغاز به کار کرد؛ تا تمرکز ویژه بر انتقال و توسعه دانش و فناوری و ارتقاء بهره وری این صنعت داشته باشد .در ادامه با ایجاد
شبکهای تجاری -فناوری ،توسعه کیفی محصوالت و ایجاد استانداردهای جهانی و توان رقابتی در بازارهای گستردهتر بینالمللی ،فراهم آمد .این مرکز به
عنوان واحد تحقیق توسعه صنعت سرامیک؛ اتفاق نظر و مشارکت نهادهای مؤثر به دنبال ایجاد سیستم یکپارچه همکاریهای فناوری با فضای کسب و کار
این صنعت است .این مرکز چشم انداز خود را به شرح ذیل ترسیم کرده است:
قطب پژوهش و فناوری سرامیک در سطح منطقه و شریک تجاری در توسعه صنعت سرامیک
و از آنجا که این مرکز به عنوان اصلی ترین ابزار تحقق نقشه راه صنعت سرامیک کشور خواهد بود ،اهداف زیر را دنبال میکند:
• توسعه بازارهای جهانی و ایجاد فضای کسب و کار جدید در صنعت سرامیک
• توسعه کمی و کیفی در حوزه سرامیکهای پیشرفته و صنعتی
• ایجاد و توسعه و شبکهسازی زیرساخت آزمایشگاههای تخصصی
• گسترش تعامل با سایر ارکانهای تصمیمساز و تصمیمگیر صنعت سرامیک
• شکل دهی شبکه از نهادهای تخصصی علمی و فناوری در صنعت سرامیک
• بهینه سازی فرایند تولید و ارتقا منابع انسانی در صنعت سرامیک
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مرکز توسعه فناوری سرامیک در بدو تأسیس اقدام به تعیین حوزههای فعالیت خود نموده که متناسب با قابلیتها و تنگناهای صنعت سرامیک این حوزهها
به شرح ذیل است:
• توسعه بازار
•بهینهسازیفرایندتولید
• لعاب ،طراحی ،رنگ و چاپ
• بهرهوری منابع انسانی
• زیرساختها و تجهیزات آزمایشگاهی
• استاندارد ،محیط زیست و انرژی
• فراوری مواد اولیه
• قطعهسازی و بومیسازی تجهیزات
•سرامیکهایپیشرفته
اقدامات صورت گرفته این مرکز در سال اول فعالیت خود به شرح زیر است:
• تدوین برنامه راهبردی مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران
• مطالعات شناسایی بازارهای هدف صادراتی و راهکارهای نفوذ در این بازارها
• راهاندازی آزمایشگاه سرامیک
• اخذ عاملیت شبکه فراگیر خوشه کاشی و سرامیک
• فراخوان پذیرش و حمایت از طرحهای نوآورانه در حوزه حل چالشهای صنعت سرامیک
• انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه یزد
• انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد
• انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد میبد
• تشکیل کمیته اجرای تفاهم نامه منعقد شده مرکز تکنولوژی سرامیک اسپانیا
• مشارکت در برگزاری نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سرامیک
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مرکز توسعهفناوریهنرهایدیجیتال
با توجه به شرح وظایف و خط مشی تعیین شده مقرر شد این مرکز در چند زمینه اصلی وارد حوزه عملیاتی شود
• کارآفرینی
• آموزش
• بازی سازی
• تولید انیمیشن
در این راستا و با تشکیل گروههای فکری مختلف ،استراتژی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت برای مرکز تعریف گردید.
در کوتاه مدت به سمت تقویت و تکمیل زیرساختها حرکت کرده و از نظر تجهیزات و سخت افزار به حد ابتدایی یک واحد تولیدی و آموزشی رسیدیم .در پی
آن و با تجهیز مرکز آموزش ،برگزاری دورههای آموزشی به جهت تامین نیروی انسانی فنی که یکی دیگر از زیرساختها بود در دستور کار قرار گرفت.
تولید انیمیشنهای دوبعدی و سه بعدی به عنوان هدف میان مدت مرکز هم زمان با تشکیل حلقههای اولیه کاری جریان یافت و بازی سازی به دلیل هزینه
بر بودن و نیاز به تخصص و طرح تجاری قوی ،به عنوان اهداف بلندمدت مرکز تعریف شد.
در ادامه گزارش اجمالی هر کدام از دسته بندیهای ذکر شده ارائه میشود:
آموزش:
در مرکز هنرهای دیجیتال تا کنون چهار دوره آموزشی برگزار شده است
• آموزش انیمیشن دوبعدی با حضور جمعی از هنرجویان هنرستانهای یزد و میبد به مدت  30ساعت
• آموزش انیمیشن سه بعدی با حضور جمعی از دانشجویان و هنرجویان یزد به مدت  30ساعت
• آموزش فلسفه انیمیشن و چگونگی انیمیشن سازی با حضور خالق مجموعه «دیرین دیرین» در قالب یک کارگاه  8ساعته با حضور بیش از  50نفر
• آموزش انیمیشن پیشرفته سه بعدی با حضور  7نفر از افراد شاغل در پروژه سه بعدی مرکز از سوی تیم آموزشی اعزامی از کرمان
در همین راســتا مذاکرات اولیه جهت برگزاری دوره تک پودمان آموزش انیمیشــن ســه بعدی بر اســاس ســرفصلها و گواهی دانشگاه جامع علمی کاربردی
صورت گرفته است ،همچنین مراحل ثبت و تعریف دوره تک پودمان آموزش انیمیشن دوبعدی و آموزش بازی سازی در نظامنامه آموزشی دانشگاه جامع
علمی و کاربردی در حال تدوین است .مذاکراتی نیز با هنرستانهای آموزش انیمیشن یزد (دخترانه و پسرانه) انجام شده تا در اسرع وقت دورههای آموزشی
انیمیشن دوبعدی برگزار شود.
تولیدانیمیشن:
با شروع کار مرکز و بر اساس تقاضاهای مطروحه ،چندین محصول انیمیشنی دوبعدی و یک کار سه بعدی در مرکز تولید شد که عناوین آن در ذیل میآید:
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انیمیشندوبعدی:
• معرفی مرکز هنرهای دیجیتال
• معرفی پارک علم و فناوری یزد
• تولید دو انیمیشن دوبعدی با محوریت موضوع نقش مخرب فضای مجازی در روابط زناشویی
•تیزر تبلیغاتیانیمیشندوبعدیعیدانهپیشگامان
• تهیه کلیپ دوبعدی روز کارگر
• تولید دو انیمیشن تبلیغاتی بیمه ما
• تهیه تیزر انیمیشن دوبعدی تبلیغات شرکت تاژک
• تولید انیمیشن سریالی "خش و ناخش" با تم بازگو کردن معضالت شهری اعم از فرهنگی و عملکردی
• تهیه چند موزیک ویدیو انیمیشنی برای خوانندگانی نظیر حمید هیراد و بهنام بانی
• تولید انیمیشن معرفی جشنواره شتاب ملی
• تهیه انیمیشن کوتاه زلزله کرمانشاه
انیمیشنسهبعدی:
واحد انیمیشن سه بعدی تا کنون به تولید یک قسمت  7دقیقهای در مورد آب مبادرت ورزیده که بر اساس نظرات مطروحه ،با تغییرات گستردهای روبه رو
خواهد شد و طرح جدیدی تهیه شده است که پس از تصویب به پیش تولید خواهد رسید
همچنین دو طرح دیگر در مرحله بازنگری سناریو است که تا پایان سال به صورت طرح ارائه خواهد شد.
بازی سازی :بازی سازی به عنوان یک پروژه هزینه بر در دستور کار قرار دارد و تا کنون با یک شرکت جهت ایجاد دپارتمان بازی سازی در مرکز ،به توافق اولیه
دست یافتهایم که در صورت نهایی شدن مذاکرات ،این واحد نیز با قدرت شروع به کار خواهد کرد.
کارآفرینی :با توجه به تفاهم نامه موجود و قرارگیری مرکز در طرح "تکاپو" کارآفرینی به عنوان یکی از تعهدات مرکز مورد عنایت قرار گرفته که بی شک این امر
از خروجی آموزشی و توانمند کردن آموزش دیدگان در پروژههای جاری شرکت به عنوان کارآموزی ادامه خواهد یافت تا نیروهای حرفهای جهت بازار کار
انیمیشنپرورشیابند.
از برنامههای دیگر مرکز میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
راه اندازی واحد دوبالژ حرفه ای
تهیه و راه اندازی فارم رندر
تجهیز واحد سه بعدی به تجهیزات واقعیت افزوده و VR
تشکیل کالسهای هم راستا با مبحث انیمیشن از قبیل دیجیتال پینتینگ ،سناریو نویسی انیمیشن ،مدل سازی و...
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مراکز رشد و پردیسهای دانشگاهی
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پردیس فناوری پارک علم و فناوری یزد در دانشگاه یزد

ً
ســال 1396را تقریبــا میتوان نخســتین ســال از فعالیتهای ســامان یافتــه مرکز نوآوری و فناوری دانشــگاه یــزد در قالب
پروژهای مشترک با پارک علم و فناوری یزد دانست .در طول سال گذشته شاهد تدارک بخش عمدهای از زیرساختهای
ساختمانی و ارتباطی الزم از سویی و تهیه بسترهای قانونی مورد نیاز برای شروع جدی پذیرش و پایش مؤسسات فناور
متقاضی بوده ایم.
انجام مرمتهای الزم در ساختمان هرندی یک ،اتمام عملیات عمرانی و تحویل ساختمانهای کارگاه نوآوری و همچنین
علی اکبر قیومی
مدیر پردیس فناوری پارک علم عملیات بازسازی و بهسازی هرندی دو ،که تا روزهای پایانی سال قبل به طول انجامید ،مهمترین اقدامات عمرانی در
سال قبل بوده است.
و فناوری یزد در دانشگاه یزد
مدیریت این مجموعه نیز در تمامی این مراحل سعی داشته است در فضایی صمیمی و دوستانه ،مجموعه امور اداری
را پیوسته و گام به گام پیش ببرد و مهمتر آنکه براساس وظیفه قانونی ،با حضور تمام وقت ،بخش اعظم اوقات کاری خود را برای پاسخگویی شخصی به
مراجعان پرشمار که اکثریت غالب آنان از اساتید محترم و یا دانشجویان بوده و نیاز به راهنماییهایی در حوزه کسب و کار داشته اند ،اختصاص دهد.
خوشبختانه استقبال قابل توجه و تسلیم حدود  30مورد درخواست پذیرش به این مرکز ،مدیران دانشگاه یزد و پارک علم و فناوری یزد را امیدوار و مصمم تر
ً
ساخته و در آغاز سال  1397تقریبا تمامی مقدمات الزم برای میزبانی از مؤسسات فراهم آمده است .بسیار امیدوارم با ادامه حمایت مستقیم رؤسای محترم
هر دو دستگاه بتوانیم در سال  97فعالیتهای خود توسعه بخشیم.

فعالیتهای انجام شده در سال :1396
 -1امور اداری و پشتیبانی:
 تشکیل شورای راهبری مرکز نوآوری و فناوری با حضور رؤسای دستگاهها ( 2جلسه) طی تشریفات قانونی و تحویل قطعی ساختمان شماره  1بر اساس قرارداد مابین دو دستگاه تحویل گرفتن ساختمان هرندی شماره  2در بهمن ماه تحویل گرفتن اموال موجود در مرکز بر اساس توافقنامه بین دو دستگاه تشکیل جلسات کمیته راهبری مرکز ،مرکب از معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،مدیر امور عمرانی پارک ،مدیر ارتباط با صنعت و مدیر امورفناوری دانشگاه یزد به منظور تسریع در فرایندهای راه اندازی( 8جلسه)
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 انتقال اموال متعلق به پارک از ساختمان دانشکده هنر و معماری به دفتر مرکز تامین زیر ساختهای الزم از جمله انتقال سیستم رایانه و اموال از مرکز اقبال ،تجهیز و راهاندازی دفتر کارشناس مرکز و...... تجهیز و راه اندازی کارگاه نوآوری کمک مشاورهای در طراحی اکوسیستم نوآوری و فناوری دانشگاه -2ارتباطات عمومی و تبلیغات
 تدوین گزارش تفصیلی عملکرد مرکز نوآوری و فناوری برای ارسال به معاونت علمی و جذب اعتبار حضور در نمایشگاه فن بازار استانی در هفته پژوهش میزبانی از معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از مرکز بازدید نماینده ویژه معاونت علمی (مهندس دهبیدی پور) از مرکز همکاری با نشریه چرخه علم و فناوری (ارائه مطلب در هر  3شماره و حضور در جلسات هیئت تحریریه) تولید محتوا و حضور در گردهمایی مدیران مراکز فناوری دانشگاهها در معاونت علمی ریاست جمهوری تهیه یک مورد گزارش خبری تفصیلی برای انتشار در سایت دانشگاه یزد همکاری در برگزاری مسابقات دفاع سه دقیقهای از پایان نامههای دانشجویی (با مسؤلیت دفتر جهاد دانشگای در دانشگاه یزد) راه اندازی و راهبری کانال اطالع رسانی مرکز در فضای مجازی همکاری با دفتر فرهنگی دانشگاه نصب تابلوهای ورودی ،راهنمای ساختمان و دفاتر -3امور مؤسسات
 ارائه خدمات مشاورهای (ثبت شرکت ،راه اندازی کسب و کار ،تدوین طرح تجاری و )...به صورت روزنه و مرتب در دفتر مرکز تشکیل جلسه شورای عمومی مرکز با حضور مدیران مؤسسات ( 2جلسه) دریافت  27مورد درخواست پذیرش هماهنگی و برگزاری  6جلسه پذیرش عقد قرارداد استقرار (  10قرارداد ) برگزاری جلسه با مؤسسات با حضور آقای یوسفی (مشاور قانون کار) معرفی مؤسسات به مرکز اقبال برای استفاده از خدمات مشاورهای و...72
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مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه
علی اصغر قیومی

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه

مرکز رشد فناوری ابرکوه به عنوان نخستین مرکز فناوری شهرستانی کشور همواره سعی داشته است با آزمودن
شیوههایی نوین و متفاوت ،الگویی بومی و کارآمد را ارائه داده و هم راستا با اولویتهای توسعه منطقهای حرکت نماید.
جدول اطالعات شرکتهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه

ردیف

نام شرکت

وضعیتاستقرار

مدیرعامل

حیطهفعالیت

1

تالشگرانکویر

خروجیافته

فاطمه زارع

مشاوره کسب و کار

2

ایده پردازان جوان

خروجیافته

سیدمحمدسرولی

کشاورزی

3

مشاوران امید بخش کویر

رشد

بهادر روشن

کشاورزی

4

پیشگامان انرژی شمس کویر

رشد

آرمین قرا پازکی خیلی

انرژیخورشیدی

5

هستهکومه

پیش رشد

حامداکرمی

صنایع دستی و گردشگری

6

هسته زالو طب

پیش رشد

سکینه زارع پور

پزشکی

7

هستهسیستمپرداز ایساتیس

پیش رشد

رضا ریاحی

فناوریاطالعات

8

هستهبانوپز

پیش رشد

اکرم ستار

خدماتی
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گزارشعملکردمرکز:
الف) دورههای آموزشی برگزار شده
ردیف

عنوان دوره

مدرس

ساعت تعداد نفر ساعت

همکار

محل اجرا

1

نقش مهندسی در پزشکی مدرن

زهره عظیمی فر
غالمرضاکریمی

3

28

84

مجمع نخبگان جوان ابرکوه سالن مرکز رشد

2

آشناییباساز و کارهایحمایتیمراکز رشد
از ایدههای نو در راستای تجاریسازی

علیاصغر قیومی

2

8

16

---

سالن مرکز رشد

3

کارافرینی به زبان ساده

علیاصغر قیومی

2

29

58

دبیرستاننمونه
امام علی (ع)

دبیرستاننمونه
امام علی (ع)

4

فروش حرفه ای

سیدمحمدمصطفوی

50

11

550

---

سالن مرکز رشد

5

از ایده تا محصول

سیدمحمدرسولی

2

32

64

آموزشکدهفنیشریف

آموزشکدهفنی
شریف

6

دوره طراحی با فتوشاپ

محمد رضا اکبری

10

8

80

---

سالن مرکز رشد

7

رباتیک دانش آموزی

آرمینپازکی

30

40

1200

شرکتپیشگامانانرژی

سالن مرکز رشد

8

انرژی خورشیدی ،مزایا ،دامنه
کاربرد

آرمینپازکی

2

36

72

آموزشکدهفنیشریف

آموزشکدهفنی
شریف

9

آشنایی با قوانین و مقررات اسناد
تجاری

مهدیامیدی

3

35

105

---

سالن مرکز رشد

10

داستانموفقیت

محسن احمدی پور

2

31

62

آموزشکدهفنیشریف

آموزشکدهفنی
شریف

11

اصولحسابداری

ساالری

60

11

660

اداره تعاون

سالن مرکز رشد

12

طرح دعاوی به صورت کاربردی

احمدزاده،مورکیان،شیردان

20

35

700

بسیجحقوقدانانابرکوه

سالن مرکز رشد
75
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ادامه دورههای آموزشی برگزار شده
همکار

محل اجرا

ساعت تعداد نفر ساعت

ردیف

عنوان دوره

مدرس

38

76

آموزشکدهفنیشریف

آموزشکدهفنی
شریف

13

مدیریتسرمایههایفکری

علیاصغر قیومی

2

225

فرمانداریابرکوه

سالنفرمانداری
ابرکوه

14

کار آفرینی

تقیفرهنگنیا
خانمحسنرضاییان

3

75

82

آموزشکدهفنیشریف

آموزشکدهفنی
شریف

15

راهبردهایاساسیمدیریت
مصرف در بخش آب

علیاکبر قیومی

2

41

ب) مسابقات و نمایشگاهها:

د) روابط عمومی

 حمایت از حضور پژوهش سرای دانش آموزی شهید میربقایی ابرکوه دربیست و دومین دوره مسابقات و جشنواره ملی آموزشی ،نوآوری و ابتکارات
دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف ،نادکاپ شریف ،بهمن 96
 حمایت از حضور شرکت شفق کویر ابرکوه در پنجمین نمایشگاه تجهیزاتساخت داخل 4 ،الی  7اردیبهشت ،تهران
 حمایت از حضور هسته کومه در نهمین نمایشگاه گردشگری پارس18 ،الی  23آذر ماه 96
 حمایت از برگزاری اولین دوره مســابقات پرتاب موشــکهای آبی دانشآموزی در ابرکوه12 ،بهمن 96

 تدویــن و تنظیــم فصــل نامه خبری مرکــز (بهارانــه ،تابســتانه ،پاییزانه،زمستانه)
 راه اندازی و مدیریت کانال تلگرامی اطالع رسانی مرکز تعامل با دانشگاهها و مشارکت در برنامههای آموزشی و ترویجی مرتبط تدوین بروشور معرفی مرکز جهت ارائه به مخاطبین-بزرگداشتمناسبتهایمختلفمرتبط

ج) ارائه مشاوره
 ارائه مشاوره کسب و کار در زمینههای مختف (کشاورزی ،صنایع ،فناوریاطالعات و ) ...توسط مشاورین این مرکز به مراجعین و مخاطبین

76

و)همایشها:
یهــا،
 حمایــت از همایــش معرفــی رشــتههای دانشــگاهی ویــژه کنکور 17مرداد،96سالندانشکدهپیراپزشکی
 حمایت از برگزاری ســمینار مدیریت و بهینه ســازی مصرف آب و انرژی،پنجم اسفند  ،96سالن اداره ارشاد
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پردیسهایفناوری

پردیس علوم انسانی و هنر
سیاستگذاری ،راهبری ،مدیریت و اجرای عملیاتی فعالیتهای مدنظر در یک سازمان ،آن هم در یکی از مهمترین مراکز
مجموعه پارک علم و فناوری در شهر یزد ،امر خطیری است که با اعتماد مجموعه پارک علم و فناوری یزد به ویژه ریاست
پارک در دو سال گذشته توسط شرکت تدبیر و توسعه پرنیان میسر شده است .پیمودن این مسیر در سایه عنایت خداوند
مجید کاغذگران
هنر
و
انسانی
علوم
مدیراجراییپردیس
و با همراهی مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری یزد ،شورای پذیرش و سیاستگذاری مرکز شرکتهای مستقر در مرکز
رشد فناوریهای نرم و همه دلسوزان و عالقهمندان به پارک هموار گشته است.
فناوریهای نرم موتور پیشــران توســعه به ویژه در فضای اقتصاد جهانی و اقتصاد دانش محور محســوب میشــود و بدون دستیابی به آن نه تنها دفاع از
هویت فرهنگی و ارزشها ممکن و متصور نیست ،بلکه فرایند توسعه اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد.
مرکز رشد فناوریهای نرم (علوم انسانی و هنر) نخستین مرکز رشد در این حوزه ،عمدتا خدمات محور  ،پژوهشی و دانش بنیان بوده که در ارتباط با کارآفرینی
فارغ التحصیالن و متخصصان علوم انسانی در پارک علم و فناوری یزد در سال  1387مطالعه و راه اندازی شد .مدت کمی پس از آن ،مرکز رشد علوم انسانی
و هنر راه اندازی و در سال 1389با ادغام این دو مرکز تحت عنوان مرکز رشد علوم انسانی ،اقتصاد و مدیریت به فعالیت خود ادامه داد .در حال حاضر این
مرکز به نام مرکز رشد فناوریهای نرم (علوم انسانی و هنر) شناخته میشود و در تاریخ 95/6/25موفق به اخذ موافقت اصولی به شماره مجوز 6979776
شد .سعی و تالش بر این بوده تا فرایند مدیریتی و پیشبرد اموردر مرکز ،با مشارکت واحدهای مستقر و با هماهنگی مجموعه مدیریتی پارک علم و فناوری
یزد برای حداکثر فضاسازی در راستای هم سویی نظر ذینفعان در موفقیت مرکز رشد باشد.
گروههای تخصصی مرکز رشد:
 علوم انسانی هنر و صنایع خالقصنایعفرهنگی78
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پردیسهایفناوری

گزارش اجمالی مرکز رشد علوم انسانی و هنر
جذب و پذیرش هستههای فناور
 بررسی پذیرش  19هسته فناور بررسی تبدیل وضعیت  11واحد فناور بررسی تسویه حساب  4واحد فناور تدقیق ایده محوری  4واحد فناور جذب و پذیرش هستههای فناورنمایشگاه
 برگزاری نمایشگاه عکس مفاخر علم مدیریت حضور در نمایشگاه فناوریهای نوین شهری اصفهان حضور در نمایشگاه بین المللی فرش و صنایع دستی تهران حضور در نمایشگاه جشنواره دانایی خلیج فارس حضور در نمایشگاه فن بازار استان -دانشگاه یزد حضور در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازارتعامالت
 تعامل با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه یزد در راستای استعدادیابی و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی راه اندازی اتاق فکر نحوه تجاری سازی علوم انسانیروابطعمومی
 راه اندازی وب سایت مرکز رشد علوم انسانی به آدرس st.ystp.ac.ir تهیه و تدوین کاتولوگ معرفی مرکز ،نحوه پذیرش و سایر اطالعات مربوطه جهت اطالع رسانی راه اندازی کانال اطالع سانی پردیس علوم انسانی و هنر در فضای مجازی راه اندازی سایت جدید و تولید محتوا برای سایت جدید مرکز رشد79
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نشستها
 نشست شرکتها با معاون خدمات شهری شهرداری یزد نشست شرکتها با معاون و کارشناسان اداره کل زندانهای استان یزد نشست رئیس صندوق پژوهش و فناوری پیرامون نحوه حمایت از شرکتها و مؤسسات نشست هم اندیشی شرکتهای مرکز رشد ( 12دوره) نشست هم اندیشی شرکتهای پردیس با نمایندگان حوزه تحول ،اداره و بهره وری شرکت ملی گاز نشست هم اندیشی شرکتهای پردیس با موضوع نحوه ارتباط و تعامل شرکتها در حوزه بین الملل به ویژه کشور کانادا نشست هم اندیشی شرکتهای پردیس با حضور آقای کوچک زاده در خصوص تعریف پروژههای مطالعاتی نشست پرسش و پاسخ شرکتهای پردیس با حضور داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزدبازدیدها
 بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد طی  4مرحله از مرکز رشد بازدید شرکتهای پارک علم و فناوری ایالم از مرکز رشد بازدید شرکتها و مسئولین پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان از مرکز رشدمجوز فناوری و معافیت مالیاتی
 بررسی مجوز فناوری  25شرکت فناور بررسی معافیت مالیاتی  10شرکت فناورحمایتمالی
با توجه به اســتقرار شــرکتها در مرکز رشــد و نیاز به حمایت مالی از آنها ،این حمایتها در قالب ســرفصلهای زیر توســط صندوق پژوهش و فناوری به
شرکتها پرداخت شده است:
اعتبار خدماتی319,213,020:ریال
اعتبار مالی 575,661,854 :ریال
وام کمک فن آفرینی350,000,000 :ریال
وام کوتاه مدت500,000,000 :ریال
خریدتجهیزات120,000,000:ریال
80
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تحلیل وضعیت واحدهای فناور مستقر در پردیس علوم انسانی و هنر
ردیف

تعداد واحدهای فناور و وضعیت استقرار آنها

1

تعداد شرکتهای پیش رشد

7

2

تعداد شرکتهای رشد یافته

19

3

تعدادشرکتهایپسارشد

16

4

مؤسساتدیگر

2

5

تعداد کل شرکتها

44

6

پذیرش شده در حال استقرار

1

7

متقاضیانپذیرش

4

شرکتهای پسارشد مستقردر پردیس علوم انسانی و هنر
ردیف

نام شرکت

مدیر عامل

زمینهفعالیت

شمارهتماس

1

سامان آوران توسعه

عباس زارع بنادکوکی

مدیریت استراتژیک و توسعه سازمانی -مدیریت
مالی و اقتصادی

37265488

2

آرمانگستریزد

سیدعبدالرضاترابزادهبافقی

بهبود و توسعه منابع انسانی

37260088

3

به گستران آتیه پرداز پویای یزد

مسعودنظریهنزائی

نیازسنجی ،برنامه ریزی و تهیه محتوای آموزشی 37257971

4

بهینتدبیر پردیسه

مصیبحکامزاده

داده کاوی و پژوهشهای آماری

37258123

5

پیام آوران اندیشههای نو
مدیریت کویر یزد

مهدی حدادزاده نیری

مفاهیمسیستمهایمدیریت-استراتژیک
مدیریتعملکرد

37258087
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ردیف

نام شرکت

مدیر عامل

زمینهفعالیت

شمارهتماس

6

بهبودحسابایساتیس

غالمرضا پورقاسمی هنزاء

طراحی و پیاده سازی و استقرار سیستمهای
حسابداری مدیریت و خدمات مشاورهای
حسابداری

37258128

7

روابط عمومی روماک کویر

الهامخدابنده

افکارسنجی -روابط عمومی و مهندسی ارتباطات

37282016

8

تدبیر و توسعه پرنیان

علیرضاابهجی

مفاهیموسیستمهاینوینمدیریت

37258086

9

تمدن کاریزی

محمدصالحسمساریزدی

برنامه ریزی و مدیریت منابع آب -مطالعات
سازههای تاریخی آب

38268826

10

پیشتازان توسعه ماهان یزد

الههافسریه

طراحی ،اجرا ،تجزیه و تحلیل پروژههای آماری و
پژوهشی

37266036

11

همکارانصنعتشمس

محمدحسینپورشمسی
بندرآباد

مدیریت مالی و سرمایه گذاری

37266681

12

درایت ورزان نوین کویر یزد

سید مسعود سروی

مدیریت مالی و سرمایه گذاری

36220705

13

آینده پژوهی سمن یاران یزد

سمیه فاضل نجف آبادی

توانمندسازیسازمانهایمردمنهاد
پژوهش در زمینه آسیبهای اجتماعی

37253024

14

طراحی -مهندسی بافت گستر یزد

زینبخجسته

طراحیپارچه

37261737

15

گروه مشاورین ستاره صنعت پردازان

محمدصادقخوشنویس
انصاری

مشاوره مالی و بازاریابی -تهیه طرح توجیهی و
گزارش امکان سنجی طرح

37263734

16

مطالعاتوپژوهشهای
اقتصاددانشبنیان

یونسمیرجلیلی

مطالعات و پژوهشهای اقتصادی -امکان
سنجی پروژههای سرمایه گذاری

37258128
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شرکتهای رشد مستقر در پردیس علوم انسانی و هنر
ردیف

نام شرکت

مدیر عامل

زمینهفعالیت

شمارهتماس

1

کارآفریناننگینحاتم کویر

اکبرسهرابی

مدیریت زنجیره ارزش معیشت روستایی

37283776

2

چیستاپژوهشایساتیس

کاظم پور طاهری

افزایشسرمایهاجتماعی

37282533

3

رهپویان ایده پرداز کارا
کویرایساتیس

سیدمحسنموسوی

تدوین طرح تجاری با استفاده از مدلها و الگوهای کارآفرینی

37280321

4

خردورزانتوسعه
ایساتیس

مینومومنی

طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش

37281067

5

هنر پرور اوج ایساتیس

مجیدعظیمینیا

ساخت جلوههای ویژه بصری سینمایی با استفاده از تکنیک
کروماکی ( پرده سبز)

6

پژوهان تدبیر کویر یزد

امیر پاکروان

مشاوره ی کسب و کارهای کوچک و متوسط

3725808

7

میالدساینایایساتیس

هادیپورمحمدی

طراحی و ساخت بازیهای ریاضی در حوزه کودکان

37265866

8

اندیشه سازان تابان کویر

منصوربقایی

برند سازی و استراتژی فروش

37281768

9

کیان حساب پارس
ایساتیس

محسنحکیمی

محاسبه بهای تمام شده و داراییهای نامشهود

37283494

10

دانش پژوهان مالی فرانگر
امینپویا

اکرمتفتیان

دانش پژوهی مالی ،حسابداری و حسابرسی

37281937
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ردیف

نام شرکت

مدیر عامل

زمینهفعالیت

شمارهتماس

11

محیطآزمایامیرکبیر

احسانپروانه

طراحی و پیاده سازی بازی انگاری در زمینه افزایش مشارکت
زیستمحیطیمردمی

37283933

12

حامی نگار فناور ایساتیس

حمیدعلیبیگی

بازارسنجی ،بازارسازی و بازاریابی بر اساس اتاق خالقیت

37284142

13

موسسه حقوقی وداوری
صالحینعدالتیزد

امیر ارشاد

خدمات داوری حقوقی و میانجیگری در خصوص قراردادها و
دعاوی

37283877

14

حدود داب نوین فارس

محمدمهدیسیحون

طراحی و ساخت المانها و دست سازههای هنری

37283998

15

آریا توسعه فناوری و
علمسنجیفرساد

ندا احمدی

طراحی و پیاده سازی فنون علم سنجی در دستیابی به اهداف
سازمانها و مراکز

16

آذین رایان کاسپین یزد

محمدملکثابت

تهیه و تولید مصالح مدرن

17

مطالعات و طراحی مرمت و
معماری شارستان کهن یزد

ابوالفضلفالح

طراحی ،مرمت و مقاوم سازی بناهای تاریخی و مدیریت
گردشگری

18

ساروج سازه بافق

بهزاددهستانیبافقی

طراحی و تولید المانهای بتنی با قابلیت انتقال و انعکاس نور
(بتنشفاف)

19

ارمغان آژند ایرانیان

سیدعلیپویا

ایجاد برند تخصصی در حوزه صنایع دستی ایران با رویکرد
صادرات محور
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شرکتهای پیش رشد مستقر در پردیس علوم انسانی و هنر
ردیف

نام شرکت

مدیر عامل

زمینهفعالیت

1

پویاتراز ایساتیس

مجتبیزارع

بسترسازی ،تولید و پیاده سازی هوش تجاری

2

ایده پردازان بازار راه ابریشم
ماندگارایساتیس

وحید ملک ثابت

ارائه خدمات بازار به صورت نوآورانه و متناسب با حوزه فعالیت
شرکتهای فناور و دانش بنیان

3

ابرار حرکت و توسعه وستا

محمدحسنپیمانفر

مدیریت حرفهای در ورزش

4

سانا حساب معین پارس

ملیحهمظفری

طراحی و تولید محتوای حسابداری برای کودکان
(کودکحسابگر)

5

مدیران کیهان فناور غرب

شمارهتلفن

مدیریت خدمات جامع در انتقال دانش فنی و توسعه توسعه
عباسعلیدهقانباغی
تکنولوژ یهاینوین

6

زبان پردازان رایانشی

طیبهموسویمیانگاه

طراحی و پیاده سازی سامانه آموزش زبان فارسی به غیر
فارسی زبانان در محیط دیجیتال

7

گردشگری پایدار یزد

علیاکبر تشکری

مشاوره ،پژوهش و اجرای طرحهای کاربردی جهت بهره
برداری از فرصتهای گردشگری شهر جهانی یزد
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پردیس زیستفناوری و سیستمهای پیشرفته پارک علم و فناوری یزد
شروع فعالیت :اسفندماه 3131
3131
هایمجوز:
دریافت
علم و فناوری یزد
آذرماهپارک
پیشرفته
پردیس زیستفناوری و سیستم

شروع فعالیت :اسفندماه1383
دریافت مجوز :آذرماه 1385
عباس باقی
مدیر پردیس زیســتفناوری و
گروههای تخصصي پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته :
سیستمهایپیشرفته

گروههای تخصصی پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته:
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فضایفیزیکیپردیس
در حال حاضر فضای فیزیکی اختصاص داده شده به پردیس در قالب دو فضای مستقل است که یکی واقع در مجتمع ادارات استان یزد و دیگری در محل
بلوار صدوقی استان یزد است.
 -1فضاهای عمومی و رفاهی 680 :متر مربع
 -2فضای سبز و محوطه 400 :متر مربع
 -3فضای اداری مرکز 192 :متر مربع
 -4فضای آزمایشگاهی و کارگاهی 1061 :متر مربع
 -5فضای در اختیار مؤسسات 746 :متر مربع

مرکز نوآوریزیستفناری
گزارش اجمالی مرکز نوآوری زیستفناوری
مرکــز نــوآوری زیســت فنــاوری بــا هــدف
حمایــت از طــرح هــای نــوآور ایــن حــوزه و
هدایت آنها به سمت کارآفرینی ،ثبت اختراع
و  ...زیــر نظــر پردیــس زیســت فنــاوری و
سیستم های پیشرفته صنعتی ایفای نقش
نموده است.

وضعیتطرح

تعداد

کل طرحهای ارسالی

23

طرحهای پذیرش شده

12

طرحهایخاتمهیافته

6

طرحهای عدم پذیرش

6

طرحهای تجاری شده

1

 -2دورههای آموزشی
به منظور آشنایی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاهها با پردیس زیستفناوری و حمایتهای آن ،برنامه نشست با اعضای هیئت علمی دانشگا ه
علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و نیز دانشگاه یزد و همچنین بازدید دانشجویان از فضاها و تجهیزات مرکز بهصورت ماهیانه و یا فصلی برگزار میشود.
جلسات شورای پذیرش مرکز رشد
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در ســال  ،1396هشــت جلســه در خصوص پذیرش هســتهها ،تبدیل وضعیت مؤسســات از دوره پیشرشــد به رشد ،تسویه حســاب و خروج مؤسسات از
پردیس تشکیل شد .در بین مراجعین به پردیس زیست فناوری 40 ،متقاضی اقدام به دریافت کلمه کاربری سیستم وندا نمودهاند .پس از برگزاری جلسات
پذیرش 28 ،طرح جهت ورود به دوره پیشرشد مورد پذیرش اعضای شورا قرار گرفت و  6موسسه از مرحله پیشرشد به مرحله رشد تبدیل وضعیت شد.

جلساتهماهنگیمؤسسات
در سال ،1396چهار جلسه عمومی با شرکتهای مستقر در مرکز برگزار شد .یکی از مباحث مهم مطرح شده در این جلسات بحث سرمایهگذاری و مشارکت
شرکتها در این مورد با حضور سرمایهگذاران حوزه مختلف بوده است.بطور کلی این جلسات به دلیل ماهیت همافزایی و شناسایی ظرفیت شرکتها به
یکدیگر از جایگاه ویژهای برخوردار است.
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آشنایی با تجارب
جلسه آشنایی با تجارب محمد مهدی فنایی و حسین شهریزاده ،روز پنج شنبه 26مردادماه با حضور مدیران عامل شرکتهای مستقر در سالن اجتماعات
پارک برگزار شد.
محمد مهدی فنایی ،رئیس هیئت مدیره شرکتهای الکتروکویر ،پارس کویر ،لنا ،انرژی کویرپایا و رسم آرا و عضو هیئت امنای بیمارستانهای محب ،جامعه
یاوری ،بنیاد امیرکبیر و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران است.
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نمایشگاههایعمومیوتخصصی
شرکت در نمایشگاههای عمومی و تخصصی یکی از راهکارهای فروش محصوالت و خدمات مؤسسات است .خالصهای از عنوان نمایشگاههای سال 96
که شرکتهای پردیس زیستفناوری در آن حضور فعال داشتهاند در ادامه آمده است:
ردیف

عنواننمایشگاه

زمان

مکانبرگزاری

مؤسساتشرکت کننده

1

دستاوردهای پارک علم و فناوری یزد
در حوزه آب

 17الی 18
اردیبهشتماه

مرکز فناوری اقبال

پویاشیمی نوآوران ،الماس ستاره کویر،
اخترشیمی

2

بینالمللیصنایعغذاییتهران

 19خرداد ماه

نمایشگاهبینالمللیتهران

ناباندیشانساینارصنعت

3

بینالمللیسوناواستخر

 9الی  12تیرماه

نمایشگاهبینالمللیتهران

بنیانارمغانتجارت

4

ماشین آالت راهسازی عمرانی وکشاورزی

 10الی 14تیرماه 96

نمایشگاهبینالمللی کرمان

یگانهپارسه کویر

5

نمایشگاهفناوریهاینوینشهری

 14الی  15مردادماه

نمایشگاهبینالمللی
اصفهان

پویاشیمی نوآوران الماس ستاره کویر

6

ورزش وتجهیزات ورزشی

 13الی  16شهریورماه

نمایشگاهبینالمللیتهران

بنیانارمغانتجارت

7

جشنواره ملی بهرهوری و بازچرخانی آب

 21الی  23شهریورماه

دانشگاهفردوسیمشهد

بنیانارمغانتجارت

8

نمایشگاهزیستفناوریتهران

 27الی  29شهریورماه نمایشگاهبینالمللیتهران

پویاشیمی-سردصنعتالماس
ابسار کویر -پردیس پژوهش
ایده آز طب -گیاهان دارویی بوستان

9

فناوری و نوآوری ربع رشیدی

 20الی 24آبانماه

نمایشگاهبینالمللیتبریز

پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر

10

فن بازار

 7الی 9آذرماه

دانشگاهیزد

ارائه محصوالت کلیه شرکتها

11

دستاوردهای پژوهش و فناوری

 22الی  26آذرماه

لدایمینمایشگاهها
مح 
تهران

ارائه محصوالت کلیه شرکتها

12

بینالمللیgoldfood

 2الی  5بهمنماه

دبی

ناباندیشانساینارصنعت
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دورههای آموزشی:
دورههای برگزار شده توسط مؤسسات مرکز
دورههایی که در سال  1396توسط شرکتهای مستقر در مرکز و با همکاری نهادها و ارگانهای مختلف برگزار شده به شرح ذیل است:
ردیف

نام دوره

زمان برگزاری

برگزارکننده-همکار

1

اصول ایمنی در آزمایشگاه

اردیبهشتماه

آبسار کویر -پارک علم و فناوری یزد

2

دورهآتشنشانی

اردیبهشتماه

آبسار کویر -پارک علم و فناوری یزد

3

دوره آموزشی عدم قطعیت

اردیبهشتماه

آبسار کویر -پارک علم و فناوری یزد

4

استاندارهایموادمغذی
و کاربردهای آن

آبانماه

ناباندیشانساینار صنعتیزد
پارک علم و فناوری یزد

5

بیواستارتآپ

آذرماه

نوآوران زانا -دانشگاه یزد
پارک علم و فناوری یزد

6

برچسبگذاری و پایش و پاالیش برچسبها
در حوزه صنعت غذا

دیماه

ناباندیشانساینار صنعتیزد
پارک علم و فناوری یزد

7

بازآموزی آزمونهای میکروبی و شیمیایی
فراوردههایغذایی

دیماه

ناباندیشانساینار صنعتیزد
پارک علم و فناوری یزد
دانشگاهعلومپزشکیشهیدصدوقییزد

8

کمکهای اولیه مواجه با زلزله اطفای حریق دستی

اسفندماه

آبسار کویر -پارک علم و فناوری یزد
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آزمایشگاههاو کارگاهها
-1اسامی آزمایشگاهها و کارگاههای فعال پردیس در سال 1396
 آزمایشگاه شیمی (شرکت آبسار کویر)آزمایشگاهبیوتکنولوژی(شرکتآبسارکویر)آزمایشگاه کشتبافت(شرکتآزماایلیا) آزمایشگاه کاشی و سرامیک(در دست اجرا) آزمایشگاه شرکت اختر شیمی با محوریت فلوکوالنت و مواد موثر در نساجی و تصفیه آب آزمایشگاه شرکت آذران صنعت با محوریت پلیمرو شویندهها آزمایشگاه گیاهان دارویی بوستان -2نیروی انسانی شاغل در آزمایشگاهها

مدرکتحصیلی
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نوعهمکاری
تمام وقت

پاره وقت

پایین تر از کارشناسی

2

1

کارشناسی

8

4

کارشناسیارشد

14

2

دکتری

4

0
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اسامی مؤسسات مرتبط با پردیس زیستفناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی
-1هستهها و مؤسسات پیشرشد و رشد فعال در سال 96
ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

زمینهفعالیت

1

مدیسا پلیمر آریا

مائدهساجدی

تولیدمرهم زخم با قابلیت ترمیم و بهبودبخشی

2

سپند بتن کویر یزد

سیدمحمددرخشان

تولید تراورس با بار محوری  30تن

3

سرد صنعت الماس پارس

امیر دهقان

تولید ژل ارگانیک سرمازا با قابلیت نگهداری در دمای زیر صفر

4

کیان فن آوران پیشگام مهرسام

مسلمدهقانمنشادی

بهریز آجیل و خشکبار

5

شبنمگستر رویان دشت کویر

مهدیهتجملیان

تولید بستر کاشت آلی نگه دارنده آب با استفاده از پسماند
محصوالت

6

روجینه

فاطمهحشمتی

تولید نوشیدنی گیاهی موثر در کنترل چاقی

7

راد شیمی توسعه آفرین کویر

محمدحسنمحمدیمقدم

تولیداسیدفلوریدریک

8

سرداب انرژی پویا گستر ایساتیس

نادر دهقانمنگابادی

ساخت قطعات کنترل خودکار دبی مایعات

9

داروسازان بالدار کوچک ایساتیس

علی صادقیان صادق آباد

تولید فراوردههای آرایشی بهداشتی و دارویی

10

اندیشه برتر پیران ویسه

سیدمحمدحسینآیتاللهی

خدماتتجاریسازیفناوری

11

صنایعتبدیلیدایاسپهر ایساتیس محمد رضا دشتی رحمتآبادی

انجام عملیات خشککردن در محیط خالء و ذخیره مایعات آن

12

پارس گیتی رایحه

ابراهیمحقیرابراهیمآبادی

تولید طعمدهنده طبیعی جهت استفاده خانگی و صنعتی

13

رایمندتجارتایساتیس

اسماعیلفالح

کلینرهایآزمایشگاهی،خانگیوصنعتی
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ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

زمینهفعالیت

14

بازمان انرژی سپهر یزد

سعیدخبیری

سوخت پاش کم مصرف با بازیابی حرارتی

15

علوم کل نگر سینا

مهدی عدل

تولید و فراوری شیر بادام

16

گلدمکس

حسیندهقان

تولید فرموالسیون طعمه مگس کش

17

پیشگامان صنعت معدن دالوران
کویر یزد

محمدمنتشری

طراحی ،ساخت و تعمیر قطعات و دستگاههای حفاری

18

ایوانسرایبهراز

رضاهمتی

طراحی ،ساخت و اجرای سیستمهای نوین معماری و شهری

19

پایا معدن پردیس یزد

محمدرضاکارگرانبافقی

فراوریخاکهایصنعتی

20

بازمان انرژی سپهر

سعیدخبیری

سوختپاش کم مصرف با بازیابی حرارتی

21

عمید فناور آب و معدن یزد

مهدیهعالمزاده

زمینشناسیمنابعآبوزیستمحیطی

22

پردیس پژوهش فناور یزد

مسعودحافظی

سنتز و عرضه مواد جایگزینهای بافت سخت

23

ایده آز طب

امیر نخعی زرندی

تولید لوازم یکبار مصرف پزشکی و آزمایشگاهی

24

گروه نوآوران زانا

مهدی کالنی

تولید کیت استخراج DNAو تجهیزات آزمایشگاه

25

ریز زیست فناوران فردا نگر

بیبیفاطمهحقیرالسادات

طراحی و بهینه سازی انواع نانو حاملها
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ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

زمینهفعالیت

26

تعاونی دانش بنیان ماشین سازان
طراحان جوان یزد

حسیننادی

ساخت انواع ماشین آالت صنعتی

27

دیده بان توسعه پایدار

محمد رضا کوثری

توسعه پایگاه اطالعاتی پایش و پیش بینی خشکسالی

28

یگانهپارسه کویر

سید نوراهلل میرنژاد

طراحیوساختمینیلودر هیدروستاتیک

29

بنیان ارمغان تجارت کویر یزد

حمیدابویی

طراحی و ساخت تجهیزات و هیدروتراپی  -ورزشهای آبی

30

نوآبیارانبوستانمهر

محمد علی صادق زاده

آبیاری گیاه با پمپ خورشیدی ترمو فیزیکی

31

رویین شایا خلیج فارس

محمدلشنی

تهیه تکنولوژی ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی وارداتی

32

فراور کانی گنج یزد

روح اهلل عقبایی

طراحی و ساخت تجهیزات و راهاندازی خطوط فراوری مواد معدنی

33

پادرا معدن ایرانیان

محمد رضا دهقان نیری

طراحی اتوماسیون بهینه سازی الگوی انفجاری معدن

34

پویا شیمی نوآوران الماس
ستاره کویر

ابوالفضلفتوحی

طراحی و ساخت سانتریفیوژهای دو فازی و سه فازی

35

ناب اندیشان ساینار صنعت یزد

محمدعلیشایق

تولیدترکیباتآرایشیبهداشتی
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پردیسهایفناوری

 -2مؤسسات فعال پسارشد در سال 96
ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

زمینهفعالیت

1

مشاورین علم و صنعت

مجتبیمرآت

اکتشاف و فراوری مواد معدنی

2

مهندس فالت قاره

محمدمهدیآرمان

تصفیه آب و فاضالب -طراحی ،اجرا و بهرهبرداری خطوط انتقال آب و فاضالب

3

کامپوزیتشیمیسازه

دهقان پور

تولیدمصنوعاتکامپوزیتی

4

آذران صنعت

بتول قادری عصرآبادی

خدمات آزمایشگاهی تخصصی در راستا تولید مواد آرایشی و بهداشتی

5

نانوآبکارایساتیس

محمدهدانصیریزاده

ایجاد پوشهای نانوساختار حفاظتی بر روی فلزات و آلیاژها

6

بسپارکاوان

محمدکیانی

استفاده صنعتی از نانورسها در تولید کامپوند ترموپالستیک دیرسوز

7

پترواکتان

محمدحسینطیبپور

تولید خشککنها و استا بیالیزرهای پایه فلزی و افزودنیهای رنگ و رزین

8

پایانوینسرام

مسعودمحمودیانمحمودآباد

ساخت پنجرههای سرامیکی مورد کاربرد در حفاظت رادار -ساخت قطعات
دیرگداز با خاصیت شوکپذیری و مقاومت خوردگی باال

9

اخترشیمی

فاطمهدرخشانی

تولید مواد پلیمری جاذب و لخته ساز

10

نیروپارس

سهراببهمردی کالنتری

سامانههایانرژیتجدیدپذیر-اندازهگیریپارامترهایزیستمحیطی-
اتوماسیونصنعتی
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ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

زمینهفعالیت

11

ایده گستر صنعت

علیرضافرخنیا

مشاوره و خدمات مهندسی نساجی -ساخت ،تولید و تامین قطعات یدکی و مواد
شیمیایینساجی

12

صافات انرژی یزد

رضا جوادپور

بهرهبرداری و نگهداری نیروگاهها و ماشینآالت صنعت و طراحی و ساخت قطعات
و تجهیزات مورد نیاز آن ،طراحی ،ساخت و بازسازی تجهیزات و قطعات ایستگاه
تقلیل یا افزایش فشار گاز ،گازوییل و روغن

13

کوالک گستر یزد

مجتبیسیدینخراسانی

طراحی و ساخت تجهیزات بهینه گرمایشی و سرمایشی

14

مهندسانمشاور چهار
ایوانتدبیر

علیامامحسینی

سازه و مقاوم سازی

15

علماندیشانعمران
کویر

مصطفیآدرسی

تولید و اجرای بتنهای ویژه :بتن غلتکی و بتن هوشمند

16

آبسار کویر

حسینمیرجلیلی

طراحی ،ساخت و اجرای تجهیزات واحدهای تصفیه آالیندههای زیست محیطی

17

بیستون

ابوالفضلمیرحسینی

سیستمهاینوینمعدنکاریودیسپاچینگ
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س فناوری اطالعات و ارتباطات
پردی 

تقی فرهنگ نیا
س فناوری اطالعات
مدیر پردی 
و ارتباطات

توســعهی پردیسهای تخصصی فناوری با توجه به رویکرد جدید پارک علموفناوری یزد در زمینه ســاختار اداری و با
هدف تقویت توان پارک در ارائهی خدمات تخصصی و جدید به ویژه در بخش بازار ،مشاوره و آموزش ،از طریق تقویت
مراکز رشــد و تفویض مدیریت خدمات هر حوزه به پردیس تخصصی آن دنبال میشــود .در این راســتا ،راهاندازی ســه
پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات ( ،)ICTزیستفناوری و سیستمهای پیشرفتهی صنعتی و فناوریهای نرم در دستور
کار سال  96پارک علموفناوری یزد قرار گرفته و با محوریت سه مرکز رشد فعال در این سه حوزه ،فعالیت آنها آغاز شد.

پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات ))ICT
پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از  3پردیس تخصصی فناوری ،در ســال  1396فعالیت خود را آغاز نمود .در ســال  15 ،1396واحد فناور
در دورهی پیشرشد 17 ،واحد فناور در دورهی رشد و همچنین  39واحد فناور در دورهی پسارشد مستقر بودهاند .این واحدها در زمینههای تولید نرمافزار،
آموزش الکترونیکی ،اتوماسیون صنعتی ،سیستمهای اطالعاتی و سایر زمینههای مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات مشغول به فعالیت هستند.
از جمله اقدامات صورت گرفته این مرکز در سال  96میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
افتتاح دفتر توانمندسازی و تسهیل گری کسبوکارهای نوپا فاوا در پارک یزد
برگزاری پنج مورد نشست آشنایی با تجارب
برگزاری دو جلسه هماندیشی بررسی مشارکت اعضای صنف رایانه یزد
برگزاری نشست تخصصی سالمت اجتماعی و سالمت الکترونیک
برگزاری نشست شهر هوشمند ،چالشها و فرصتها
همکاری در برگزاری رویداد استارتآپ راه ابریشم در یزد
اسامی واحدهای فناور پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات در سال 1396
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پردیسهایفناوری

اسامی واحدهای فناور پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات در سال 1396
ردیف

نام شرکت

مدیرعامل

زمینهفعالیت

وضعیتاستقرار شمارهتماس

1

بهینه سازان نرم افزار
بهسانایساتیس

حسین بلوری زاده

تولید نرم افزارهای تحت  Webو تحت Lan
در زمینه اتوماسیون مراکز تحقیقاتی و پژوهشی

پسارشد

37260144

2

پارس کنترل کویر

داودباغستانی

نرم افزارهای کاربردی در زمینه اتوماسیون صنعتی

پسارشد

37267386

3

پارسانالکترونیک
پیشرو

سید امین درخشان

 -1طراحی و تولید مجموعههای کمک آموزشی و ارائه
خدمات مهندسی در زمینه الکترونیک  -2ارائه خدمات
مهندسی در زمینه خالقیت و مراکز نوآوری

پسارشد

37260090

4

پارسیانایساتیس

محمدابویی
مهریزی

-1طراحیوتحلیلسیستمهایاطالعاتی
-2کنترل و مدیریت پروژه

پسارشد

37262940

5

پردیسفناور ایساتیس

حسینجاللی

طراحی ،پیاده سازی و توسعه شبکههای کامپیوتری

پسارشد

37250083

6

پویش داده نوین

حمیدرضا
جعفریانمقدم

-1مجازی سازی سرورها و کاربران
-2طراحی و امنیت شبکه

پسارشد

37265343

7

پویانسیستمیزد

علی رفیعی فرد

طراحی ،پیاده سازی و توسعه شبکههای کامپیوتری

پسارشد

37245134

8

درخشانصنعت
ایساتیس

مجتبیایزدی

-1طراحی و تولید تجهیزات مخابراتی-2طراحی و تولید
نرمافزارها.سختافزارها-3مانیتورینگ کمیتهایفیزیکی

پسارشد

37257974

9

دور کاوی افق

علیسرکارگر
اردکانی

ژئوماتیک ()GIS, RS, GPS

پسارشد

37246577

10

سپهر افراز ایرانیان

علیرضاکاظمی

-1طراحی ،توسعه و تولید نرم افزارهای تحت وب و پرتال
-2توسعه و پشتیبانی پرتال الیفری

پسارشد

37260080

11

فراسنجشایساتیس

حامد فرح

کالیبراسیون (مترولوژی و اندازه شناسی اوزان و مقیاسها)

پسارشد

37243468
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ردیف

نام شرکت

مدیرعامل

زمینهفعالیت

12

پیشگامانفناوری
اطالعاتایساتیس

احمدسمیعی

-1نرم افزارهای کاربردی در زمینه بانکهای اطالعاتی
-2تولید نرم افزارهای تحت وب در زمینه بانکهای
اطالعاتی

13

پردیسهایفناوری

وضعیتاستقرار شمارهتماس
پسارشد

37260094

کارخانجاتتولیدی
المپهایبسیار کم
مصرف بهنور یزد

فخرالدینحجازی

تحقیق و توسعه در زمینه LED

پسارشد

37264022

14

فناوریاطالعات
و ارتباطات کیمیا افزار

سولمازعموشاهی

نرم افزار کاربردی ساماندهی بایگانی

پسارشد

37258156

15

ماتریستوسعهپارس

مرضیه
حسنرضائیان

بهبودفرایندهایسازمانی

پسارشد

37260085

16

مهندسیمحیاپرداز

-1طراحی و تولید نرم افزارهای شهرسازی ،نوسازی و GIS
تحت وب و ویندوز -2ساماندهی بایگانی
محمدرضاسلطانی
و ایجاد آرشیو الکترونیک

پسارشد

37256546

17

محیط پرداز یزد

رضاصدیقی

 ،RS ،GPS ،GISپژوهش و مطالعات شهری ،منطقه ای
و روستایی

پسارشد

37260148

18

فاراب رایانه یزد

زهرا محسنی رازچ

طراحی ،پیاده سازی و توسعه شبکههای کامپیوتری

پسارشد

37260153

19

طیفزمین

حامدگنجی

طراحی و تولید بردهای الکترونیکی و قطعات وابسته -
علوم ژئوفیزیک و نقشه برداریGPS ،GIS ،RS

پسارشد

37259840

20

نگینگسترانمحاسب

احمدعلی
کالنتریتفت

طراحی و تولید نرم افزارهای حسابداری تحت وب و
ویندور تولید نرم افزارهای تحت وب
در زمینههای  CRMو CMS

پسارشد

100
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ردیف

نام شرکت

مدیرعامل

زمینهفعالیت

پردیسهایفناوری

وضعیتاستقرار شمارهتماس

21

کاوش رایانه یزد

مریمالسادات
حسینی

-1تولید نرم افزار مرتبط با اتوماسیون پزشکی
-2اتوماسیون اداری و مالی

پسارشد

37251108

22

آریاسپندمهریز

محمدرضامعتمدی

طراحی ،تولید و اجرای دستگاههای اندازه گیری،
تله متری ،کنترل و قرائت از راه دور

پسارشد

37257972

23

ویستاالکترونیک

علیبرزگری

طراحی ،ساخت و پیاده سازی جلوه سازهای آب و نور

پسارشد

38201815

24

گروهمهندسینفراصدر

محمدعلی
سعادت جو

طراحی ،پیاده سازی و توسعه شبکههای کامپیوتری

پسارشد

37267717

25

تعاونی
پیشگامانرسانه
و آگهی زبده (پرواز)

سیدامیرحسین
حاتمینسب

-1تابلوی  LEDبا قابلیت کنترل از راه دور و تحت وب
-2تابلوهایROLLING

پسارشد

37269431

26

صنعتی گیتی گستر کبیر

تابندهروزبهی

هوشمند سازی و تغییر ساختار واحدهای صنعتی تجاری و
اداری با استفاده از سیستمهای اطالعاتی مکانی  GISو RS

پسارشد

37257977

27

نیک افزار کویر یزد

احمدصدیقی

طراحی و پیاده سازی شبکههای کامپیوتری
و نرم افزارهای مرتبط

پسارشد

37267150

28

دانش بنیان آپافن

علیاصغر خاکپور

طراحیوساختتجهیزاتپزشکی،صنعتی،بیمارستانی،
آزمایشگاهیو......

پسارشد

37263321

29

کبریسامانه

امیرحسینزارع

طراحی و پیاده سازی سامانه اطالعات جغرافیایی کبری
()GIS

پسارشد

37257970

30

پیشتازانستاره
ایساتیس

محسنکرمی

طراحی و پیاده سازی نرم افزار
و سخت افزار مرتبط با RFID

پسارشد

37261617

31

برج فناوری اطالعات

حسینحکیمیان

ایجاد و توسعه دیتاسنتر و آزمایشگاههایICT

پسارشد

37282006
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ردیف

نام شرکت

مدیرعامل

زمینهفعالیت

پردیسهایفناوری

وضعیتاستقرار شمارهتماس

32

سپهر سالمت کویر
ایستاتیس

ابوالفضلساجدی

نوبت دهی تلفنی – اینترنتی ،پذیرش 24

پسارشد

-

33

فهیمایساتیس

علیاکبر مقتدری

طراحی و ساخت ماشین آالت صنعتی

پسارشد

-

34

پیمان پردازش نیام

سیدحسینعابدیه

طراحی و پیاده سازی نرم افزار کنترل پروژه سازمانی (پوشا)،
طراحی و تولید سامانههای اطالعات جغرافیایی ()GIS

پسارشد

36290766

35

سرزمینشکالت
صفر و یک

سیدمهدی
میردهقان

طراحی و توسعه نرم افزار موبایل

پسارشد

37269537

36

دانش بنیان پایا
الکترونیکدنیاینوین

مسعودموحدی

طراحی و ساخت مدارهای چاپی  pcbمعمولی
و فرکانس باال

پسارشد

37269830

37

دانش بنیان فناوران
صنعترباتیک

هادی زارع

اتوماسیونصنعتیورباتیک

پسارشد

37268280

38

پژوهشگرانعصر
توسعهکویر

علیفتاحی

طراحی و پیاده سازی سیستم پرداخت درون برنامه ای
نرم افزارهای موبایل (پرداخت همراه)

پسارشد

37269383

39

دانشبنیانتوسعه
الکترونیکفرخمهر

سلمانایرانی

نرم افزار مدیریت مجتمعهای آپارتمانی و مسکونی

پسارشد

37269740

40

دانش بنیان پرتو
الکترونیکپیشگامکویر

احمدکریمی

خشک کن صنعتی با استفاده از امواج مایکروویو

رشد

37269737

41

رادوین صنعت پویای
کویر

علیجعفریزاده

طراحی ،ساخت و پیاده سازی فضاهای آبی و نوپردازی

رشد

37281222

42

مهندسیساعیان
صنعت نوین یزد

سیدمجتبی
عباسی راد

سیستمهوشمند گلخانهتحتوب

رشد

37281918
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43

پیشرو پردازان اریس
ایده یزد

محسنکریمی

طراحی و ساخت دستگاه رادار با تجهیزات مرتبط با
سیستم  E-GBSARجهت پایش دیوارههای معدن

رشد

37255939

44

صنعتوتجارت
هوشمند کیسانیزد

صدراصالحی

طراحی و ساخت سیستمهای کنترل از راه دور پرندههای
بدونسرنشین

رشد

37282524

45

توسعهآسمانآترین
ایساتیس

عمادمرشدیان

طراحی و ساخت پرنده بدون سرنشین با ویژگی انتقال
تصویر دوربرد آنالین

رشد

37280624

46

نوین آرا پایش افروز
ایساتیس

ابوالفضل
ارباب تفتی

طراحی ،ساخت و برنامه نویسی سامانه کنترل
و نظارت از راه دور ()RTU

رشد

37260093

47

ویاناالکترونیکیزد

ابراهیمدرویشان

طراحی و ساخت تلفن عمومی با استفاده از کارت بانک

رشد

37282430

48

بارمان اندیشه سازان
آریا

صادقالمهدی
فغانی

طراحی و پیاده سازی سامانه مجازی سازی سرور

رشد

37280161

49

هوشمندسازانونداد
افرابن

فائزهمحسنیمقدم

طراحی و ساخت دستگاه نشانگر دیجیتال لیزری

رشد

37282590

50

درایت پویان نسل
آفتاب

مسعود
زارع خورمیزی

سامانههوشمندبرنامهریزیهفتگیبوستان

رشد

37262595

51

نوآوران فردای برتر
سیوان کویر

صادقحاجیگی

طراحی و ساخت دستگاه مدیریت یکنواختی گله طیور
با جداسازی وزنی

رشد

37283264

52

پارسا تجارت صنعت و
دانش نو یزد

راضیهدهقانی

طراحی و ساخت سیستم هوشمند بورد دیسپنسر جایگاه
CNG

رشد

-

53

هوشمندسازانخودرو
هیراد کویر

محمدرضا
حسانی فر

طراحی و ساخت سیستم مولتی مدیا خودرو
(مانیتورخودرو)

رشد

38412016
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54

راهکارهایهورخش
کیهان (رویال سان)

احسانغالمی

ارائه خدمات برندسازی در فضای مجازی و دیجیتال

رشد

-

55

فنیمهندسی
آراد صنعت ستاره یزد

سیدعلیطباطبایی

طراحی و ساخت اکجیویتور شیر برقی

رشد

37281889

56

شیردالصنعت
ایساتیس

مسعودشیرالی

طراحی و ساخت و اجرای آب نمای داینامیک

رشد

37281995

57

نفوذ نت تابان ایرانیان
(کفشدوزک)

احسان
قاسمینسب

طراحی و پیاده سازی آموزشی و آزمون ساز زبان انگلیسی
حوزه کودک و نوجوان

پیش رشد

37257975

58

رادپرداز کویر

محمدمهدی
مشکاتیانراد

ایجاد بستر خدماتی و اطالعاتی مشاغل (دور من)

پیش رشد

-

59

آداک سنجش

علیوحدتی

طراحیوساختتجهیزاتسیستمهایمانیتورینگ
SCADA

پیش رشد

-

60

پژوهشگرانآرساصنعت
کویر

سیدرضاعلوی

طراحی وساخت پلتفرم سیستم مدیریت ساختمان مبتنی بر
اینترنتاشیاء

پیش رشد

-

61

مهندسیالکترونیکی
مخابراتی الکا گستر یزد

امیرزینلی

طراحی و پیاده سازی سیستم جلوگیری از سرمازدگی
محصوالتکشاورزی

پیش رشد

-

62

راهکارهایهوشمند
پایشگستر ایساتیس

سحرپورمحمدی

مانیتورینگکمیتهایفیزیکیوالکتریکی

پیش رشد

-

63

هموارمسیرسازان
هوشمند

سبحان قادری نسب

پیاده سازی پلتفرم طراحی و برنامه نویس آرت

پیش رشد

-
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64

ایرانکارگشا(یانا)

ناصرآرینمهر

طراحی و پیاده سازی خدمات دورکاری تحت وب
(ایران کارگشا)

پیش رشد

-

65

بندیل

حجت یزدانی نژاد

طراحی و پیاده سازی پایگاه اطالعات گردشگری
و خدمات آن (بندیل)

پیش رشد

-

66

ایده پردازان زوج گیتی

الههاحمدپور

طراحی و ساخت شیرآالت الکترونیکی هوشمند

پیش رشد

-

67

داده پردازان ارتباطات
نوین

محسن
سرداریزارچی

طراحی و پیاده سازی رسانه اجتماعی کتاب و کتابخوانی
(جیک و بوک)

پیش رشد

37282568

68

تینو نوین افزار

نیماناصر المعمار

طراحی و پیاده سازی نرم افزار بازار مشاغل

پیش رشد

-

69

کالیک

سروش کریمی

راههای اتوماسیون مبتنی بر RFID

پیش رشد

-

70

فناوری آوای همراه
سندباد

حسین زارع

طراحی و پیاده سازی پلتفرم آنالین تاکسی یاب

پیش رشد

-

71

نخبگانمبتکرایساتیس

احمدحافظی

طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات
با قابلیت اتصال به سیستم اتوماسیون واحدهای صنعتی
(بصورتآنالین)

پیش رشد

-

مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسبوکارهای نوپای فاوا-یزد
اهداف مرکز:
 شناسایی تمامی فعالین و کارآفرینان استان و ایجاد تعامل سازنده و همافزا بین اعضای زیست بوم کارآفرینی استان شناسایی ،تجمیع و تخصیص منابع استان برای آموزش ،رشد و توسعه کسب و کارهای نوپای محلی تسهیل ایجاد و رشد کسب و کارهای نوپای محلی برای حفظ سرمایههای انسانی استان جلب حمایت کسب و کارهای توسعه یافته استان جهت سرمایهگذاری و تخصیص امکانات به کسب و کارهای نوپای محلی105
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راهاندازی مرکز
صدور مجوز :در نشســت انعقاد تفاهم نامههای برنامه توســعه کســب و کار و اشــتغال پایدار (تکاپو) در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات که در تاریخ 18
فرورودیــن  1396بــا حضــور وزیــر محتــرم تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی و همچنین وزیر محترم ارتباطات و فنــاوری اطالعات برگزار گردیــد ،پروانه فعالیت مرکز
توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا واحد یزد برای پارک صادر شد.
افتتاح دفتر :در حاشــیه برگزاری هفتمین جلســه شــورای راهبری ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان ،عصر چهارشــنبه ششم اردیبهشــت ماه  ،1396دفتر
توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا استان با حضور استاندار یزد ،معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد ،رئیس
پارک علموفناوری یزد و مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان در مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات افتتاح شد.
عقد قرارداد :در تاریخ  20تیرماه  1396قراردادمابین پارک علموفناوری یزد به عنوان مسئول اجرایی مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپای فاوای استان
و سازمان فناوری اطالعات ایران منعقد شد.
تسهیل تعامل اجزای اکوسیستم کارآفرینی استان در حوزه فاوا از طریق وبسایت مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسبوکارهای نوپای فاوای یزد
وبسایت مرکز به عنوان بستری برای تسهیل تعامالت اعضای اکوسیستم کارآفرینی استان عمل مینماید .بدین منظور تالش شده است تا وبسایت مرکز
به طرق گوناگون معرفی شده و با عضویت فعاالن این حوزه در آن ،تعامالت به سادگی در درون آن انجام گیرد .تاکنون  81نفر به عضویت وبسایت مرکز در
آمدهاند که از این تعداد  24نفر به عنوان صاحب ایده 5 ،نفر به عنوان مربی 1 ،نفر به عنوان سرمایهگذار 3 ،شرکت به عنوان شرکت سرمایهگذار 5 ،سازمان به
عنوان سازمانهای دارای منابع 2 ،شتابدهنده 5 ،مرکز رشد و  36نفر به عنوان متخصصان این حوزه در سایت مرکز ثبت نام نمودهاند.
عالوه بر این برای معرفی هر چه بهتر وبســایت مرکز و ارتقای نقش آن به عنوان بســتری برای برقراری تعامل در میان فعاالن این حوزه ،تالش شــده اســت
تا اطالع رسانی رویدادهای کارآفرینانه از طریق این وبسایت نیز انجام پذیرد .بدین منظور تاکنون  21مورد رویدادهای کارآفرینی استان در قسمت تقویم
رویدادهای وبسایت بارگذاری شده است و اطالعات آن رویداد به اطالع عموم عالقمندان رسانده شده است.
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جدول  -2برگزاری نشستهای تخصصی با فعاالن حوزه ICT
عنواننشست

تاریخ

ساعت

نشست مشترک بین شرکت سپنتا و شرکتهای پردیس  ICTپارک

96/06/05

2

نشست هم اندیشی بررسی مشارکت اعضای صنف رایانه یزد -جلسه اول

96/06/09

2

نشست هم اندیشی بررسی مشارکت اعضای صنف رایانه یزد -جلسه دوم

96/6/23

2

نشست شهر هوشمند چالشها و فرصتها

96/08/15

2

معرفی مرکز توانمندسازی برای کارورزان طرح کیمیای دانشگاه صنعتی شریف

96/10/14

3

نشست تخصصی سالمت اجتماعی و سالمت الکترونیک

96/12/15

2

تسهیل روند ایجاد ،رشد و توسعهی کسبوکارها
در راستای تسهیل روند ایجاد و رشد و توسعهی کسبوکارهای نوپا در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تالش شده است تا فرصتهای سرمایهگذاری و
ارائهی تسهیالت برای شرکتها به اطالع متقاضیان رسیده و اقدامات الزم انجام پذیرد .بدین منظور در سال  1396بیش از  500مورد اطالعرسانی در ارتباط با
فرصتهای سرمایهگذاری و همچین بسترهای رشد و توسعهی کسبوکارها از طریق فضای مجازی صورت گرفته است که این منجر شده است تا شرکتها
بتوانند به شرح ذیل از فرصتهای موجود بهره گیرند:
 معرفی  24طرح جهت استفاده از تسهیالت از محل وام وجوه اداره شده معرفی  9طرح جهت استفاده از تسهیالت اشتغال فراگیر معرفی  6طرح جهت جذب سرمایه از طریق سامانهی شراکت نت معرفی  2طرح جهت جذب سرمایه از طریق برنامه تلویزیونی حرف حساب جمعآوری و ارسال اطالعات  5شرکت جهت ثبت در شناسنامهی کسبوکارهای فاوا در استان یزدداخلیسازیتجهیزاتفرودگاهی
با توجه به مصوبه کارگروه تجهیزات فرودگاهی ستاد توسعهی فناوری و صنایع دانشبنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تصمیم به داخلیسازی تجهیزات فرودگاهی با همکاری پارک علموفناوری یزد ،اطالعرسانی و ارسال فراخوانهای الزم به شرکتهای توانمند در سراسر
کشور صورت گرفته و نهایتا  4طرح ارائهشده از سوی شرکتها جهت انجام بررسیهای بیشتر و انجام سایر اقدامات الزم به این کارگروه ارسال شد.
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معاون پشتیبانی
واحدهای پشتیبانی و ستاد در هر سیستم اداری در کنار واحدهای صف ،نقش اصلی در پیشبرد ماموریتهای سازمانی
دارند .رســیدن به اهداف کمی و کیفی تعیین شــده در اساســنامه پارک علم و فناوری ،نیازمند داشــتن ساختاری چابک،
توانمند و هوشیار است که توانایی ارائه پاسخهای مناسب به تغییرات محیطی را داشته باشد .از این رو به منظور حفظ و
شهرام شکوهی
ارتقاء جایگاه پارک علم و فناوری یزد در میان دیگر پارکهای کشور و منطقه ،اقدامات اساسی در سه واحد مالی ،اداری
ک
معاونپشتیبانیپار 
و عمرانی در حال انجام است.
اقدامات اساسی مورد توجه این معاونت در سال  96جهت افزایش توان مدیریتی ستاد پارک برای توسعه در راهاندازی نهادهای جدید فناوری از قبیل مراکز
توســعه فناوری ،توســعه و گســترش پردیسهای فناوری پارک بوده و پذیرش مؤسسات و شــرکتهای دانش بنیان در پارک را با ارتقای نهادهای حمایتی
از قبیل صندوق پژوهش و فناوری تقویت و تســهیل نموده اســت .واحدهای مالی ،عمرانی و حقوقی پارک با تمرکز هر چه بیشــتر در فراهم نمودن و تنوع
بخشیدن به منظومهای از خدمات تخصصی و عمومی با افزایش بهرهوری ،هزینههای بهرهبرداری از خدمات پشتیبانی پارک را به صورت قابل مالحظهای
کاهش داده است.
طراحی زیرساختهای جدید عمرانی -مالی -حقوقی و اداری با توجه به شرایط به روز اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جامعه از دیگر برنامههای معاونت
پشــتیبانی پارک بوده که با مشــاوره و همکاری افراد حقیقی و حقوقی صاحب صالحیت در ســال  96انجام گرفته اســت و در قالب برنامههای عملیاتی در
سالهای پیش رو عملیاتی خواهد شد .رئوس این برنامهها در هریک از واحدهای زیرمجموعهی این معاونت به شرح زیر خواهد بود.
واحد اداری
بازنگری ســاختار پارک علم و فناوی با توجه به شــرایط روز پارکها در ایران به منظور ایجاد ســاختاری کارا و پویا در ارائه خدمات به ذینفعان از جمله
.1
ِ
مهمترین اقدامات معاونت پشتیبانی پارک در سال  96بوده است.
 .2تدوین آئین نامههای ارتقا در پستهای مدیریتی در پارکهای علم و فناوری
 .3مطالعات و شناسایی راهکارهای راه اندازی کانون ارزیابی مدیران پارکهای علم و فناوری منطقه دو و چهار فناوری کشور
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 .4ایجاد ساز و کارهای طراحی فرایندهای الزم برای کمک به ارتقای توان نیروی انسانی پارک
 .5آموزش و باال بردن سطح دانش پرسنل ستادی پارک
 .6ایجاد مکانیزمهای رفاهی و تفریحی در ستاد و مؤسسات پارک
واحدحقوقی
در واحدحقوقیمسائلوچالشهایدرونیوبیرونیپارکبررسیمیشودوروابطپارکباقوهیقضائیهونهادهایحقوقیسازمانهااز جملهشهرداری،
وزارت عتف ،راه و شهرسازی تنظیم میگردد .در سال  96حجم زیادی از فعالیتها در این واحد صورت گرفته است ،که میتوان به رئوس آن اشاره نمود:
 .1حل مسائل مرتبط با اداره راه و شهرسازی در تملک مرکز فناوری اقبال جهت صدور سند مالکیت
 .2حل و فصل مسائل مربوط به زمین واگذاری طرح جامع پارک
 .3حل و فصل مسائل مرتبط با شهرداری برای ساخت و سازها و برنامههای توسعهای پارک
 .4حل و فصل مسائل استخدامی و به کارگیری نیروی انسانی ستادی پارک
 .5برگزاری مناقصات و معامالت متعدد
واحد مالی
از دیگر تغییرات سال 96بازنگری در ساختار مالی پارک علم و فناوری بود و با توجه به این که بخش عمدهای از فعالیتهای مالی مرتبط با شرکتهای مستقر
در پارک به صندوق پژوهش و فناوری واگذار شده است ،طی یک بازنگری ،آئین نامههای مربوطه اصالح و واحد مالی پارک ،خدمات الزم را به مجموعه ی
ستاد و شرکتهای فناور ارائه میدهد.
ایجاد و پیاده سازی سیستمهای مکانیزه قیمت تمام شده در واحد مالی پارک از برنامههایی بود که در سال  96آغاز گردید و فاز شناخت این پروژه در حال
اجراست .کسری قیمت تمام شده فعالیتهای پارک به دیگر فرایندهای پارک و تدوین برنامه عملیاتی واحدها بر اساس خروجی تنظیم شده از این سامانه
از دیگر برنامههای واحد مالی پارک است.
واحدعمرانی
در واحد عمرانی پارک ساختمان مراکز رشد اقبال که ساخت آن از سال  93شروع شده بود به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفت .همچنین همزمان با
افتتاح این مجموعه ،کلنگ زنی مجموعه تفریحی-رفاهی پارک با زیربنای  3500متر انجام گرفت که طی برنامهی مدون طی دو سال آینده به بهره برداری
خواهدرسید.
طرح جامع پارک علم و فناوری یزد نیز که از برنامههای اولویتدار پارک است با هدف ایجاد زیرساخت فیزیکی مناسب در سال  96در دستور کار قرار گرفته
و با جلب حمایت استان ،منابع از محل بودجه عمومی به آن تعلق یافته و بازنگری نقشهها برای برگزاری مناقصات در دستورکار این واحد قرار گرفته است.
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امور مالی
امور مالی پارک علم و فناوری یزد در سال  1396با اعتبار مصوب به میزان  93447میلیون ریال کار خود را آغاز نموده است
سید محمد خامسی
مدیر امور مالی پارک
و در پایــان ســال  96فعالیــت مالی خود را با  % 80تخصیص از محل اعتبارات هزینــهای و  %69اعتبارات اختصاصی و %100
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای کار خود را به پایان رساند.
اهم فعالیتهای امور مالی در سال  1396عبارتند از:
 -1نظارت مالی بر حسن اجرای قراردادها و پروژههای عمرانی
 -2ثبت اسناد و استخراج صورتهای مالی مربوط به حسابرسان منتخب هیأت امناء
 -3ثبت ،بررسی و رسیدگی اسناد پارک و صدور چک
 -4نظارت بر اموال منقول و غیر منقول پارک
 -5ثبت و بررسی امور مربوط به درآمدهای اختصاصی پارک و ارائه گزارشات مربوطه
 -6تدوین بودجه سنواتی
 -7ارائه پیشنهاد دستور در جلسات هیئت امناء منطقه  4فناوری
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واحد اداری
روح اهلل غفار زاده
مدیر واحد اداری پارک

واحــد اداری بــه عنــوان یــک واحــد پشــتیبانی از حــوزه فنــاوری ،فعالیتهای خــود را بر اســاس آئین نام ههــای مصوب و
شیوهنامههای کاری تحت نظارت معاونت پشتیبانی پارک انجام میدهد.

الف:بخش کارگزینی
 تبدیل وضعیت  9نفر از کارکنان قراردادی پارک علم و فناوری یزد به پیمانی پیگیری مسائل استخدامی سایر کارکنان حمایت از پرسنل پارک جهت شرکت در کارگاههای آموزشی که خارج از پارک برگزار میشود پیگیری برگزاری جلسه هیئت اجرایی مناطق  2و  4فناوری پیگیری آئین نامه ارتقاء کارکنان در هیئت اجرایی پیگیری پذیرش مدرک تحصیلی باالتر  4نفر از پرسنل پارکب :خدمات عمومی
 ساماندهی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات (پذیرایی ،نظافت و )...و ارتقاء کیفیت آن ساماندهی و نظارت فضای سبز مجموعه پارک علم و فناوری یزد با توجه به شرایط محیطی پارک112
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ج :خدمات رفاهی
 ارائه خدمات بیمه تکمیل درمان به پرسنل شرکتهای فناور ارائه خدمات رفاهی -ورزشی ( اختصاص سانس استخر  -ارائه فضای مهمانسرا به مؤسسات مستقر در پارک) ارائه خدمات فضای پارکینگ به مؤسسات نظارت زیر ساختهای خدماتی از قبیل (پست ،بانک ،اصناف و رستوران) توسعه فضای سبز پارک برگزاری اردوهای تفریحی برای خانواده پرسنل جهت افزایش تعامل بین آنهاد :خدمات حقوقی
 ارائه مشاوره قوانین کار به مؤسسات و برگزاری جلسات حل اختالف پیگیری مسائل حقوقی زمین طرح جامع پارک پیگیری مسائل حقوقی تعارضات با شهرداری ( پروانه -عوارض) پیگیری مسائل حقوقی مؤسساتهـ :انعقاد قراردادها
 تنظیم و اصالح قراردادهای چند مستاجره -تنظیم قراردادهای خرید خدمات ( پشتیبانی و)...
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امور عمرانی
اداره عمرانی پارک فعالیتهای خود را زیر نظر معاونت پشتیبانی پارک و در قالب تشکیل سه کمیته مجزا شامل  -1کمیته
عمرانــی  -2کمیتــه برنامــه ریزی فیزیکی  -3کمیته اصالح الگوی مصــرف و مدیریت انرژی با شــرح وظایف ذیل انجام
میدهد .از اهم وظایف این واحد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 -1جمع آوری و تکمیل اطالعات مورد نیازطرحهای عمرانی (اطالعات طرحهای مورد نیازو نیز اطالعات طرحهای در حال
اجرا )
 -2کمک در تهیه و پیشنهاد بودجههای عمرانی پارک
حسین رحیمی
پارک
عمرانی
مدیر واحد
 -3کنترل و تصویب نقشههای طرحهای عمرانی
 -4انعقاد قرارداد با مهندسین مشاور و پیمانکاران به منظور اجرای طرحهای عمرانی
 -5نظارت عالیه بر حسن اجرای طرحهای عمرانی
 -6رسیدگی به وضعیت مشاوران و پیمانکاران و سایر موارد مالی طرحهای عمرانی
 -7برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی
 -8اجرای طرحهای امانی مورد نیاز پارک
الف ) بخش مطالعات:
 برگزاری مستمر جلسات کمیته عمرانی و پیگیری طرحهای مطالعاتی و توسعهای پارک تصویب کلیات طرح توسعهای مرکز فناوری اقبال و تهیه نقشههای اجرایی ساختمان خدمات رفاهی -ورزشی این مرکز اخذ مجوز شورای فنی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری جهت ساخت ساختمان خدمات رفاهی مرکز فناوری اقبال پیگیری اخذ انشعابات آب ،برق ،گاز و مخابرات اراضی طرح جامع پارک و پیگیری اختصاص ردیف بودجه طرح آماده سازی تکمیل و بروز رسانی سامانههای نظارتی طرحهای عمرانی و پیگیری اخذ بودجه تملک دارییهای سرمایهای سال 1396 برگزاری جلسات کمیته برنامه ریزی فیزیکی پارک114
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ب) بخش اجرایی:
 ادامه عملیات عمرانی و تکمیل و بهره برداری از ساختمان مراکز رشد اقبال شرکت در اولین همایش بین المللی دانشگاه سبز اقدامات اجرایی در حوزه مدیریت سبز مرمت وآماده سازی فضای مرکز خالقیت و فناوریهای نوین شهری اخذ استاندارد و بهره برداری از 3دستگاه آسانسور مرکز رشد جامع اجرای طرح یک هکتاری فضای سبز پردیس جدید پارک (نهال فناوری) انجام کلیه امور مرتبط با تعمیر و نگهداری فضاهای در اختیار پارکج) اقدامات شاخص:
 کسب رتبه اول شاخص اجرای برنامه عملیاتی مربوط به شش ماهه اول سال  1396پارکگزارش مصور

اجرای طرح یک هکتاری فضای سبز پردیس جدید پارک (نهال فناوری)

ادامه عملیات عمرانی و تکمیل و بهره برداری از ساختمان مراکز رشد اقبال
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گفت و گو
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رئیس پارک علم و فناوری یزد مطرح کرد:

گسترشتعامالتبینالمللی؛اولویتپارکعلموفناورییزددر سال96
داریــوش پورســراجیان ،رئیــس پارک علم و فنــاوری یزد در گفتوگــو با روابط عمومی ایــن پارک از
برنامهها پارک یزد در سال  96گفت.
پورسراجیان با اشاره به اهمیت توسعه تعامالت بین المللی برای پارکهای کشور از اقدامات پارک
علم و فناوری یزد در این حوزه در سال  95گفت و اضافه کرد :برگزاری تورهای فناوری از جمله این
اقدامات بود که در اواخر ســال  95به افتتاح دفتر مبادالت فناوری ایران و گرجســتان در پارک یزد
انجامید و قرار است افتتاح همین دفتر در گرجستان به عنوان اولین برنامه سالجاری پیگیری شود.
وی ادامــه داد :مــدل همــکاری با گرجســتان در خصوص افتتاح دفتر تبادالت فنــاوری بین المللی
قرار اســت با کشــورهایی از جمله ایتالیا ،مجارســتان و هند ،با همکاری دانشــگاه یزد و ســایر مراکز
تحقیقاتی و فناوری استان دنبال گردد.
پورسراجیان انتخاب کشورهای هدف را براساس همکاریهای گذشته ،پتانسیلهای استان ،همکاری سایر نهادهای استان و ماموریتهای ملیای که
وزارت عتف برعهده پارک علم و فناوری یزد قرار داده است ،دانست و افزود :بر این اساس مذاکراتی با پارک علم و فناوری اسکولکوو ( )Skolkovoروسیه
صورت گرفته است و ایجاد دفاتر همکاری با این پارک نیز در دستور کار سال جاری خواهد بود.
رئیس پارک علم و فناوری یزد ،ادامه همکاری با شورای ایرانیان دبی در قالب جشنوارههای تجاری سازی سالیانه را از دیگر برنامههای توسعه تعامالت
بین المللی این پارک در سال  96عنوان کرد.
پورسراجیان در بخش دیگری از سخنان خود ،عملیاتی سازی طرح جامع پارک را از دیگر برنامههای پارک علم و فناوری در سال  ،96عنوان کرد و گفت:
مذاکرات اولیه جهت سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام گرفته و توافق اولیه نیز بدست آمده است.
تامین انرژی از طریق ایجاد مزرعه خورشــیدی و تامین منابع مالی برای آغاز پروژه این طرح از طریق مشــارکت با صندوقهای ســرمایهگذاری امســال به
صورت جدی دنبال خواهد شد.
پور ســراجیان رویکرد جدید پارک علم و فناوری یزد را در زمینه ســاختاری و اداری ،توســعه پردیسهای تخصصی فناوری عنوان کرد که از طریق تقویت
مراکز رشد و ارائه خدمات جدید به ویژه در بخش بازار ،مشاوره و آموزش توسط پردیسهای فناوری دنبال میشود.
وی عنوان کرد :در حال حاضر راهاندازی سه پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات ( ،)ICTپردیس فناوری زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی
و پردیس فناوریهای نرم در دستور کار پارک علم و فناوری یزد قرار دارد و مسئولین راهاندازی این پردیسها نیز مشخص شده اند.
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پورسراجیان نکته اصلی در شکل گیری این پردیسها را ،تقویت توان پارک در ارائه خدمات تخصصی و همچنین بازاریابی تخصصی متناظر با این زمینهها
دانست و افزود :مدیریت خدمات هر حوزه به پردیس تخصصی آن محول میشود.
وی با توجه به لزوم انعطاف پذیری ســاختار ســازمانها متناســب با شــرایط گفت :وظیفه هماهنگی این پردیسها به عهده واحد برنامهریزی و نظارت
خدمات بازار پارک علم و فناوری یزد اســت که امید اســت با تقویت نیروی انســانی مراکز رشــد در تمام زمینهها از جمله خدمات تخصصی بازار ،آموزش و
مشاوره جهت توسعه این پردیس گام بردارد.
داریوش پورسراجیان در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه سال  96اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه پارک علم و فناوری است گفت :این برنامه باید
بر اساس سیاستها و اهداف کالنی که تعریف شده پیگیری شود و تا سال  99به مرحله اجرا برسد.
وی ارتقا سطح کیفی مؤسسات ،تقویت مشارکت و توسعه نقش آفرینی پارک در سطح ملی و بین المللی ،توسعه منابع درآمدی و فرایند نوآوری و توسعه
کمی و کیفی زیرساختها را از استراتژ یهای کالن پیشروی پارک یزد عنوان کرد.
پور سراجیان تاثیرگذاری ویژه پارک علم وفناوری یزد در نظام منطقهای نوآوری را یکی از اهداف استراتژیک پارک دانست و خاطر نشان کرد :بهره مندی
از خدمات و زیرســاخت پیشــرفته در کالس جهانی ،برخورداری از مؤسســات فناور در تراز ملی و بین المللی ،داشــتن ســهم قابل توجه در اقتصاد استان و
برخورداری از منابع مالی پایدار از دیگر اهداف استراتژیک تعریف شده پارک علم وفناوری یزد در برنامه چهارم توسعه است.
رئیس هیأت مدیره صندوق پژوهش و فناوری یزد ،کمک به شــکل گیری فعالیتهای مشــترک بین شــرکتهای فناور و مؤسسات مستقر در قالب تشویق
ایجاد کنسرســیومها وتوســعه کمی و کیفی خدمات صندوق پژوهش و مشارکت بیشــتر صندوق پژوهش را نیز از دیگر برنامههای پارک علم و فناوری یزد
دانست.
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مدیر فنبازار منطقهایاستانیزد:

یزد؛میزباننهمیننشستسراسریفنبازارهایمنطقهای
در حاشــیه برگزاری هشــتمین نشســت سراســری فنبازارهای منطقهای در فارس ،پای گفتوگو با
احمدرضــا فقیــه خراســانی؛ مدیر فنبــازار منطقهای اســتان و معاون فنــاوری و نوآوری پــارک علم و
فناوری یزد نشستیم که در ادامه میآید.
هشتمین نشست سراسری فنبازارهای منطقهای با چه هدفی برگزار شد؟
هشتمین نشست سراسری فنبازارهای منطقهای با حضور کارگزاران  15فنبازار منطقهای و یک فنبازار تخصصی ،سیدمحمد صاحبکار خراسانی؛ رئیس
امور شــرکتها و مؤسســات دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و با هدف هم اندیشــی ،آشنایی با آخرین قوانین و مقررات فنبازار ملی،
اطالعرسانی در خصوص برنامههای پارک فناوری پردیس تهران و اعالم نتایج ارزیابی فنبازارهای کشور در سال  95برگزار شد .خوشبختانه در حال حاضر
بستر خوبی در فنبازار ملی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور وجود دارد که شرکتها میتوانند با ارتباط با شرکت سورنا،کارگزار فنبازار یزد از
نحوه ارائه این تسهیالت و حمایتها با خبر شوند.
جایگاه استان یزد در فنبازارهای کشور چگونه است؟
در بین متولیان فنبازار ،استان یزد تنها استانی است که پارک علم و فناوری آن متولی فنبازار است و در بقیه استانها ،شرکت شهرکهای صنعتی این مسئولیت
را داراست .امسال برای اولین بار گزارش عملکرد یک ساله فنبازار یزد مورد ارزیابی قرار گرفته و توانست رتبه پنجم فنبازارهای کشور را کسب کند که با توجه به
نوپا بودن استان در این زمینه ،رتبه قابل قبولی محسوب میشود .البته ما برای رسیدن به جایگاه ایده آل باید تالش بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم دیدی
فراتر از بازارهای استان و ملی داشته باشیم و به فروش حداکثری برسیم.
نحوه ارزیابی فنبازارها بر چه اساسی است؟
ارزیابی فنبازارها به صورت ساالنه و بر اساس برنامه عملیاتی تدوین شدهای است که به آنها ارائه شده و در آن شاخصهایی مانند معرفی فنبازار ،نحوه
ارزیابی شرکتهای مستقر ،خدمات صندوق پژوهش و فناوری ،برگزاری تورهای داخلی و خارجی ،حضور در نمایشگاههای تخصصی ،فروش محصوالت
فناورانه مورد بررسی قرار میگیرد .سپس گزارش عملکرد فنبازار امتیازدهی شده و در مقایسه با فنبازارهای دیگر رتبه بندی میشود.
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نشستهایجنبینشستسراسریفنبازارهایمنطقهایراچگونهارزیابیمیکنید؟
نشستهایدوجانبهوچندجانبهایبااستانهاییماننداستانمرکزی،اصفهانوفارسبرگزار کردیموتصمیماتخوبیبرایهمکاریبیشتر باایناستانها
گرفته شد .همچنین با استان سیستان و بلوچستان رایزنیهایی در خصوص بازاریابی داخلی و بین المللی داشتیم که به دلیل ارتباطات موثر مابین این استان
و کشورهای هند و پاکستان ،بتوانیم با همکاری این کشورها ،تورهای بین المللی برگزار کنیم .همچنین پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان در نظر
دارد متولی فنبازار ملی در استان خودش باشد و به همین منظور در خصوص انعقاد قرارداد با فنبازار ملی نیز بحث و تبادل نظر شد و قرار شد تا بازدیدی از
پارک علم وفناوری سیستان و بلوچستان و منطقه آزاد چابهار داشته باشیم .بازدید از پارک علم و فناوری فارس و شهرک فناوری شرکت شهرکهای صنعتی
فارس از دیگر برنامههای جنبی این ســفر بودکه در جلســهای با حضور معاون فناوری پارک علم و فناوری فارس مصوب شــد تا یکی از شــرکتهای فناور در
حوزه بازاریابی داخلی به آموزش و ارائه عملکرد به شرکتهای فناور یزد بپردازد تا مشکل اصلی شرکتهای فناور یزد که بحث بازاریابی است ،مرتفع شود و
شرکتهاییزدینیز متحملهزینهبازاریابینشوند.
با توجه به میزبانی ساالنه هر استان ،آیا استان یزد برنامهای برای میزبانی این نشست دارد؟
این نشســت دوبار در ســال برگزار میشــود که در نظر داریم در نیمه دوم ســال  ،96میزبان نشســت فنبازارهای منطقهای باشــیم .با توجه به اینکه متولیان
فنبازارهای منطقهای در استانها ،شرکت شهرکهای صنعتی هستند ،فضا و ادبیات نشستها پیرامون مسائل صنعتی است و میزبانی پارک علم و فناوری
یزد میتواند موجب تغییر این دیدگاه و ارائه تسهیالت بیشتر به شرکتهای فناور و دانشبنیان شود.

توسعهپردیسهایتخصصیفناوری،رویکردجدیدپارکعلموفناورییزددر سال96
داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد از راهاندازی پردیسهای تخصصی فناوری پارک یزد میگوید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فناوری یــزد ،داریوش پورســراجیان رویکرد جدید پــارک علم و فنــاوری یزد را در زمینه ســاختار اداری ،توســعه
پردیسهای تخصصی فناوری عنوان کرد که از طریق تقویت مراکز رشد و ارائه خدمات جدید به ویژه در بخش بازار ،مشاوره و آموزش توسط مراکز رشد
دنبال میشود .وی عنوان کرد :در حال حاضر راهاندازی سه پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات ( ،)ictپردیس فناوری زیست فناوری و سیستمهای
پیشــرفته صنعتی و پردیس فناوریهای نرم در دســتور کار ســال  96پارک علم و فناوری یزد قرار دارد و مســئولین راهاندازی این پردیسها نیز مشخص
شده اند که با محوریت سه مرکز رشد فعال در این سه حوزه فعالیت خواهند کرد .پورسراجیان نکته اصلی در شکل گیری این پردیسها را ،تقویت توان
پارک در ارائه خدمات تخصصی و همچنین بازاریابی تخصصی متناظر با این زمینهها دانست و افزود :مدیریت خدمات هر حوزه به پردیس تخصصی
یشــود .وی با توجه به لزوم انعطاف پذیری ســاختار ســازمانها متناســب با شــرایط گفت :وظیفه هماهنگی این پردیسها به عهده واحد
آن محول م 
برنامهریزی و نظارت خدمات بازار پارک علم و فناوری یزد اســت که امید اســت با تقویت نیروی انســانی مراکز رشــد در تمام زمینهها از جمله خدمات
تخصصی بازار ،آموزش و مشاوره جهت توسعه این پردیس گام بردارد.
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انتخابصندوقپژوهشوفناورییزدبهعنوانصندوقبرتر کشور
صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در  2سال گذشته عالوه بر اصالح فرایندها ،توسعه خدمات
جدیــد و اصــاح چــارت ســازمانی ،رشــد کمــی و کیفی چشــمگیری داشــته اســت و با افزایــش 100
درصــدی ســرمایه ثبتی ،رشــد  3برابری میزان تســهیالت اعطایــی ،افزایش بیــش از  30برابری در
میزان ســرمایهگذاری در طرحهای فناورانه توانســته توســعه قابل توجهی داشته باشد و در سال
 96به عنوان صندوق برتر پژوهش و فناوری کشور برگزیده شد.
به همین بهانه سراغ مدیر عامل این صندوق «محمد سپهر» رفتیم و درباره فعالیتهای صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و نقش پارک علم و فناوری
در توسعه آن به گفتوگو نشستیم.
محمد سپهر عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام جواد (ع) و از سال  94مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری است .همچنین با رای مثبت هیئت
مدیریه در  11شهریور امسال دوره مدیریت وی تا سال  98تمدید شد.
در مورد سابقه صندوق پژوهش و فناوری استان یزد توضیحاتی بفرمایید.
صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در سال  83با سرمایه  10میلیارد ریال و با ترکیب  49درصد بخش دولتی شامل دولت جمهوری اسالمی ایران ،پارک
علم و فناوری یزد ،دانشگاه یزد ،دانشگاه علوم پزشکی یزد و  51درصد بخش خصوصی به ثبت رسید و از ابتدای سال  1385فعالیت اجرایی خود را در
زمینه اعطای تسهیالت آغاز کرد.
این صندوق جزو اولین صندوقهای پژوهش و فناوری کشور است و در حال حاضر سرمایه خود را به  70میلیارد ریال رسانده است و تا سال آینده آنرا به
 105میلیارد ریال افزایش میدهد.
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان یــزد هم اکنون با  6نفر پرســنل در مرکز فناوری اقبال (پارک علم و فناوری یزد) مســتقر ،و به فعالیــت خود در چارچوب
اساسنامه و آئیننامههای اجرایی ادامه میدهد.
عموم خدماتی که در این مجموعه ارائه میدهید چیست؟
خدماتی که ما در این صندوق ارائه میدهیم اعطای تسهیالت به شرکتهای فناور ،سرمایهگذاری و مشارکت در پروژههای فناورانه ،صدور ضمانت نامه
برای شرکتها و ارائه خدمات کسب و کار همچون برگزاری دورههای آموزشی و مشاوره در زمینه کسب و کار است.
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شما از چه نوع شرکتهایی حمایت میکنید؟
گســتره حمایتی ما تنها شــامل شــرکتها نمی شــود و حتی از اشــخاص حقیقی نیز میتوانیم حمایت کنیم .پارامتر اصلیای که با توجه به آن به افراد و یا
شرکتها خدمات ارائه میدهیم معرفی طرحی فناورانهای است که از محل همان طرح توان بازپرداخت تسهیالت را داشته باشند.
چه عواملی شما را در حمایتهای مالی بیشتر ترغیب میکند؟
در صورتی که مجموعههای تحت چتر حمایتی ما فعال و دارای طرحهای بیشــتری باشــند ،طرحها را بهتر انجام داده و ســابقههای مالی بهتری داشــته
باشند ،در زمینه مبلغ پرداختی و سود دریافتی همکاری بهتری با آنها خواهیم داشت.
چه برنامههایی برای بهبود شرایط صندوق دارید؟
با توجه به اینکه در انتخابات  11شهریور امسال بنده به عنوان مدیر عامل در مجموعه ابقا شدم ،چندین برنامه برای  2سال آتی مدیریت خود دارم .اولین
و اصلی ترین برنامه جذب منابع مالی بیشتر برای صندوق است .از دیگر برنامهها تاسیس صندوق سرمایهگذاری فناورانه و گسترش فعالیتهای تخصصی
شرکت در زمینه سرمایهگذاری است .برنامه بعدی مجموعه تقویت خدمات کسب و کار همچون خدمات مشاوره با بهره گیری از مشاوران برجسته است.
همچنین در صدد هستیم خدمات جدیدی همچون لیزینگ در حوزه توسعه بازار تعریف کنیم.
صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در ارزیابی و رتبه بندی صندوقهای کشور براساس شاخصهای مدیریتی و مالی ،به عنوان صندوق برتر کشور انتخاب
شد .دلیل این انتخاب چه بوده است؟
در  2سال گذشته فعالیتهای زیادی برای ارتقا صندوق انجام دادیم .در ابتدا کلیه فرایندهای اجرایی صندوق را اصالح کردیم .در قدم دوم چارت سازمانی
صندوق را بازنگری کلی کردیم .پس از انجام این تغییرات بنیادی موفق شدیم سرمایه صندوق را از  35میلیارد در سال  94به  70میلیارد در سال  96افزایش
دهیم .همچنین با رشد  3برابری میزان تسهیالت اعطایی ،افزایش بیش از  30برابری در میزان سرمایهگذاری در طرحهای فناورانه و … توانستیم توسعه
قابل توجهی ایجاد کنیم.
تا کنون چه میزان تسهیالت به اشخاص و شرکتها ارائه کردهاید؟
در  2سال گذشته میزان تسهیالتی که ارائه کردیم پیشرفت چشمگیری داشت .به طوری که این تسهیالت از  270مورد ،به ارزش  58میلیارد ریال در سال 93
به  473مورد تسهیالت به ارزش بیش از  190میلیارد ریال در سال  95رسید.
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ظرفیتهایباالیپارکبرایمعرفیشدنتوسطعکاسی
برای اولین بار در پارک علم و فناوری کارگاه آموزشــی عکاســی و حاشــیه نمایشگاه عکس “زندگی با طعم
فناوریایرانی”برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری این کارگاه آموزشی در زمینههای نور پردازی بدون تجهیزات و
ادیت فایل RAWبرگزار شد.
به همین بهانه ســراغ مدرس نام آشــنا این کارگاه “محسن خیرخواه” رفتیم و درباره هنر عکاسی و ضرورت
برگزاریجشنوارهاینچنینیبااوبهگفتوگونشستیم.محسنخیرخواهمتولدسال 59درشهریزداستکه
در مقطع کارشناسیرشته گرافیکودر کارشناسیارشددر رشتهعکاسیتحصیل کردهاست.
کی و چگونه به عکاسی عالقه مند شدید؟
در دوره کارشناسی واحد درسیای به اسم عکاسی داشتیم که پس از گذراندن آن به عکاسی عالقه مند شدم و تصمیم به ادامه تحصیل در این رشته گرفتم .در
مقطع کارشناسی ارشد رشته تحصیلی خود را به عکاسی تغییر دادم و با توجه به عالقهای که داشتم در دانشگاه هنر تهران قبول شدم .همچنین عکاسی حرفهای و
تدریسدر اینحیطهرازمانی کهدانشجوی کارشناسیارشدبودمآغاز کردم.
در چهدانشگاههاییتدریس کردید؟
دانشگاه یزد ،دانشگاه آزاد یزد ،دانشگاه علمی کاربردی و پیام نور یزد ،دانشگاه علمی کاربردی اصفهان و دانشگاه اصفهان از جمله دانشگاههایی بودند که در
آنهابهتدریسپرداختم.همچنیندر کنار تدریسدانشگاهچندسالیاستیکآموزشگاههنر عکاسیتاسیس کردهامودر آنجابهآموزشهنرجویانمیپردازم.
باتوجهبهاینکهسالیاندراز بهتدریسعکاسیمشغولبودهاید،بهنظر شمایکعکاسخوببایدچهویژگیهاییبایدداشتهباشد؟
نه تنها عکاسی بلکه تمامی هنرها دو مولفه اصلی دارند که یکی فرم و دیگری محتوا است .توجه به این دو موضوع کلید موفقیت در هنر است .با توجه به اینکه
عکاسیهنریرئالاستوبهصورتمستقیمباواقعیتسر و کار دارد،یکعکاسخوببایدقابلیتتلفیقدقیقواقعیتباذهنخودوارائهیکخروجیمناسبراداشته
باشد.
از آنجایی که سالهای زیادی در دانشگاههای یزد تدریس کرده اید و با عکاسان یزدی آشنا هستید ،سطح عکاسان یزدی را چگونه ارزیابی میکنید؟ عکاسی یزد در
کشور چهجایگاهیدارد؟
همانطور کهبهاینموضوعاشاره کردمبرایموفقبودندر عکاسیبایدهمبهفرموهمبهمحتواتوجهداشت.ایندر حالیاست کهتوجهبیشتر عکاسانیزدی
بهفرماستتامحتوا.در واقعتوجهعکاسانیزدیبیشتر بهبحثهایتکنیکیعکاسیبودهتامباحثنظریودلیلاینامر درآمدزاییدر بحثهایتکنیکیاست که
اینبیتوجهیبهمحتوااز کیفیت کار آنها کاستهاست.
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همچنینباتوجهبهتوجهنکردنعکاسانیزدیبهاینمباحث،یزدجایگاهنازلیرادر عکاسی کشور دارد.
در حالحاضر عکاساناستانباچهمشکالتیروبروهستند؟
یکی از مشکالت عکاسی حمایت نشدن توسط مسئوالن است .با توجه به اینکه عکاسی هنری مخاطب عام ندارد باید سازمانهای دولتی از این سبک حمایت
ویژه کنند .یکی دیگر از مشکالت کم بودن آموزشگاههای عکاسی است که بخش خصوصی و دولتی باید به این حوزه وارد شوند و این خال را جبران کنند.
نقششبکههایاجتماعیهمچوناینستا گراموتلگرامرادر صنعتعکاسیچگونهارزیابیمیکنید؟ گسترشاینشبکههاچهتاثیریبر عکاسیداشتهاند؟
بزرگترین تاثیری که شبکههای اجتماعی بر عکاسی گذاشتند تشویق و عالقه مند کردن افراد مختلف به این هنر است.با توجه به اینکه صرفه جویی در زمان
یکیاز مقولههایمهمدر دنیای کنونیاست،هنرهاییهمچونعکسوفیلمبهدلیلانتقالسریعاطالعاتبهمردم،مخاطببیشتریپیدا کردهاندوبههماننسبت
عالقهمندان به این حوزهها بیشتر شدند.همچنین گسترش شبکههای اجتماعی موجب استفاده عکاسان از تجارب یکدیگر شده و استفاده درست و حرفهای از این
شبکههامیتواندبارآموزشینیزداشتهباشد.
برگزاری کارگاهآموزشیهایاینچنینیراتاچهاندازهبرایارتقاعکاسیموثر میدانید؟
آموزش همواره راحتترین ،ارزانترین و سریعترین روش برای فراگیری در تمامی علوم و فنون است .به قول یکی از اساتید باید از آموزگار یاد بگیریم نه روزگار .موضوع
دومی که اهمیت برگزاری وکارگاه آموزشیهای اینچنینی را بیش از پیش نمایان میکند لزوم کار جمعی و استفاده از تجارب یکدیگر در بحث عکاسی است .کارگاههای
آموزشیاینچنینیباتقویتکارجمعیمیتواندباعثافزایشانگیزهدرعکاسانمیشود.
همانطور کهمیدانیدنمایشگاهعکاسیباموضوع“زندگیباطعمفناوریایرانی”در پارکعلموفناوریبرگزار شد.باتوجهبهاینکهشمایکیاز داوراناینجشنوارهبودید
سطحآنراچگونهارزیابیمیکنید؟
یکیاز مهمتریننکاتاینجشنوارهبرگزاریداوطلبانهآنتوسطپارکبود کهاینموضوعبسیار ارزشمندبودهوجایتقدیر وتشکر دارد.ولیایننمایشگاهمانند
دیگر نمایشگاهها نکات ضعفی نیز داشت .یکی از نکات ضعف گنگ بودن فراخوان عکاسی بود .همچنین فرم گرا بودن عکسها به نسبت محتوا گرا بودن یکی از نقاط
ضعفعکسهابود.مشکلدیگر دیدهنشدننمایشگاهبود.حتیاگر بهتریننمایشگاههاهمبرگزار شودولیدیدهنشود،فایدهچندانیندارد.پیشنهادمنبهپارک
علموفناوریبرگزارینمایشگاههایاینچنینیدرمکانهایعمومیاست.
با توجه به اینکه هدف اصلی پارک علم و فناوری افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقا فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکتها و مؤسساتی است
کهمتکیبر علمودانشاست،بهنظر شماعکاسیچگونهمیتواندبرایرسیدنبهاینهدف کمک کند؟
عکاسی برای رشد همه علوم کمک کرده است .یکی از مهمترین کارکردهای عکاسی ،عکاسی رسانهای و اطالع رسانی و تبلیغ است .هنر عکاسی با توجه به این
کارکردهایخودمیتواندکمکقابلتوجهیبهپارکعلموفناوریکند.بهاعتقادبندهباتوجهبهظرفیتهایباالیپارکعلموفناوریعکاسیمیتواندسهمزیادی
در معرفیآنایفا کند.
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دبیر ستادتوسعهعلوموفناوری گیاهانداروییوطبسنتیخبرداد:

ترسیمنقشهراهتوسعه گیاهاندارویی؛از دستاوردهایمهماینستاداست
محمدحسن عصاره در گفتوگوی 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 ایــن گفتوگو اظهار داشــت :ماهیت صنعــت گیاهان دارویــی و داروهای
گیاهــی ،ماهیــت زنجیــرهای اســت که حلقههای متعددی باید دســت به دســت هــم بدهند تا به
اهــداف خــود در این زمینه برســیم به همین منظور ســتاد توســعه علوم و فناوری گیاهــان دارویی
و طب ســنتی بــه عنوان مرکز هماهنگی جهــت افزایش تعامالت بین دســتگاهها و وزارت خانههای
مختلف همچنین بخش خصوصی و دولتی در سال  1387شروع به فعالیت کرد.
وی افزود :پیش از راهاندازی این ســتاد ،کشــور ایران در حوزه گیاهان دارویی به دلیل فروش خام از
لحاظ اقتصادی بهره کمی میبرد در حالیکه این مواد اولیه دارای ارزش افزوده بسیار زیادی هستند.
وی با اشاره به تولید زعفران و فروش خام آن به کشورهای دیگر اظهارکرد :صادرات زعفران در حدود 400میلیون دالر برای کشور صرفه اقتصادی دارد در حالی
که مطالعات نشان داده است زعفران در خارج از کشور در صنایع مواد غذایی و در طعم و رنگ و داروسازی مورد استفاده قرار میگیرد و عددی معادل 8/2
میلیارد دالر برای کشورهای دیگر ارزش افزوده ایجاد میکند.
ویتصریحکرد:همچنیندرایراندرحدود2300گونهگیاهداروییشناساییشدهاستکههرکدامازاینگونههامیتوانندصنایعمختلفیچونصنایعغذایی،صنایعاسانس،
آرایشی-بهداشــتی و شــیرینکنندهها ،حشــرهکش و آفتکشها و مواد شوینده ارزش افزوده ایجاد کنند به شرط اینکه ما بین کشت وصنعت ،کشت و بازار،
صنعت و دانشگاه و صنعت و بازار ارتباط سازنده برقرار شود.
عصاره خاطر نشان کرد :اگر تمام این زنجیرهها با هم در ارتباط باشند ،رشد اقتصادی ،افزایش اشتغال و رشد صادراتی برای کشور در پی خواهد داشت.
وی تدوین سند راهبرد ملی گیاهان دارویی و تصویب آن توسط شورای انقالب فرهنگی کشور را از دستاوردها و اقدامات ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان
دارویی و طب سنتی نام برد و گفت :با تدوین این سند ،نقشه راه توسعه گیاهان دارویی نیز ترسیم شد و تمام دستگاههای ذی ربط و وزارتخانههای مرتبط
موظف به اجرای وظایف خود در راستای اجرای این نقشه شدند.
محمدحســن عصاره در پایان افزایش تعداد داروهای گیاهی از  134گونه به  1700گونه در فهرســت وزارت بهداشــت و درمان ،ایجاد دانشــکدههای طب
سنتی ،ایجاد شبکههای آزمایشگاهی و توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان را از دیگر دستاوردهای این ستاد برشمرد.
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مدیر پردیسفناوریاطالعاتوارتباطاتپارکیزدخبر داد:

حضور  ۸استارتاپ یزدی در رویداد راه ابریشم

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،تقی فرهنگ نیا در گفتوگو با روابط عمومی پارک
یزد در خصوص کلیت برگزاری این رویداد در کشور و یزد سخن گفت.
فرهنگ نیا در خصوص اهداف برگزاری این رویداد اظهار داشــت :رویکرد اصلی در برگزاری این تور
حمایت از استارتاپهای نوپا است و استارتاپهایی که قابلیت سرمایه پذیری دارند ،بتوانند توسط سرمایه گذار خطر پذیر اروپایی حمایت مالی شوند.
وی ادامه داد :شهرهای تبریز ،رشت ،تهران ،اصفهان ،یزد ،شیراز و مشهد میزبان تور راه ابریشم برای برگزاری اولین بخش استارتاپ بودند و بخش دوم در
فروردین ماه در کیش جهت رقابت نهایی بین منتخبین هر شهر برگزار میشود.
فرهنگ نیا افزود :در کیش هیئتهای عالی سرمایهگذاران ایرانی و اروپایی حضور خواهند داشت و استارتاپها برای کسب جوایز نقدی و غیر نقدی به ارزش
تقریبی 100میلیون تومان و بهرهمندی از حمایتهای مختلف صندوقهای سرمایهگذاری بینالمللی با یکدیگر رقابت میکنند.
وی با اشاره به حضور  8استارتاپ یزدی در رویداد راه ابریشم در یزد ،عنوان کرد :شهرهای میزبان با توجه به تعداد درخواستهای هر شهر برای شرکت در
این رویداد انتخاب شدند و شهرهای همجوار برای شرکت در این شهرها حضور پیدا کردند که یزد نیز میزبان  3استارتاپ از شهر کرمان بود.
فرهنگ نیا در پایان سطح برگزاری رقابتها را خوب توصیف و تصریح کرد :استارتاپهای یزد از لحاظ ایده و نحوه ارائه ،فراتر از دیدگاه داوران در خصوص
استارتاپهای شهرستانی ظاهر شدند و داوران خارجی انتظار وجود اکوسیستم به این شکل در یزد و کشور را نداشتند.
عدم وجود سرمایه گذار ریسک پذیر در داخل استان؛ مشکل اصلی استارتاپها
مسئول تیم برگزاری تور راه ابریشم در یزد نیز در خصوص ایده اولیه برگزاری این رویداد اظهار کرد :تور راه ابریشم ،اولین تور بین المللی استارتاپ ایران است
که به صورت رقابتی برگزار میشود و بنیانگذاران آنهادی فرنود؛ از موسسین استارتاپ کاموا و مژگان اصغری مدیرعامل استارتاپ در فرانسه هستند که با
توجه به حضور در رویدادهای مختلف استارتاپی ،رویداد راه ابریشم را برای رقابت بین استارتاپهای ایرانی پایه گذاری کردند.
مهران دهقانی فیروزآبادی ادامه داد :فراخوان شرکت در این رویداد مهرماه سالجاری اعالم شد و  400ایده برای حضور ثبت نام کردند که از این میان 100
ایده ،اجازه حضور در رقابت را پیدا کردند و در مرحله پایانی این رویداد 6 ،استارتاپ از شهرستانها و  4استارتاپ از تهران به رقابت میپردازند.
وی افزود :در بخش اول سه کارگاه آموزشی برگزار شد که در آن نحوه استاندارد ارائه ایده ،تمرین ارائه ایده به داوران فارسی و چگونگی ارائه به داوران خارجی
به استارتاپهای شرکت کننده ،آموزش داده شد.
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فراخوان شرکت در این رویداد
مهرماه سالجاری اعالم شد و
400ایده برای حضور ثبت نام
کردند که از این میان100ایده،
اجازه حضور در رقابت را
پیدا کردند و در مرحله پایانی
این رویداد 6،استارتاپ از
شهرستانها و 4استارتاپ از
تهرانبهرقابتمیپردازند

دهقانی عدم وجود سرمایه گذار ریسک پذیر در داخل استان و کشور را مسئله مهم استارتاپها دانست و خاطر نشان کرد :با توجه به نوپا بودن استارتاپها
در ایران ،سرمایه گذار داخلی درک واقعی از محیط استارتاپها پیدا نکردهاند.
وی ادامه داد :استارتاپهای داخلی ایدههای خوبی را ارائه میکنند و نحوه بیان ایده نیز قابل قبول است اما به مسئله درآمد زایی ایدهها توجه نمی شود
و همین امر دلیل ردشدن ایده توسط داوران و سرمایه گذاران است.
دهقانی با اشاره به استقبال خوب از برگزاری این رویداد در یزد گفت :ما انتظار حضور  30نفر در مراسم برگزاری رویداد راه ابریشم را داشتیم که با توجه به
افزایش تعداد مستمعین و مهمانان ،این مراسم در تاالر بنیاد نخبگان یزد برگزار شد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد :بتوانیم به صورت ساالنه این رویداد را برگزار کنیم و رویداد راه ابریشم بتواند به عنوانهاب استارتاپی در خاورمیانه عمل
کرده و در سالهای آینده ،از کشورهای همجوار نیز در این رویداد حضور داشته باشند.
گفتنی اســت رویداد راه ابریشــم در یزد با حمایت پارک علم و فناوری یزد ،بنیاد نخبگان یزد ،شــتابدهنده پیشــگامان ،شتابدهنده سندباد و اسپانسرهای
کشوری همچون اسنپ ،ریحون ،فینوا و پین تا پین و با کمک و همراهی همفکر یزد برگزارگردید.
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احمدرضافقیهخراسانیدر گفتوگوباروابطعمومیپارکعلموفناورییزد:

رویدادفناوری گرجستان،دروازهورودبهبازارهایجهانی

احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد از برگزاری رویداد تبادل
فناوری در راستای بینالمللیسازی محصوالت فناوری خبر داد و انجام مذاکرات بین شرکتهای
پارکهای علم و فناوری ایران و پارک فناوری تفلیس را فرصتی در راستای ورود به بازارهای جهانی
و بین المللی سازی خواند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،فقیه خراسانی در خصوص روند بین المللی سازی محصوالت فناوری گفت :از دو سال پیش با در نظر گرفتن
اهمیت بازارهای جهانی و عمر کوتاه بازار محصوالت فناوری ،شناسایی و برقراری ارتباط با کشورهای هدف در 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 گرجستان را به عنوان 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 برای شروع فعالیتهای تجاری و همچنین معافیت گمرکی صادرات از گرجستان به کلیه کشورهای اروپایی
توصیف کرد و فضا را برای عرضه محصوالت دانشبنیان ایرانی هم تراز و حتی برتر از دیگر کشورها دانست.
معاون فناوری و نوآوری پارک یزد در ادامه سخنانش گفت :کشورگرجستان دارای پتانسیل خوبی به منظور عرضه محصوالت در زمینههای راه و ساختمان،
کشاورزی و حوزه بیوتکنولوژی است و همینطور در حوزه صنعت نیز ظرفیت خوبی برای به کارگیری دانش ایرانی و نیروی کار گرجی دارد.
فقیه خراسانی با بیان اینکه سیاستهای پارک یزد در همه امور برون سپاری فعالیتهای اجرایی به بخش خصوصی و در دست گرفتن مسائل حاکمیتی
است ،افزود :هرجا که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند ،مطمئنا نتایج مطلوب تری حاصل خواهد شد و بنابراین سیاست به منظور انجام امور اجرایی
و مراودات پارک یزد با کشور گرجستان ،شرکتی با سابقه درخشان در صادرات به کشور گرجستان شناسایی ،و مراحل انجام کار به این شرکت واگذار گردید.
وی افزود :برگزاری چند جلسه میان نمایندگان پارک علم و فناوری یزد و پارک تکنولوژی گرجستان در کشور گرجستان و ایران ،منجر به برقراری ارتباط با اتاق
بازرگانی تفلیس و در نهایت امضای تفاهمنامه راهاندازی دفتر مبادالت ایران و گرجستان به منظور کمک به بازاریابی استارت آپها مابین پارک یزد و پارک
فناوری گرجستان گردید.
فقیه خراسانی تصریح کرد :اولین قدم این همکاری ،برگزاری جلسه مذاکرات  B2Bیا همان بخش خصوصی با بخش خصوصی درتفلیس بود که با اطالع
رسانی به پارکهای علم و فناوری منتخب و همچنین شرکتهای عضو کریدور صادرات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 30،شرکت فناور ایرانی در
این رویداد شرکت نمودند.
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برگزاریچندجلسهمیان
نمایندگانپارکعلموفناوری
یزدوپارکتکنولوژی گرجستان
در کشور گرجستان و ایران،
منجر به برقراری ارتباط با اتاق
بازرگانیتفلیسودر نهایت
امضایتفاهمنامهراهاندازی
دفتر مبادالتایرانو گرجستان
بهمنظور کمکبهبازاریابی
استارت آپها مابین پارک یزد و
پارکفناوری گرجستان گردید
وی خاطر نشان کرد :با هماهنگیهای انجام شده در مجموع بیش از  100شرکت یا نهاد دولتی گرجی جهت مذاکره در همایش حضور یافتند که خوشبختانه
نتایج بسیار مطلوبی حاصل گردید و همچنین اطالعات خوبی در زمینه ثبت شرکت ،بیمه ،بانکداری و اقامت در کشور گرجستان برای شرکتهای حاضر در
این رویداد ارائه گردید.
وی عنوان کرد :پارکهای علم و فناوری نقش پل ارتباطی و شتابدهنده شرکتهای خصوصی به سمت و سوی حضور در عرصه بین المللی و انجام مبادالت
بین المللی را ایفا میکنند و ادامه پیگیریها ،شناسایی شرکای بالقوه و احتمالی و به عهده خود شرکتهاست.البته مرکز مبادالت تکنولوژی ایران و گرجستان
ضمن رصد شرکتهای حاضر در اولین  B2Bتصمیم دارد قراردادهای بسته شده را اطالع رسانی کند.
فقیه خراسانی ضمن تشکر ویژه از سفارت ایران در گرجستان و سید جواد قوام شهیدی ،سفیر ایران در گرجستان ،افزود :پویایی و پرباری مذاکرات رخ به رخ
شرکتها مورد استقبال سفیر قرار گرفت.
اینمقاممسئولدر پایانتصریح کرد:خدماتدفتر مبادالتفناوریایرانو گرجستانمنحصر بهشرکتهایپارکعلموفناورییزدنیستوهمهشرکتهای
فناور ایرانی میتوانند از خدمات این دفتر بهره مند گردند.
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مدیر پروژهبرگزاریسیزدهمینجشنوارهایدههایبرتر:

فراهم شدن زیرساختهای راهاندازی بورس ایده در پارک یزد

مدیر پروژه برگزاری ســیزدهمین جشــنواره ایدههای برتر گفت :در طی چند ســال گذشته،
زﻳﺮﺳﺎﺧتهای ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ اﻳﺪه و راه اﻧﺪازی ﺑﻮرس اﻳﺪه در ﭘﺎرک اﻳﺠﺎد و ﺑﺎﻧﻚ
ﺑﺰرﮔﻲ از اﻳﺪه ﻫﺎی اﻳﺪه ﭘﺮدازان ﺟﻤﻊ آوری شده اﺳﺖ.
بــه گزارش روابط عمومــی پارک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻳﺰد ،ﻃﺮح راه اﻧﺪازی ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل  1382در دســتورکار ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و
ﻓﻨﺎوری ﻳﺰد ﻗـﺮار گرفت و سیزدهمین ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎی ﺑﺮتر و سومین جشنواره استانی شتاب ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ
ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در آذر ماه در یزد برگزار میشود .به همین بهانه با شهرام شکوهی؛ مدیر پروژه سیزدهمین جشنواره ایدههای برتر در خصوص این
جشنواره و اهداف آن به گفتوگو نشستیم.
شهرام شکوهی در خصوص جشنواره شتاب ملی اظهار داشت :اﻳـﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑه عنوان اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺠﻴﺮه اﻳﺪه تا ﻣﺤﺼﻮل ،ﻧﻘـﺶ ﺑـﻪ ﺳـﺰاﻳﻲ در اﻳﺠـﺎد
ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻓﻨﺎوری از اﻳﺪه ﻫﺎی اﻳﺪه ﭘﺮدازان دارد.
وی ﺗﺮوﻳﺞ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوری ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﻼق و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ همچنین ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر را از مهمترین
اهداف برگزاری این جشنواره نام برد.
شکوهی ادامه داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای پارک ﻳﺰد در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮی و اﺧﺬ ﻣﺠـﻮز ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ از وزارت ﻋﻠـﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،ﺛﺒﺖ
و دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻳﺪه ﻫﺎ میتواند کمک قابل توجهی به ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻨﺎوری در ﻛﺸﻮر کند.
وی افزود :کلیه اﻳﺪهﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻧﻮآوری ،درﺟﻪ ﭘﺨﺘﮕـﻲ ،ارزش اﻓـﺰوده اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻓﺮاﮔﻴـﺮی اﺳـﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،درﺟﻪ 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 ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
شــهرام شــکوهی اضافه کــرد :صاحبان ایــده از اول مهر تا پایان آبــان ماه برای ثبــت ایدههای خود در پایــگاه الکترونیک جشــنواره به آدرس
www.Chosen-idea.irفرصت خواهند داشت که ایدههای دریافتی پس از عملیات غربالگری ،در سطح استانی داوری خواهد شد و در مرحله بعد  3ایده
برتر و برگزیده هر استان برای رقابت ملی ،به یزد ارسال میشوند .این مقام مسئول با بیان اینکه تیم سازی و ارسال ویدیو از طرف تیمهای منتخب هر
استان به دبیرخانه جشنواره در مرحله بعدی قرار میگیرد ،تصریح کرد :مرحله نهایی این رویداد همزمان با هفته پژوهش و فناوری در آذر ماه در یزد
برگزار خواهد شد و از  10ایده برتر در تهران و در حضور ریاست جمهوری تقدیر به عمل خواهد آمد و لوح تقدیر و مبلغ  30میلیون ریال به عنوان
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کلیه اﻳﺪهﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻧﻮآوری ،درﺟﻪ
ﭘﺨﺘﮕـﻲ ،ارزش اﻓـﺰوده
اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻓﺮاﮔﻴـﺮی اﺳـﺘﻔﺎده
در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،درﺟﻪ 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 ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
جایزه به آنها اهدا خواهد شد.
شکوهی با اشاره به برگزاری جشنواره در  8محور عنوان کرد :تعداد ایدهها در دوره قبل 7501 ،اﻳﺪه ﻓﺮدی و  473اﻳﺪه ﮔﺮوﻫﻲ بوده است .همچنین با
توجه به اینکه محدودیت سنی نداریم افرادی با سن زیر  18هم شرکت داشتند که مجموع ایدههای آنها به  71رسید .وی خاطر نشان کرد :ﺻﺎﺣﺒﺎن
اﻳـﻦ اﻳﺪه ﻫـﺎ ،از ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷد .همچنین برای جلوگیری از ســرقت 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 سطوح استانی و ملی انجام پذیرد.
وی در پایان ســخنان خود اظهار داشــت :از همه عالقهمندان 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 سراسر کشور برای
تجاریسازی نتایج تحقیقات خود استفاده کنند.
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مدیر پروژهبرگزاریسیزدهمینجشنوارهایدههایبرتر:

فراهم شدن زیرساختهای راهاندازی بورس ایده در پارک یزد

مدیر پروژه برگزاری ســیزدهمین جشــنواره ایدههای برتر گفت :در طی چند ســال گذشته ،زیرساختهای مورد نیاز با ایجاد توانایی ثبت ایده و راهاندازی
بورس ایده در پارک ایجاد و بانک بزرگی از ایده های ایده پردازان جمعآوری شده است .
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،طرح راهاندازه جشنواره ملی ایده های برتر در نیمه اول سال  1382در دستورکار پارک علم و فناوری یزد
قرارگرفت و ســیزدهمین جشــنواره ملی ایده های برتر و ســومین جشــنواره استانی شــتاب با همکاری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و با تکیه بر تجربیات
گذشته در آذر ماه در یزد برگزار میشود .به همین بهانه با شهرام شکوهی؛ مدیر پروژه سیزدهمین جشنواره ایدههای برتر در خصوص این جشنواره و اهداف
آن به گفتوگو نشستیم.
شــهرام شــکوهی در خصوص جشــنواره شــتاب ملی اظهار داشــت :این جشــنواره به عنوان اولین حلقه زنجیره ایده تا محصول ،نقش ب هســزایی در ایجاد
محصوالت فناوری از ایده های ایده پردازان دارد.
وی ترویج خالقیت و نوآوری ،شناســایی نیروهای خالق و برقراری ارتباط با آنها همچنین شناســایی قابلیتهای فناوری موجود در کشــور را از مهمترین
اهداف برگزاری این جشنواره نام برد.
شکوهی ادامه داد :با توجه به مرجعیت منطقهای پارک یزد در مباحث مالکیت فکری و اخذ مجوز مربوطه از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،ثبت و دسترسی
ایده ها میتواند کمک قابل توجهی به نهادهای مولد فناوری در کشور کند.
وی افزود :کلیه ایدهها براساس معیارهای نوآوری ،درجه پختگی ،ارزش افزوده اقتصادی ،فراگیری استفاده در تولید جامعه ،درجه رفع مشکالت جامعه و
امکان ارائه در صحنه جهانی ،مورد ارزیابی و رتبه بندی هیئت داوران قرار میگیرد و ساالنه دهها ایده ،به عنوان ایدههای منتخب شناخته میشوند.
شــهرام شــکوهی اضافــه کــرد :صاحبــان ایــده از اول مهــر تــا پایــان آبــان مــاه بــرای ثبــت ایدههــای خــود در پایــگاه الکترونیــک جشــنواره بــه آدرس
www.Chosen-idea.irفرصت خواهند داشت که ایدههای دریافتی پس از عملیات غربالگری ،در سطح استانی داوری خواهد شد و در مرحله بعد  3ایده
برتر و برگزیده هر استان برای رقابت ملی ،به یزد ارسال میشوند .این مقام مسئول با بیان اینکه تی م سازی و ارسال ویدیو از طرف تیمهای منتخب هر استان
به دبیرخانه جشنواره در مرحله بعدی قرار میگیرد ،تصریح کرد :مرحله نهایی این رویداد همزمان با هفته پژوهش و فناوری در آذر ماه در یزد برگزار خواهد
شد و از  10ایده برتر در تهران و در حضور ریاست جمهوری تقدیر به عمل خواهد آمد و لوح تقدیر و مبلغ  30میلیون ریال به عنوان جایزه به آنها اهدا خواهد
شد.
134

گزارش عملکرد سال 1396پارک علم و فناوری یزد

فصلهشتم خبرها و رویدادهای سال 1396پارک

جشنوارهشتابملیبهعنواناولین
حلقهزنجیرهایدهتامحصول،نقش
بهسزاییدر ایجادمحصوالت
فناوری از ایده های ایده پردازان
دارد.
ترویجخالقیتونوآوری،شناسایی
نیروهای خالق و برقراریارتباط
باآنهاهمچنینشناسایی
قابلیتهایفناوریموجوددر
کشور از مهمترین اهداف برگزاری
اینجشنوارهاست

شــکوهی بــا اشــاره بــه برگزاری جشــنواره در  8محور عنــوان کرد :تعداد ایدههــا در دوره قبل 7501 ،ایــده فردی و  473ایده گروهی بوده اســت .همچنین با
توجه به اینکه محدودیت سنی نداریم افرادی با سن زیر  18هم شرکت داشتند که مجموع ایدههای آنها به  71رسید .وی خاطر نشان کرد :صاحبان این
ت مادی و معنوی جهت توسعه و اجرایی نمودن آن برخوردار خواهند شد .همچنین برای جلوگیری از سرقت ایدهها،آنها را شناسنامه دار
ایدهها ،از حمای 
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 سطوح استانی و ملی انجام پذیرد.
وی در پایان سخنان خود اظهار داشت :از همه عالقهمندان 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 سراسر کشور برای تجاریسازی
نتایجتحقیقاتخوداستفاده کنند.
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مدیرعاملمرکز توسعهفناوریسرامیکایرانخبر داد:

کمکبهرشدچهار برابریصادرات کاشیوسرامیکتاسال 1401در صورتتحقق
اهدافمرکز
مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران با بیان اینکه هدف مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران،
کمک به توســعه فناوری و دانش در صنعت کاشــی و ســرامیک به منظور تولید محصوالت با ایجاد
ارزش افــزوده و کیفیــت رقابتــی در بازارهــای جهانی به منظــور افزایش صادرات در این حوزه اســت.
گفت :تبدیل مرکز به عنوان قطب پژوهشی و فناوری صنعت سرامیک در منطقه و کمک به افزایش صادرات از  115میلیون متر مربع کنونی به  400میلیون متر
مربع در سال  1401و به دست آوردن رتبه دوم صادرات جهانی از طریق توسعه فناوری ،چشمانداز بلند مدت این مرکز است.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،رامین زارع ،مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران با بیان اینکه مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران
یک هلدینگ فناوری است ،گفت :این مرکز با مشارکت صاحبان صنعت سرامیک ایران ( انجمن صنفی کاشی و سرامیک و انجمن صنفی لعاب کشور) ،تولیت
پارک علم و فناوری یزد و حمایت استانداری یزد،در پارک علم و فناوری یزد راهاندازی شد و در حال حاضر عمده سهام آن متعلق به انجمن صنفی کاشی و
سرامیک و انجمن صنفی لعاب کاشی و سرامیک است و باقی سهام آن برای پارک علم و فناوری یزد و شرکتهای فناور فعال در حوزه سرامیک است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکالت صنعت سرامیک ایران ،نبود توان رقابتی برای صادرات است ،ادامه داد :این مرکز با هدف افزایش کیفیت کاشی و
سرامیک تولیدی و در نهایت افزایش صادرات به خارج از کشور راهاندازی شد.
زارع با بیان اینکه هم اکنون رتبه هفتم صادرات کاشی جهان را دارا هستیم ،اظهار کرد :این در حالی است که از نظر تجهیزات مشکلی نداریم ،ولی نبود بازاریابی
ً
مناسب و بهره گیری از روشهای نوین بازاریابی در کشورهای هدف ،دانش فنی پایین و و بعضا مشکالت روابط سیاسی و تجاری موجب تنزل رتبه صادرات
ایران در سالهای گذشته شده است.
زارع با اشاره به صادرات ایران در زمینه کاشی گفت74 :درصد کاشی صادراتی ایران به عراق 14 ،درصد به کشور افغانستان و پاکستان صادر میشود.
وی با بیان اینکه تنها  12درصد از کاشی و سرامیک کشور به دیگر کشورها صادر میشود و آن را یک ضعف و تهدید جدی برای صنعت کاشی و سرامیک ایران
دانست .گفت :این آمار نشان از امکان گسترش صادرات کاشی و سرامیک ایران به دیگر کشورها است.
مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران با بیان اینکه این مرکز بهعنوان واحد تحقیق و توسعه متمرکز در صنعت سرامیک ایفای نقش خواهد کرد ،گفت:
در چش ـمانداز  10ســاله خود  9موضوع اســتراتژیک صنعت را مدنظر قرار داده ایم ،که از جمله آنها میتوان به بهینه ســازی فرایند تولید ،توسعه بازار ،لعاب
و طراحی رنگ و چاپ ،ایجاد شــبکه آزمایشــگاه مرکزی ،بهره وری انرژی و محفظ محیط زیســت ،توانمدســازی منابع انسانی ،قطعه سازی و بومی کردن
تجهیزات و ...اشاره کرد.
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زارع با اشــاره به اولویت بندی شــدن این موضوعات برای اجرا گفت :در حال حاضر موضوعات توســعه بازار ،بهینه ســازی فرانید تولید ،انتقال دانش فنی و
ایجاد شبکه آزمایشگاه مرکزی در دست انجام هستند و به تدریج دیگر موارد نیز اجرایی خواهند شد.
رامین زارع با بیان اینکه طبق آمار و در سال  200 ،93میلیون متر مربع مازاد تولید کاشی و سرامیک داشتیم ،افزود :در سال مذکور  110میلیون متر مکعب از آن صادر
شد.
وی با بیان اینکه مرکز در حال حاضر با  2چالش جدی روبرو است ،اذعان کرد :چالش ابتدایی اعتماد صنعت به مرکز برای رفع نیازهای فناورانه خود است که
باید در این زمینه مرکز تمام تالش خود را به کار بگیرند تا با ارائه خدمات مناسب اعتماد صنعت را جلب نموده و صنعت کاشی و سرامیک نیز به صورت عملی
با ما همکاری کند و از خدمات مرکز استقبال نماید.
زارع ادامه داد :چالش دوم نوپا بودن مجموعه است .در حال حاضر تنها  9ماه از عمر مرکز میگذرد و آغاز کار هر مجموعهای عرضه خدمات پایین و هزینهها
باال اســت .به همین دلیل در صورتی که این دوره که چون دره مرگ اســت را با کمک دولت و پارک و حمایت خود صاحبان صنعت به ســامت پشــت ســر
بگذاریم ،رسیدن به اهدافمان کامال در دسترس خواهد بود.
وی درباره اقدامات انجام شده در این دوره  11ماهه گفت 3 :ماه اول به تدوین برنامه راهبردی ونقشه راه مرکز سپری شد و فعالیتهای اجرایی از ابتدای
سال  96آغاز شد .و در نهایت تصمیم بر دو راهبرد اصلی و کالن در مرکز شد ،ابتدا تالش برای بهبود وضعیت کنونی صنعت کاشی و سرامیک بوسیله توسعه
فناوری و انتقال دانش ،و راهبرد دوم اینکه شناسایی معرفی و راهاندازی فرصتهای جدید سرمایه گذاری در صنعت سرامیک به ویژه در حوزه سرامیکهای
پبشرفته ،بیو سرامیک و سرامیکهای صنعتی که هم تکنولوژی بر ،کم آب خواه ،دوستدار محیط زیست و با ارزش افزوده باال است.
مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران افزود :پس از آن همایش مدیران تولید و فنی کارخانجات کاشی و سرامیک ایران را در دانشگاه یزد برگزار کردیم
که بسیاری از مسئوالن کشوری و استان همچون استاندار ،مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان ،رئیس دانشگاه یزد و مدیران حوزه کاشی و سرامیک کشور و اساتید استانی و کشوری در آن شرکت داشتند.
وی درباره برگزاری همایش مدیران تولید و فنی کارخانجات کاشی و سرامیک ایران در یزد گفت :مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران در کنار انجمن صنفی
تولیدکنندگان کاش و سرامیک کشور مجری برگزاری این همایش بودند که با مشارکت و استقبال خوب دانشگاه یزد در این دانشگاه برگزار شد و مهمترین
دستاورد ما در این همایش ،شناساندن مرکز به مدیران عامل ،تولید وفنی صنایع کاشی و سرامیک کشور بود.
زارع بــا بیــان اینکــه این همایش بهعنــوان اولین دوره آن ،همایش موفقی بود ،افزود 150:مدیر تولید ،عامل و فنی از واحدهای تولیدی کاشــی و ســرامیک در
همایششرکتداشتند.
وی درباره دیگر فعالیتهای مرکز در طول چند ماه کار خود گفت :برای رفع مشــکالت صادراتی ،پروژه شــناخت 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.
زارع درباره دیگر فعالیتهای مرکز گفت :راهاندازی آزمایشگاه کاشی و سرامیک در پارک یکی از مهمترین فعالیتهای مجموعه ما بود که یک ماه دیگر از آن
بهرهبرداری میشود و آماده ارائه خدمات به صنعت خواهد بود .همچنین برای کاهش هزینههای آزمایشگاهی ،شبکه آزمایشگاهی بین دانشگاه یزد ،جهاد
دانشگاهی ،دانشگاه آزاد میبد و آزمایشگاه مرکز برقرار کردیم که بر اساس آن امکان تبادل امکانات آزمایشگاهی بین این  4مجموعه فراهم خواهد آمد و نیاز به
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یکیاز مهمترینمشکالت
صنعتسرامیکایران،
نبودتوانرقابتیبرای
صادرات است و این مرکز
باهدفافزایش کیفیت
کاشی و سرامیک تولیدی و
در نهایتافزایشصادرات
به خارج از کشور راهاندازی
شد

خرید تجهیزات آزمایشگاهی در استان تااندازه زیادی کاهش داشت .و این شبکه آمادگی حضور سایر آزمایشگاه موجود در استان و کشور را در خود دارد ،تا
حداکثر همر افزایی بین ظرفیت آزمایشگاهی صنعت فراهم شود.
وی با اشــاره به حمایت مرکز از طرحهای نوآورانه گفت :از دیگر طرحهای مرکز ،همکاری با مرکز نوآوری بود که زمینه ســرمایه گذاری در طرحهای نوآورانه
مرتبط با موضوع سرامیک را مهیا میکند .و این ظرفیت در مرکز وجود دارد تا در طرحهایی که بتواند مسئلهای از صنعت را حل کند مشارکت سرمایه گذاری
داشتهباشد.
مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران همچنین با اشاره به فعالیت  20ساله مرکز تکنولوژی سرامیک اسپانیا و امکان استفاده از دانش آن مجموعه و
انتقال به صنعت گفت :مجدد این همکاری را از سر گرفتیم و با مذاکرات و مکاتباتی که انجام شد به زودی طرح مشترکی را آغاز میکنیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد :رسیدن به اهدافی که برای این مرکز ترسیم شده و تبدیل شدن به مرکز در سطح نمونههای موجود و مشابه بین المللی که
مدت زمان زیادی با سرمایه مالی زیاد از عمر آن میگذرد کاری بس سخت ولی شدنیست به شرط حمایت ،همکاری همه جانبه دولت و نهادهای مربوطه
و از همه مهمتر صنعت کاشی و سرامیک که صاحب اصلی این مرکز است.
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راهاندازیمرکز توانمندسازیوتسهیل گری کسبو کارهاینوپایفاوا
در پارک یزد
در نشســت انعقاد تفاهم نامههای برنامه توســعه کســب و کار و اشــتغال پایدار (تکاپو) در صنعت
فناوری اطالعات و ارتباطات ،پروانه ایجاد واحد استانی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و
کارهای نوپای فاوا برای پارک علم وفناوری یزد صادرشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،روز جمعه  18فروردین ماه و در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار
(تکاپو) در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات ،پروانه فعالیت مرکز توانمندســازی و تســهیل گری کســب و کارهای نوپای فاوا واحد یزد به امضای رئیس
ســازمان فناوری اطالعات ایران ،اســتاندار یزد و رئیس پارک علم و فناوری یزد رســید که به این منظور مبلغ پانصد میلیون تومان به پارک علم و فناوری یزد
جهت راهاندازی مرکز تخصیص داده شد.
شناسایی تمام فعالین کارآفرین استان و ایجاد تعامل سازنده و هم افزا بین اعضای زیست بوم کارآفرینی استان و شناسایی ،تجمیع و تخصیص منابع استان
برای آموزش ،رشد و توسعه کسب و کارهای نوپای محلی از جمله اهداف راهاندازی این مرکز است.
از دیگر اهداف این مرکز ،جلب و حمایت کسب و کارهای توسعه یافته استان جهت سرمایهگذاری و تخصیص امکانات به کسب و کارهای نوپای محلی،
تسهیل ایجاد و رشد کسب و کارهای نوپای محلی برای حفظ سرمایههای انسانی استان خواهد بود.
حمایت از برگزاری رویدادهای کارآفرینی در استان از طریق تامین امکانات الزم (فضای فیزیکی و مربیان و زیرساختهای ارتباطی) از محل منابع استان ،ارائه
مشاورههای تخصصی ،ایجاد و توسعه کسب و کار به متقاضیان فنی وحقوقی ،ثبت و گزارش وضعیت کنونی کسب و کارهای نوپای محلی و روند رشد آن،
تهیه و ارسال گزارش فعالیتها و اقدامات واحد استانی برای مرکز به صورت ماهانه بخشی از وظایف این مرکز است.
گفتنی است رئیس پارک علم و فناوری یزد ،نماینده استانداری ،مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات استان ،دو نفر از هیئت علمی دانشگاهها ،دونماینده
سازمان نظام صنفی رایانهای استان ،کارآفرین موفق ،نماینده مرکز رشد ،نماینده اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یزد و نماینده سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان از اعضای کمیته راهبری واحد استانی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا میباشند.
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برگزارینشستمعاونعلمیوفناوریرئیسجمهور باشرکتهایفناور منتخبپارکعلموفناورییزد
نشست معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با شرکتهای فناور منتخب پارک علم و فناوری یزد،
عصر شنبه  9دی ماه سال  96در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در این نشســت ،ســورنا ســتاری؛ معاون علمی و
فناوری رئیس جمهوری ،داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد ،محمود زمانی قمی؛
اســتاندار یــزد ،محمد صالح اولیا؛ رئیس دانشــگاه یزد ،محمود شــیخ زین الدین؛ معــاون نوآوری و
تجاریســازی فناوری رئیس جمهوری ،علی زینی وند؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه
منابع استانداری یزد و جمعی از شرکتهای منتخب فناور مستقر در پارک حضور داشتند.
در این جلسه ابتدا شرکتهای منتخب ضمن معرفی مجموعه خود به بیان مسایل و دغدغههای
خود پرداختند .پس از اتمام صحبتهای نمایندههای شرکتها ،معاون علمی و فناوری و فناوری

رئیس جمهوری به ایراد سخنرانی پرداخت.
ســورنا ســتاری حضور شــرکتهای دانشبنیان در حوزه توزیع کاال را اتفاقی مناسب دانســت و ابراز کرد :بروکراسی ادارای و سیستم تأمین مالی دو مشکل
شرکتهای 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 گفت :کاهش هزینهها و ورود فناوری روز دنیا به صنایع دو مزیت استارت آپها و کسب و
کارهای نوین است.
معاون علم و فناوری رئیس جمهور جذب سرمایه گذار برای توسعه فناوریهای نوین را از جمله مهمترین راهکارهای ارائه خدمات بیشتر و بهتر عنوان کرد
و گفت :صندوقهای حامی علم و فناوری درارائه تسهیالت با محدودیت روبرو هستند و بهره گیری از سرمایه گذار بهترین روش برای موفقیت شرکتهای
دانشبنیاناست.
گفتنی است در پایان جلسه معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از بخشهای مختلف پارک علم و فناوری یزد دیدن کرد.
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نشستمسئولیندفتر مبادالتایرانو گرجستاندر ایرانبارئیسفنبازار ملی
پیــرو ســفر رئیــس فنبــازار ملی ایران به یزد ،نشســتی بــا هدف آشــنایی وی با دفتر مبــادالت ایران
و گرجســتان روز دوشــنبه  2مــرداد در محــل پارک علم و فناوری یــزد برگزار گردید .به گــزارش روابط
عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد این دفتر از بدو تاسیس
تا کنون برنامههای آتی دفتر تشریح و زمینههای همکاری آن با فنبازار ملی مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت.
اکبر قنبر پور نیز در این نشســت ضمن ابراز خرســندی از اقدامات انجام شــده ،آمادگی خود را برای
انجام حمایتهای الزم در این زمینه اعالم کرد.
گفتنی است دفتر مبادالت فناوری و سرمایهگذاری ایران و گرجستان در تاریخ  17اسفندماه در پارک
علم و فناوری یزد افتتاح شد.

حضور رئیسپارکعلموفناورییزددر ششمیننشستهماندیشیمناطقویژهعلموفناوری کشور
ششــمین نشســت هم اندیشــی مدیران مناطق ویژه علم و فناوری و اســتانداران استانهای دارای
مجوز ،روز چهارشنبه  4مردادماه در استان اصفهان برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشســت گزارشــی از عملکرد اســتانها در
خصوص راهاندازی سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه استان توسط مدیران مناطق ویژه
ارائه شد.
معرفــی فرصتهــا و توانمندیهــای ســازمان صنعتی ملــل متحــد ( )UNIDOجهت همــکاری با
دبیرخانه شورای عالی ،گزارشی از فعالیتهای دبیرخانه در خصوص مدیریت و راهبری مناطق ویژه
علم و فناوری کشــور ،ارائه مدل رویکرد و خروجیهای پروژه نظام نوآوری ربع رشــیدی با همکاری
موسسه فناوری اتریش از برنامههای ارائه شده در این نشست بود.
در این نشست همچنین خالصه نتایج کارگاه شهر هوشمند در راستای اجرای پایلوت شهر هوشمند در بوشهر و مدل رویکرد و خروجیهای پروژه غذای
حالل در خراسان رضوی نیز ارائه شد.
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اولیننشستهماندیشیپردیسفناور یهاینرمبرگزار شد
نشســت هــم اندیشــی پردیــس فناوریهــای نــرم ســه شــنبه  7شــهریور مــاه بــا حضــور داریــوش
پورسراجیان؛رئیسپارکعلموفناورییزد،احمدرضافقیهخراسانی؛معاوننوآوریوفناوریپارک،
مدیر اجرایی پردیس علوم انسانی و مدیران عامل شرکتهای پردیس علوم انسانی برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مدیر عامل شرکت مجری پردیس فناوریهای نرم ،در ابتدای جلسه با ارائه گزارشی از روند ایجاد مرکز
رشد علوم انسانی و هنر اظهار داشت :از ابتدای فعالیت مرکز رشد تا کنون بیش از  110هسته ی کسب و کار وارد مرکز رشد علوم انسانی و هنر شدند و به فعالیت
ادامه دادند.
محمدعلی مدرسی در ادامه با اشاره به پیشرو بودن مرکز رشد علوم انسانی و هنر مانند بسیاری از فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد و گرفتن مجوز فعالیت
برای این مرکز رشد ،گفت :برای اولین بار در کشور علوم انسانی را به عنوان یک فناوری از جنس فناوریهای نرم معرفی و نشان دادیم که علوم انسانی هم را
میتوان تجاری سازی کرد .وی در خصوص ایجاد ساختار پردیسهای فناوری افزود :با توجه به نزدیکی زمینه فعالیت شرکتهای حوزه فناوریهای نرم،
اکثرا در زمان پایان دوره ی رشد ،شاهد تقاضای باقی ماندن در محل مرکز رشد هستیم ،و این نشان دهنده ی نیاز به وجود هم افزایی در سطح باالتری
است که به نظر میرسد با مدیریت پردیسی فراهم میگردد.
مدرسیدر پایانایننوعفضایپردیسیرازمینهساز جهشهاوهمافزاییهایبیشتر دانستوادامهداد:در چارچوباینپردیسهایفناوری،شرکتهای
بزرگ و رشدیافته میتوانند از نیروی جوان و تازه نفس شرکتهای نوپا استفاده و متقابال شرکتهای پیش رشد از بازار شرکتهای پسارشد منتفع میشوند
و بدین ترتیب بخشی از فرایند رشد به دوره پسارشد منتقل میشود.
گفتنی است مدیران عامل شرکتهای مختلف در این جلسه هم اندیشی ضمن معرفی زمینه فعالیت شرکت خود ،به بحث و تبادل نظر در زمینه مسائل
حقوقی ،معافیتهای مالیاتی و … پرداختند.
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برگزارینشستآشناییباخدماتمرکز فنبازار ملیایران
نشست آشنایی با خدمات مرکز فنبازار ملی ایران روز دوشنبه 2مردادماه با حضور محسن علی
اکبریــان ،دبیــر شــبکه فنبازار ملی ایــران و مدیران عامل شــرکتهای فناور مســتقر در پارک علم و
فناوری یزد در سالن جلسات این پارک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،دبیر شــبکه فنبازار ملی ایران در این نشســت
اظهــار داشــت :به دلیل ضعف کشــور در حوزه توســعه بازار ،رویکرد توســعه بــازار از طریق تقویت
عرضه و تحریک تقاضا به صورت جدی در فنبازارها دنبال میشود.
محســن علی اکبریان ادامه داد :ماموریت اصلی فنبازار توســعه شــبکه و زیرساختهای فنبازار
و عملیــات تجــاری و فناوری اســت و مرکز فنبــازار ملی ایران ،برنامههای پیشــنهادی خــود را در
راستای تحقق این اولویتها به فنبازارهای منطقهای در استانها ارائه داده است.
علی اکبریان در ادامه نشست به تشریح برنامههای فنبازار ملی ایران در ایجاد شبکه فنبازار منطقهای در استانها پرداخت و به سواالت مدیران عامل
شرکتهای فناور پاسخ داد.

برگزارینشستهماندیشیشرکتهایمدیریتیواقتصادیمنتخبپارکعلموفناوری

کم پروژههای شرکتهای فناور حوزه نرم ،اشاره کرد.
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نشست هم اندیشی شرکتهای مدیریتی و اقتصادی منتخب پارک علم و فناوری یزد روز یکشنبه
 25تیرماه در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
در این نشست که با حضور شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد ،میثم کوچک
زاده؛ مشاور اقتصادی پارک یزد ،مدیران عامل شرکتهای فناور برگزار شد ،در خصوص مسائلی
از قبیل :نقشه راهبردی برای گسترش حوزه فعالیت شرکتها ،آینده پژوهی در حوزههای مدیریتی،
نگاه بین المللی و راهاندازی دفاتر مبادالت فناوری در ســایر کشــورها ،طرح مســئله و هم اندیشــی
صورت گرفت.
از دیگــر موضوعــات مطرح شــده در این نشســت میتــوان به آموزشهــای حرفهای تــر در دوره ی
پسارشد ،برگزاری جلسات هفتگی جهت آشنایی بیشتر و همکاری و هم افزایی شرکتها و بودجه
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برگزارینشستایجادشتابدهندهزیستفناوریدر یزد
نشســت ایجاد شــتاب دهنده زیســت فناوری در یزد ،عصر روز چهارشــنبه  21تیر با حضور حســین
صابری؛ معاون توسعه فناوری پارک پردیس ،معاون پشتیبانی و مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک
علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فناوری یزد ،در این نشســت ضمن معرفی زیرســاختهای
شــرکت آبســار کویر برای راهاندازی شتاب دهنده زیســت فناوری در یزد ،در خصوص روند اجرایی
شتاب دهی و چالشهای مربوط به آن بحث و تبادل نظر شد.
حسین صابری؛ معاون توسعه فناوری پارک پردیس نیز ضمن تقدیر از این اقدام ،راهاندازی شتاب
دهنده زیست فناوری در یزد را عملی جسورانه توصیف کرد و خواستار توسعه این شتاب دهنده در
سطح ملی و بین المللی شد.
در ادامه این نشست ،نمایندگان پارک پردیس از فضای موردنظر برای راهاندازی شتاب دهنده زیست فناوری ،آزمایشگاهها و مرکز رشد زیست فناوری یزد
بازدید کردند.
گفتنی است شرکت آبسار کویر یزد مستقر در پارک علم و فناوری یزد با توجه به پتانسیلهای استان ،راهاندازی شتاب دهنده زیست فناوری را با حمایت
پارک در دستور کار خود قرار داده است.

برگزارینشستایجادشتابدهندهبیوتکنولوژیدر یزد
نشســت ایجاد شــتاب دهنده بیوتکنولــوژی در یزد ،روز دوشــنبه  12تیرماه با حضور رئیــس پارک علم و
فناوری یزد ،معاون پشتیبانی و مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در ابتدای این جلســه گزارشــی از روند پیگیری شــتاب
دهندهها ارائه و در خصوص واگذاری فضایی برای راهاندازی شتاب دهنده در مرکز رشد زیست فناوری
یزد و استفاده از هیئت علمی متخصص دانشگاهها در بدنه شتاب دهنده بحث و تبادل نظر شد .مدیر
مرکز رشد زیست فناوری پارک علم وفناوری یزد نیز در این جلسه اظهار کرد :شرکت آبسارکویر به دلیل
دارابودنآزمایشگاههایشیمی،بیوتکنولوژی ،کشتبافت،سرامیکومولکولی،پتانسیلالزمبرایارائه
خدمات به شرکتهای حوزه بیوتکنولوژی را دارد.
عباس باقی ادامه داد :شرکت آبسار کویر فعالیتش را از مرکز رشد آغاز کرده و میتواند به عنوان راهنما و مدل موفق برای دیگر واحدها عمل کند که بسترهای نرم
افزاری و سخت افزاری الزم برای آن فراهم شده و در صورت موافقت پارک میتواند مدل مشترکی با صندوق پژوهش و فناوری استان ارائه دهد .بازدید از آزمایشگاه
کاشی و سرامیک ،اختصاص فضایی برای راهاندازی شتاب دهنده بیوتکنولوژی در مرکز رشد زیست فناوری یزد از دیگر برنامههای این بازدید بود.
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نشست تخصصی
“قوانیناخذتسهیالتصندوقنوآوریوشکوفاییریاستجمهوری”برگزار شد
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،در این نشســت که بــا حضور مدیــران عامل
شــرکتهای فنــاور برگــزار شــد ،درخصــوص انــواع خدمــات صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از جمله
تسهیالت لیزینگ با نرخ 9درصد ،توانمندسازی و صدور ضمانت نامههای تعهد پرداخت بحث و
تبادل نظر صورت گرفت.
گفتنی اســت این نشســت به همت پارک علم و فناوری یزد و با هدف معرفی خدمات و تســهیالت
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.

نشستشرکتهایمنتخبپارکعلموفناورییزدبادبیر ستادفناور یهاینرم
وهویتساز معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری
نشســت شــرکتهای منتخــب حــوزه فناوریهای نرم پــارک علم و فنــاوری یزد ،با سیدمحمدحســین
سجادی نیری؛ دبیر ستاد فناوریهای نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عصر
یکشنبه 31اردیبهشت،96در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان یزد ،در این جلسه شرکتهای فناور منتخب مستقر
در پــارک علــم و فنــاوری یزد ضمن ارائه طرحها و محصوالت خود ،به ارائه مســائل و دغدغههای خود
پرداختند که پایین بودن میزان ســرمایه در گردش و مشــکالت نقل و انتقال ارز در مبادالت بین المللی از
جملهمهمتریناینمشکالتبود.
سجادی نیری ضمن ابراز خرسندی از فعالیتهای شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد
در حوزه نرم به برخی اقدامات ستاد اشاره نمود و گفت :امیدواریم در حمایت از شرکتهای فناور فعال در حوزه نرم در سال جاری طرح لیزینگ فناوری به سرانجام
برسد .معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد در ادامه این جلسه با اشاره به تفاهم نامه ی منعقده ستاد فناوریهای نرم و هویت ساز با مرکز انیمیشن ،به ارائه
گزارشی از عملکرد مرکز انیمیشن و هنرهای دیجیتال پرداخت و از پیشرفت کار این مجموعه در دو فاز جدید ایجاد زیر ساختهای سخت افزاری و واگذاری مدیریت
آن به اشخاص حقوقی برای راهبری این مرکز به صورت خصوصی خبر داد و آن را مدلی جدید در مدیریت مراکز توسعه فناوری دانست .شهرام شکوهی گفت:
با وجود کمبود منابع مالی ،پیشرفت زیرساختهای مرکز ،تامین کننده نیاز شرکتهای فعال در این حوزه بوده است .وی در بخش دیگری از سخنان خود توسعه
فعالیتهای بین المللی را نیازمند منتورهایی در قالب آموزش و مشــاوره دانســت و گفت پارک یزد در این زمینه ،اقدام به برگزاری دورههای آموزشــی و همکاری با
شرکتهای بین المللی در حوزه بازاریابی کرده است که ان شاءاهلل با نگاه مثبت ستاد فناوریهای نرم و حمایتهای آن ،منجر به نتایج موفقیت آمیزی خواهد شد.
گفتنیاستدر اینجلسهشهرامشکوهی؛معاونپشتیبانیپارکعلموفناورییزد،مصطفیشاهنظری؛رئیسبنیادنخبگاناستانومجید کاغذگران،مسئولامور
اجرایی مرکز رشد علوم انسانی و هنر پارک یزد حضور داشتند.
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نشستریاستپارکبامسئولینمراکز رشدونهادهایهمکار
در جلســهای بــا حضــور داریوش پورســراجیان و مســئولین مراکز رشــد و نهادهای همــکار پارک و
درپی تغییر ساختار مدیریت مراکز رشد و نهادهای همکار با پارک از زحمات آقای تقی فرهنگ نیا
در سمت مدیر دفتر هماهنگی مراکز رشد تقدیر و آقای محمدرضا حسینی بغدادآبادی به عنوان
مسئول دفتر هماهنگی نهادهای همکار معارفه گردیدند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،جلسه معارفه مسئول دفتر هماهنگی نهادهای
همکار پارک علم و فناوری یزد ،روز دوشنبه  11اردیبهشت ماه با حضور رئیس پارک علم و فناوری
یزد ،معاون فناوری و نوآوری پارک ،مدیر مرکز رشد اطالعات و ارتباطات و جمعی از مدیران مراکز
رشد و دفاتر شهرستانی پارک و نهادهای همکار ،در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
داریوش پورسراجیان در این جلسه فلسفه شکل گیری ساختار جدید را ایجاد استقالل و چابکی
در مدیریت مراکز و نهادهای همکار دانســت و اظهار داشــت :در نوع و ســطح همکاری نهادهای همکار تنوع زیادی وجود دارد که امیدوارم با ایجاد این
دفتر ارتباط موثرتری با نهادهای همکار شکل بگیرد .وی ادامه داد :تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز مراکز از تعهدات نهادهای همکار است و
پارک طبق قانون تمام تالش خود را در خصوص حمایت از شــرکتهای فناور مســتقر در این مراکز به عمل خواهد آورد .پورســراجیان ســرعت بخشی به
فرایند اعطای مجوز فناوری برای شرکتها در شهرستانها را خواستار شد و گفت :تدوین آیین نامه دفاتر هماهنگی نهادهای همکار در دستور کار واحد
طرح و برنامه است و این آیین نامه میتواند در شفاف سازی ساختار ،شرح وظایف و اهداف شکل گیری این دفاتر راهگشا باشد.
رئیــس پــارک علــم و فناوری یزد در پایان ســخنان خود ،ابراز امیدواری کرد با برگزاری جلســات از طریق ویدئو کنفرانس و حذف بعد مســافت تعداد این
نشستها و هم اندیشیها افزایش یابد.
گفتنی است در ادامه این جلسه ،مدیران مراکز رشد شهرستانی ،نقطه نظرات و دیدگاههای خود را مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
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نشستبررسیظرفیتهایهمکاریسازمانزمینشناسیایران
و پارک علم و فناوری یزد
نشســت معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد با مدیران ســازمان 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.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در ابتدای این نشست احمدرضا فقیه خراسانی در خصوص زمینههای همکاری سازمان زمین شناسی
ایران و پارک علم و فناوری یزد اظهار داشــت :شــرکتهای مســتقر در پارک یزد در زمینههای متنوعی از جمله حوزه توسعه فناوریهای آب و معدن فعالیت
میکنند و سازمان زمینشناسی ایران میتواند از ظرفیت شرکتها بهره مند شود.
فقیه خراسانی همچنین استفاده شرکتهای مستقر در پارک از پژوهشکدهها و آزمایشگاههای سازمان زمین شناسی ایران را از دیگر زمینههای همکاری عنوان
کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار بیکاری و خصوصا بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی ادامه داد :تنها راه حل برون رفت از مسئله بیکاری
در کشور ،استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان است.
در ادامه مدیر آموزش سازمان زمین شناسی ایران ،با ارائه تاریخچه و زمینه فعالیت این سازمان ،عمده فعالیتهای سازمان را پژوهشی و مطالعه محور دانست
و خاطر نشان کرد :سازمان زمین شناسی ایران منشا تولید معدن و صنایع معدنی است و به دلیل مولد بودن باید از لحاظ دانش و فناوری به روز باشد.
سیدهادی میرمحمد میگونی با تاکید بر اهمیت آموزشهای عملی در سازمان افزود :سازمان زمین شناسی ایران در رتبه بندی جهانی از نظر شاخصهای
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 خاکهای نادر را داراست و امیدوارم با فراهم شدن زمینههای همکاری از
این پتانسیل به خوبی بهرهبرداری شود.
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دبیر ستادتوسعهعلوموفناوری گیاهانداروییوطبسنتیمطرح کرد:

حلقهگمشدهدر حوزهگیاهاندارویی،مسئلهعدممکانیزاسیونویکپارچهسازی
در کشت است
نشست هماندیشی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی با شرکتهای
مســتقر در پردیس زیســت فناوری و سیستمهای پیشرفته ،روز یک شــنبه  23مهرماه در محل این
پردیس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد؛ محمدحســن عصاره در این نشســت با اشاره به
ضرورت تولید مواد فرآوری اســتاندارد اظهار داشــت :یکی از معضالت حوزه گیاهان دارویی ،فروش
مواد خام به کشورهای دیگر و از دست دادن ارزش افزوده است.
وی ادامه داد :کشورهای پیشرفته با ایجاد پاالیشگاههای گیاهان ،مواد خام را به عنوان ورودی و مواد فرآوری استاندارد را با فرموالسیونهای متعدد به
عنوان خروجی وارد بازار میکنند در حالیکه کشور ما همین مواد فرآوری شده را خریداری میکند و واردات زیاد در زمینه گیاهان دارویی ناشی از خام فروشی
است.
عصاره افزود :مسئله بعدی در حوزه گیاهان دارویی ،عدم مکانیزاسیون و یکپارچه سازی در کشت است و در حال حاضر کشتها در زمینهای کوچک و به
صورت پراکنده صورت میگیرد.
وی عدم وجود ماشین آالت را یکی از کمبودهای دیگر در این حوزه دانست و خاطر نشان ساخت :کندی کار در برداشت محصوالتی نظیر گل محمدی به
علت نبود ماشین آالت در این حوزه ،موجب میشود گسترش و توسعه سطح قابل کشت امکان پذیر نبوده و هزینههایی را به تولید کننده وارد کند که عمال
برایش صرفه اقتصادی نداشته باشد.
عصاره در ادامه خواستار تالش بیشتر شرکتهای خصوصی در طراحی و تولید ماشین آالت کشاورزی شد.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی در بخش دیگری از سخنان خود ،یافتن بازار مناسب در حوزه گیاهان دارویی را از الزامات این
حوزه برشــمرد و تصریح کرد :فعاالن این حوزه باید بتوانند از طریق پایگاه مجازی با مشــتریان ارتباط داشــته باشــند و بازارسازی کنند همچنین با آگاهی از
نیازهای صنعت ،بتوانند محصولی را تولید کنند که کاربردی بوده و صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی اضافه کرد :عطاریها و کسانی که در حوزه طب سنتی فعال هستند باید از طریق دانش افزایی و مدرن کردن مکانهای فروش و بسته بندی مناسب از
روش فروش سنتی و غیربهداشتی خودداری کنند.
محمدحسن عصاره در پایان اظهار داشت :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.
گفتنی است در این نشست مدیران عامل شرکتهای پردیس زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد نیز به معرفی زمینههای فعالیت شرکت خود پرداختند و
در خصوص مسائلی چون مشکالت سرمایه گذاری و نبود بانک اطالعاتی از نیازهای صنعت در حوزه گیاهان دارویی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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برگزارینهمیننشستسراسری فنبازارهایمنطقهایدر یزد
نهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقهای روز یک شنبه  21آبان ماه به میزبانی پارک علم و
فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این نشســت با حضور رئیس و دبیر شــبکه مرکز
فن بازار ملی ایران ،معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استاندار یزد ،رئیس پارک علم وفناوری یزد وکارگزاران فن بازار منطقهای برگزار شد.
رئیس پارک علم و فناوری یزد ،در این نشســت ضمن خیرمقدم به مدعوین اظهار داشــت :بخش
چالش برانگیز در عرصه فناوری ،بحث تقاضا و بازار است و خوشبختانه فن بازارها روی دو ویژگی
شگــذاری معتبــر و صیانــت که در بازار وجود ندارد ،متمرکز هســتند .داریوش پورســراجیان رســالت پارکهای علم و فناوری را عرضه فناوری دانســت و
ارز 
خواستار تمرکز بیشتر در بحث تجاریسازی و فروش محصوالت در شرکتهای دانشبنیان شد .در ادامه این نشست دیدگاهها و آخرین برنامههای مرکز
فن بازار ملی ایران به حضار ارائه شد و کارگزاران فن بازار اصفهان ،خوزستان ،خراسان رضوی ،قزوین و کرمان به ارائه تجربیات موفق استان خود پرداختند.
گفتنی است معرفی فن بازار تخصصی صنعت گاز ،همکاری ستاد نانو باکارگزاران شبکه فن بازار ملی و به کار گیری جذب سرمایه جمعی در این شبکه ،از
دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.

بیستوهشتمیننشستتخصصیروسایپارکهایعلموفناوریسراسر کشور
بیســت و هشتمین نشست تخصصی روســای پارکهای علم و فناوری سراســر کشور دوشنبه ۱۴
اسفند  ۹۶با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم و جمعی
از روســای پارکهای علم و فناوری کشــور برگزار شــد .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری
یزد ،منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در این نشست بااشاره به نقش مهم پارکهای
علم و فناوری در توســعه اقتصادی و رونق اشــتغال در استانها ،بر لزوم گسترش ارتباطات هدفمند
پارکهای علم و فناوری و مراکز رشــد با اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشــی در دانشــگاهها
تاکید کرد .وی اطالع رسانی دقیق و به موقع از دستاوردها و محصوالت نوین به مردم و مسئولین را
بسیار مهم عنوان کرد و گفت :باید تجربیات پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور به اشتراک گذاشته شود .در حاشیه این نشست نیز آیین تکریم
و معارفه مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم برگزار شد.
گفتنی است،هم اکنون  ۴۲پارک علم و فناوری و  ۲۰۰مرکز رشد در کشور مشغول فعالیت هستند.
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معاونهماهنگیامور اقتصادیوتوسعهمنابعاستاندارییزدمطرحکرد:

راه نجات اقتصاد کشور ،پایه ریزی آن بر اساس دانش و فناور یهای 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.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،نشســت هماندیشــی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری یزد با کار آفرینان حوزه
فناوری ،صبح روز سه شنبه  5دی 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 نقش تسهیلگر است و نباید برای رونق و توسعه فعالیتها منتظر دولت ماند و نگران کمبود
بودجه دولت بود.
وی با اشاره به پتانسیل خوب نیروی انسانی در یزد ادامه داد :جهت گیری اقتصادی استان در این دوره تکیه بر دانش و تکنولوژ یهای به روز با استفاده از
نیروی انسانی است و حوزه علم وفناوری باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت اصالح وتغییر رفتارها و دیدگاهها در خصوص ایجاد اشــتغال عنوان کرد :در حال حاضر برای ایجاد اشــتغال روی تامین منابع تمرکز
میکنیم که این دیدگاه درستی نیست و باید بتوان با فکر جدید و نیاز سنجی بازار اشتغال زایی کرد .این مقام مسئول افزود :منابع مالی ،زمان و راهبردهای
استان را در بخش اقتصاد باید در مشاغل خرد و در صنایع بزرگ به صورت عادالنه تقسیم کرد زیرا هر کدام نقش مهمی در اقتصاد استان ایفا میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 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 سیاستگذاری استان را یکی از برنامههای آینده تیم اقتصادی
استان دانست و بر حضور این شرکتها در کارگروههای پژوهش و فناوری و اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
وی توجه به بازاریابی و نیاز سنجی بازار برای تولید محصول مورد نیاز را یکی از راهکارهای حل مشکالت شرکتهای فناور عنوان کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد در پایان خواستار کمک شرکتهای فناور در ارائه طرحهای 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.
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رئیس پارک علم و فناوری یزد مطرح کرد:

 40درصد فعالیت پارک علم و فناوری یزد در حوزه ICTاست
رئیس پارک علم و فناوری یزد با اشاره به اینکه بیش از  ۴۰درصد فعالیتهای این پارک در حوزه ICT
است ،گفت :تاکنون بیش از  ۷۵۰ساعت مشاوره در حوزه راهاندازی کسب و کارهای  ICTدر یزد ارائه
شده است.
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،داریوش پورسراجیان دوشنبه شب  16بهمن در نشست شرکتها ،استارتاپها و فعاالن حوزه  ICTیزد با
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار داشت :این پارک پس از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به عنوان دومین پارک علم و فناوری کشور شکل گرفت.
وی حضور پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاهها و نشستهای تخصصی با متخصصان و مجریان حوزه  ICTاستان را از فعالیتهای این مرکز در سال
جاری دانست و افزود :تعامل و همکاری نزدیک ما با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات استان به حدی نزدیک و فشرده بوده که گاها از نگاه بیرونی تصور
میشود این پارک یک پارک تخصصی در حوزه  ICTاست.
وی از انجام بیش از  750ساعت مشاوره در حوزه راهاندازی کسب و کارهای  ICTدر استان یزد خبر داد و گفت :عالوه بر اطالعرسانیهایی که از طریق فضای
مجازی صورت گرفته 24 ،طرح مشخص جهت دریافت تسهیالت و  6طرح در جذب سرمایهگذاریها معرفی شدند و دو طرح هم از طریق برنامه تلویزیونی
حرف حساب معرفی شدند.
رئیس پارک علم و فناوری یزد در پایان با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای توسعه شرکتهای دانشبنیان در حوزه ICTگفت :نیازمند منابع جدید برای
توسعه این شرکتها 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 پارکعلموفناورییزدبرگزار شد
نشســت تخصصی« ســامت اجتماعی و ســامت الکترونیک» ،سهشــنبه  15اســفند  96با حضور
محمد حســن لطفی ،معاون امور بهداشــتی و رئیس مرکز بهداشت و رئیس مرکز اجتماعی سالمت
استان یزد ،مدیران شرکتها و استارتاپها و جمعی از عالقهمندان حوزه سالمت در سالن اجتماعات
پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علــم و فنــاوری یزد ،محمد حســن لطفی ،با اشــاره به ایــن که فاز
ســطح سالمت کشور مانند دیگر کشــورهای در حال توسعه فاز دو است ،گفت :پیشنهاد میکنم از
ظرفیتهای الکترونیک شرکتهای مستقر در پارک به منظور افزایش شاخصهای سالمت استفاده
شود.
لطفی افزود :به دلیل تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فاز دوم سطح سالمت حساس ترین
فاز در بروز و شیوع بیماریها است و با بهره گیری از آی تی و جی آی اس در ثبت متغیرهای زیستی ،جغرافیایی ،اقلیمی در سامانهها و ارتباط با ادارههای
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 اطالعات به صورت الکترونیک هستند که پیوستگی آنها طبق برنامه ی وزارتخانه در
سالهای  97و  98اتفاق خواهد افتاد ،گفت :شرکتهای مستقر در پارک میتوانند با ایدههای جدید به کمک سطح یک “سامانه ی یکپارچه ی بهداشت”
با عنوان اختصاری سیب بیایند.
لطفی با بیان اینکه ابعاد سالمت در گذشته جسمی واندکی روانی بودند و تنها وزارت بهداشت متولی سالمت بود؛ گفت :در زمان حاضر بعد اجتماعی و
معنوی به ابعاد سالمت اضافه شده است.
معاون امور بهداشــتی و رئیس مرکز بهداشــت اســتان یزد ،تصریح کرد :حوزه ی سالمت تنها  25درصد متولی سالمت اســت 45 ،درصد دستگاههای برون
بخشی و  30درصد مردم و گروههای مردمی مسئول هستند.
لطفی عوامل خطر سالمت را به سه دسته ی فردی ،اجتماعی و زیستی تقسیم بندی کرده و از مدیران شرکتهای حاضر در جلسه خواست برای عوامل
اجتماعی از جمله چاقی ،مصرف دخانیات ،فعالیت فیزیکی نامناسب ،چربی و فشار خون باال ،دیابت ،سالک و عوامل زیستی از جمله مشکل آب ،آلودگی
هوا و آسیبهای کارخانههای صنعتی ،با ایدههای الکترونیکی چارهاندیشی کنند.
وی مهم ترین مشکل را سطح سواد سالمت مردم استان دانست و گفت :مدیران باید برای افزایش سطح سواد سالمت مردم و همچنین اجرایی کردن برنامه
ی مدون  5ساله با سه هدف کالن 9 ،هدف کلی و  12هدف اختصاصی به هماندیشی و ارائه ی راهکار با حوزه ی سالمت بنشینند.
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بیست و هشتمین نشست تخصصی روسای پارکهای علم و فناوری سراسر کشور
بیســت و هشــتمین نشســت تخصصی روســای پارکهای علم و فناوری سراســر کشــور دوشــنبه
۱۴اسفند ۹۶با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم و جمعی
از روســای پارکهای علم و فناوری کشــور برگزار شــد .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری
یزد ،منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در این نشست بااشاره به نقش مهم پارکهای
علم و فناوری در توســعه اقتصادی و رونق اشــتغال در استانها ،بر لزوم گسترش ارتباطات هدفمند
پارکهای علم و فناوری و مراکز رشــد با اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشــی در دانشــگاهها
تاکید کرد .وی اطالع رسانی دقیق و به موقع از دستاوردها و محصوالت نوین به مردم و مسئولین را
بسیار مهم عنوان کرد و گفت :باید تجربیات پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور به اشتراک گذاشته شود .در حاشیه این نشست نیز آیین تکریم
و معارفه مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم برگزار شد.
گفتنی است،هم اکنون  ۴۲پارک علم و فناوری و  ۲۰۰مرکز رشد در کشور مشغول فعالیت هستند.

با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

نشستپایانسالمراکز نوآوریپارکعلموفناورییزد
نشست پایان سال مراکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،دوشنبه  21اسفند  96با حضور داریوش
پورسراجیان ،رئیس پارک 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 عملکرد مراکز نوآوری تخصصی پارک علم و فناوری یزد در سال96
ارائه کرد سپس از برترین طرحهای 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 حسینی ،امیر حسین افشار و ایمان سربی با طرح “ربات با قابلیت
حرکت روی کابلهای انتقال قدرت” ( رتبه اول مسابقات کارون کاپ) در سطح  1و 2مورد تقدیر قرار گرفتند.
طرح “سامانه هوشمند ساز بازتابنده دوربینهای نقشه برداری” ساخته سید احمد الماسی و سید محمد دزفولیان از مرکز نوآوری دانشگاه یزد و طرح “تولید
مولکول داروی نویراپین” ازحسین دهقان ،محمد طه دهقان و قائم دشتی از مرکز نوآوری زیست فناوری نیز مقامهای برتر را در سطح سوم به دست آوردند.
گفتنی است نشست پایان سال مراکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در اسفند ماه هر سال برگزار و طرحهایی که در طول سال در این مراکز به اجرا در میآیند
بر اساس شاخصهایی ارزیابی و از طرحهای برتر تقدیر به عمل میآید.
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امضــای تفاهم نامه ســه جانبه میان مرکز کاشــی و ســرامیک ایران ،پــارک علم و
فناورییزدودانشگاهیزد
جلسه امضای تفاهم نامه چندجانبه میان مرکز توسعه فناوریهای کاشی و سرامیک ایران ،پارک علم
و فناوری یزد و دانشگاه یزد ،روز یکشنبه  5شهریور ماه با حضور محمدمهدی لطفی؛ معاون پژوهشی
و فناوری دانشگاه یزد ،فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،در دانشگاه یزد
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلسه احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و
نوآوریپارکعلموفناورییزدضمنمعرفیفعالیتهاورسالتمرکز توسعهفناوریهای کاشیوسرامیک
اظهار کرد :پارک علم و فناوری یزد در راســتای رســالت خود در زمینه گسترش فناوری در صنایع ،اقدام به
تاسیسمراکز توسعهفناوریدر حوزههای کاشیوسرامیک،آب،هنرهایدیجیتالوهوافضا کردهاست.ویافزود:مراکز توسعهفناوریواز جملهمرکز توسعه کاشی
وسرامیکهمانطورکهاز نامشانبرمیآید،نقششاندر شناسایینیازهایصنعت،فناوریهاینوین،تجاریسازیورسوخآنبهصنعتاست.در ادامهاینجلسه
در خصوصی مسائلی از قبیل توجیه اقتصادی باالی فناوریهای جدید در صنعت کاشی ،تهیه تجهیزات و سرویسهای آزمایشگاهی ،انتقال و بهبود تکنولوژی
بحث و تبادل نظر صورت گرفت .گفتنی است این تفاهم نامه با هدف ایجاد کارگروه نهادهای مرتبط با کاشی و سرامیک و تشکیل R&Dمتمرکز برای صنف کاشی و
سرامیک به امضای مدیرعامل مرکز توسعه کاشی و سرامیک ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه یزد رسید.
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امضایتفاهمنامههمکاریسهجانبهپارکعلموفناورییزد،جهاددانشگاهیاستانومرکز توسعهفناوریسرامیکایران
تفاهم نامه همکاری سه جانبه ما بین پارک علم و فناوری یزد ،جهاد دانشگاهی استان و مرکز توسعه
فناوری سرامیک ایران ،روز دوشنبه 30مردادماه به امضای احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری
و نوآوری پارک یزد ،سیدحســین میرحســینی؛ معاون پژوهشی ســازمان جهاد دانشگاهی استان و
رامین زارع؛ مدیر مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران رسید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در نشستی که در حاشیه انعقاد این تفاهم نامه
برگزار شــد ،معاون فناوری و نوآوری پارک یزد اظهار داشــت :جهاد دانشگاهی و پارک علم وفناوری
یزد اهداف و ماموریتهای مشــترکی دارند که این عامل میتواند به همکاریهای بیشــتر این دو
مجموعهمنجر شود.
احمدرضا فقیه خراسانی ادامه داد :رصد مشکالت استان و تالش برای یافتن راهکاری نوآورانه برای
رفع آن یکی از اولویتهای اصلی پارک یزد محسوب میشود.
وی افزود :پارک علم وفناوری یزد در تالش است جایگاه صنعتی استان یزد را ارتقا داده و بتواند نقش خود را منطبق با ماموریتش در این زمینه ایفا کند.
معاون پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی استان نیز در این نشست اظهار داشت :انتقال تکنولوژی همراه با دانش فنی یکی از مسائل مهمی است که تا کنون
در کشور مغفول مانده است در حالیکه توجه به این مهم میتواند از اتالف زمان و هزینه تا حد زیادی جلوگیری کند.
در ادامه این نشست مدیر مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران نیز به تشریح فعالیتهای این مرکز و تشریح اهداف آن پرداخت.
گفتنی است در پایان مقرر شد کارگروهی متشکل از  5نفر به نمایندگی از طرفین تفاهم نامه به منظور اجرای آن تشکیل شود و موضوعات مورد توافق طرفین
عملیاتیگردد.
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پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،دبیرخانــه دائمی مســابقات ملی ابتــکارات و نــوآوری
دانشآموزی
طــی مراســمی تفاهــم نامه همکاری میــان پارک علم و فنــاوری یــزد ،وزارت آموزش و پــرورش و اداره
کل آموزش و پرورش اســتان یزد ،به امضای علی زرافشــان ،معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش
و پرورش ،داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و احمد شــیرزاد ،مدیر کل آموزش و
پرورش استان یزد رسید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشســت علی زرافشــان ،معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سال گذشته
دومین سالی بود که بر اساس تفاهم نامه ،همکاری با پارک یزد را آغاز کردیم ،گفت :گزارشها نشان داده که تعداد شرکت کنندگان این دوره نسبت به دوره
هفتم بیشتر بوده و کیفیت برگزاری نیز باالتر بوده است.
وی عملکرد پارک یزد را در برگزاری مسابقات دانش آموزی مثبت دانست و اظهار داشت :امیدواریم امسال نیز بتوانیم در زمینه اطالع رسانی و حمایتهای
معنوی ،همکاری الزم را با پارک یزد انجام دهیم.
زرافشان تعدد برگزاری جشنوارهها و مسابقات دانش آموزی در کشور را آسیب ارزیابی نمود و گفت :باید تمامی مسابقات به صورت متمرکز و زیر نظر وزارت
آموزش و پرورش برگزار شود تا این تعدد و تنوع باعث عدم استقبال مناسب و یا حتی پرورش دانش آموزان مسابقات محور نشود .وی با اشاره به دستور مقام
معظم رهبری مبنی بر ارائه گزارشی از دانش آموزان مخترع و نوآور ،گفت :از پارک علم و فناوری یزد میخواهیم در این حوزه نیز ما را یاری کند.
در ادامه احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد و دبیر مسابقات نیز ضمن قدردانی از همکاری وزارت آموزش و پرورش در برگزاری
مسابقات ،اظهار داشت :قصد داریم در نهمین دوره مسابقات رشتههای جدیدی مانند بفکرشو و طراحی سه بعدی رابه مسابقات اضافه کنیم.
وی همچنین افزود :ادامه مسیر مسابقات نیازمند منابع مالی پایداری است که امیدواریم با همکاری و هماهنگی همه دستگاههای ذی ربط این منابع تامین
و شاهد برگزاری هر چه بهتر این مسابقات در سالهای آتی باشیم.
شایان ذکر است پارک علم و فناوری یزد که از سال  1380به عنوان دومین پارک در کشور آغاز به کار نمود و تاکنون بیش از  600شرکت فناور را تحت حمایت
خود داشته است کار روی نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی مبنی بر فناوری را همواره از وظایف خود دانسته و با ایجاد مرکز نوآوری در سال  1383برای اولین
بار در کشور باب جدیدی را برای ارتباط با دانش آموزان و دانشجویان به عنوان نخستین و مهمترین عامل چرخه فناوری یعنی نیروی انسانی را با پارک باز
نمود .از جمله فعالیتهایی که پارک علم و فناوری یزد در راستای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در جامعه انجام داده است میتوان به برگزاری 12
دوره جشنواره ایدههای برتر و 8دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی اشاره نمود که از سویی زنجیره خالقیت و نوآوری را تا بازار تکمیل نموده
و از سوی دیگر مدلی را برای همکاری نهادهای مرتبط با این حوزه تعریف کرده است.
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امضای تفاهم نامه سه جانبه بین پارک علم و فناوری یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحدمیبدومرکز توسعهفناوریسرامیکایران
تفاهم نامه چندجانبه میان پارک علم و فناوری یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد و مرکز توسعه
فناوری سرامیک ایران ،روز سه شنبه  27شهریور سال  96در پارک علم و فناوری به امضای داریوش
پورســراجیان رئیــس پارک و حســین اعرافی ریاســت دانشــگاه آزاد اســامی واحد میبد و رامیــن زارع
مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران رسید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این تفاهم نامه در راستای همکاری در زمینه توسعه
واحدهای تحقیق و توسعه پارک علم و فناوری و استفاده از امکانات آزمایشگاهی و انسانی دانشگاه
آزاد میبد در پارک علم و فناوری منعقد شد.
داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در حاشیه نشست امضای تفاهم نامه با بیان اینکه در کشور چندین برابر نیاز موجود تجهیزات وجود
دارد افزود :باید برای بهره برداری اقتصادی از این تجهیزات برنامه داشت.
وی ضمن تقدیر از نگاه عمیق و مثبت ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد به مقوله فناوری و همکاری فی مابین ،گفت :با توجه به اشراف کامل ایشان
به کار پارکها به طور قطع این تفاهم نامه آغاز یک همکاری خوب و مفید بین دو نهاد خواهد بود.
حسین اعرافی ،رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد نیز در این نشست با بیان اینکه زنجیره پارک و دانشگاه به هم پیوسته است ،گفت :امیدواریم با امضای
این تفاهم نامه همکاریها به صورت جدی و عملیاتی توسعه پیدا کند.
وی تصریح کرد :آینده در گرو هم افزایی این دو نهاد است زیرا توسعه با ایجاد ارتباط بین دانشگاه و پارک سرعت بیشتری میگیرد.
اعرافی افزود :در حال حاضر بسیاری از تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه بدون استفاده است و با امضای این تفاهم نامه امکان استفاده این امکانات برای
پارک و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران فراهم میشود.
رامین زارع ،مدیر عامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران گفت :با توجه به احداث واحدهای تولیدی سرامیک بدون در نظر گرفتن بازار سرامیک کشور این
بازار در حال حاضر اشباع و میزان قابل توجهی از تولیدات دپو شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بازارهای بین المللی محدودی را در اختیار داریم افزود :صادارت سرامیک ایران عمدتا محدود به کشورهای عراق ،افغانستان
و پاکستان است.
زارع ادامــه داد :بــا توجــه به رقبای قدرتمندی همچون ایتالیا و اســپانیا ،برزیل ،ترکیه و چین امــکان ورود جدی ایران به بازارهای بین المللی با کیفیت فعلی
سرامیک ایران سخت است.
گفتنی اســت این تفاهم نامه با هدف تشــکیل  R&Dمتمرکز برای صنف ســرامیک ،همکاری در زمینههای آزمایشگاهی ،توسعه تکنولوژی و انتقال فناوری،
توانمند سازی نیروی انسانی و اجرای پروژههای مشترک در زمینه فناوری سرامیک به امضای رئیس پارک علم و فناوری یزد ،رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
واحد میبد و مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک رسید.
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انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه پژوهشگاه نیرو ،دانشگاه یزد و پارک علم و
فناورییزد
طی مراسمی تفاهم نامه همکاری سه جانبه میان پارک علم و فناوری یزد ،دانشگاه یزد و پژوهشگاه
نیرو با حضور وحید احمدی ،معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  23فروردین
مــاه در ســالن کنفرانس مرکز فنــاوری اقبال به امضای محمدصادق قاضی زاده؛ رئیس پژوهشــگاه
نیرو ،داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد و محمدصالح اولیاء؛ رئیس دانشگاه یزد
رسید .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در نشستی که در حاشیه انعقاد این تفاهم
نامــه برگزار شــد ،معاون پژوهــش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با تاکید بر تســریع روند
عملیاتیشدن مفاد تفاهم نامه ،اظهار کرد :امیدواریم در آیندهای نزدیک شاهد عملیاتی شدن این تفاهم نامه و انعقاد قراردادهای مربوطه باشیم.
وحید احمدی با اشاره به پتانسیل و تجارب خوب پارک علم و فناوری یزد ،افزود :این تجربه پشتوانه خوبی برای منطقه ویژه فناوری یزد به شمار میرود.
محمد صادق قاضی زاده ،رئیس پژوهشگاه نیرو نیز تاریخ یزد را سراسر بهره وری از انرژی و اشتغال زایی بیشتر با سرمایهگذاری کمتر برشمرد و ابراز امیدواری
کرد با انعقاد این تفاهم نامه این تاریخ تکرار شود.
استفاده از توانمندیهای دانشگاه و پارک یزد ،افزایش و انسجام بخشی رسالههای تحصیالت تکمیلی مرتبط ،گسترش تحقیقات هدفمند ،جریان سازی
طرحهای پژوهشی و دعوت به همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاهها در حوزه انرژی از جمله مفاد این تفاهم نامه بود.
گفتنی است در پایان معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و هیئت همراه ،از بخشهای مختلف پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.

امضایتوافقنامههمکاریسهجانبه
راهاندازیمرکز خالقیت وفناور یهاینوینشهر یزد
طی مراسمی در روز شنبه  9دی ماه  96که در شهرداری یزد برگزار شد ،توافقنامه سهجانبهای برای
ایجاد شهر خالق به امضا رسید.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این توافقنامه بین داریوش پورســراجیان؛ 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.
گفتنی است ،ایجا د «شبکه شهرهای خالق» یکی از پروژههای یونسکو برای همکاری و ماموریت مشترک برای توسعه تنوع فرهنگی و پایداری شهری است.
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باامضایبیشاز  40تفاهمنامههمکاریمیانشرکتهایفناور ایرانیو گرجیرویداد:

گسترشمبادالتفناوریایرانوگرجستان

پیرو تفاهم همکاریهای علمی و فناوری میان پارک علم و فناوری یزد و پارک گرجستان و برگزاری
فروم مذاکرات در تفلیس در تاریخ  26مهر  96شرکتهای حاضر در فروم پس از مذاکرات متعدد در
چارچوب همکاریهای مشترک به 40تفاهم دست 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 است که در راستای تحقق دیپلماسی فناوری جمهوری
اسالمی ایران توسط پارک یزد برنامهریزی و اجرایی شده است .این برنامهها در سطح منطقه و یا حمایت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری در سطوح مختلف توسط یزد ادامه خواهد یافت.

امضایتفاهمنامهتجار یسازیتولیدهیدروکسیآپاتیت
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد ،تفاهمنامه سه
جانبهای را با عنوان ” تجاریسازی پروژه تولید هیدروکسی آپاتیت جهت جایگزینی استخوان” با
صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری و صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری
آرمانی امضا کرد.
ایــن تفاهمنامــه در راســتای کمــک به توســعه تجاریســازی محصوالت تولید شــده شــرکتهای
دانشبنیان توسط ستاد توسعه زیست فناوری و با حمایت مالی صندوق توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفت که
تعداد 30تفاهمنامه تجاریسازی محصوالت زیستفناوری در حاشیه چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران منعقد شد.
شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد با برند تجاری آپاتک از سال  1390و تحت حمایت پارک علم و فناوری یزد فعالیت خود را در زمینه مهندسی پزشکی ،به
منظور تامین بیومواد در مقیاس صنعتی آغاز کرده است و تاکنون توانسته است محصوالتی نظیر تترا کلسیم فسفات ،محلول شبیه سازی شده بدن ،نانو
هیدروکسی آپاتیت و شیشه بایو اکتیو  58Sرا تولید کند.
گفتنی است چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران در تاریخ  27تا  29شهریورماه سالجاری در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.
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بازدید وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از پارک علمو فناورییزد
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در حاشیه سفر نوروزی خود به استان یزد ،از پارک علم و فناوری یزد
دیدن کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،دکتر فرهــادی در این بازدید از نزدیک در جریان
فعالیتها ،برنامهها و دستاوردهای پارک علم و فناوری یزد قرار گرفت .وی همچنین از پروژه ساخت
ساختمان مراکز رشد اقبال نیز ،بازدید کرد.

بازدیدرئیسمرکز انتقالتکنولوژیدانشگاه UPMمالزی
از پارک علم و فناوری یزد

فــرزاد حجــازی؛ عضــو هیئــت علمــی و رئیــس مرکــز انتقــال تکنولــوژی دانشــگاه  UPMمالــزی
7فروردین ماه  96از بخشهای مختلف پارک علم و فناوری یزد بازدید و از نزدیک با فعالیتهای
شرکتهای فناور مستقر در این پارک آشنا شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،فرزاد حجازی در جلســهای که با حضور تقی
فرهنگ نیا ،مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد ،نوشین فیروزفرد،
مدیر مرکز نوآوری این پارک و جمعی از مشاورین مرکز نوآوری برگزار شد ،به معرفی دانشگاه  ،UPMفعالیتها و دستاوردهایش پرداخت.
حجازی با بیان اینکه دانشگاه پوترا (  UPMمالزی) با  30سال سابقه در رده  270ام دانشگاههای جهان قرار دارد ،اظهار داشت :این دانشگاه  5ستاره
بوده و در بین دانشگاههای جوان مقام 17ام را داراست.
وی یکی از کلیدی ترین دالیل موفقیت دانشــگاه  UPMرا تکیه بر نوآوری و داشــتن مرکز نوآوری و تجاری ســازی دانســت و گفت :در مرکز نوآوری این
دانشــگاه شــورای  5نفره از دانشــگاه ،صنعت و دولت طرحهای اولیه را بررســی و در صورت پذیرش حمایتهای الزم از جمله تکمیل فرایند اختراع ،ثبت
آن و رفع موانع حقوقی صورت میگیرد .در این جلســه همچنین پیرامون همکاریهای فیمابین پارک علم و فناوری یزد و دانشــگاه پوترا از قبیل برگزاری
دورهها ،همایشهای مورد نیاز ،همکاری در نمایشگاههای مختلف ،استفاده از آزمایشگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه  ،UPMبرقراری ارتباط
بین متخصصین ایران و مالزی و ارائه و فروش محصوالت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
گفتنی است فرزاد حجازی ،نماینده دانشگاه  UPMمالزی از چند طرح مرکز نوآوری ،مراکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات و زیست فناوری و چندین
شرکت فناور مستقر در پارک یزد بازدید کرد.
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بازدید مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران از پارک علمو فناوری یزد
محمد ابراهیم قدیریان؛ مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران و هیئت همراه با حضور در پارک علم و
فناوری یزد از نزدیک در جریان اقدامات و فعالیتهای پارک قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،روز یک شــنبه ســوم اردیبهشــت ماه ،نشســتی با
حضــور مدیرعامل شــرکت فوالدآلیاژی ایران ،معاون پشــتیبانی و معــاون فناوری و نــوآوری پارک و
برخی از مدیران عامل شرکتهای منتخب در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
معاون فناوری و نوآوری پارک در این نشســت به تشــریح وضعیت پارک و مراکز رشــد پرداخت و گزارشــی از فعالیتها و اقدامات انجام شــده در حمایت از
شرکتهای فناور ارائه کرد.
در ادامه این نشست ،مدیران عامل شرکتهای پایانوین سرام یزد ،بیستون کویر ،پیشتازان ستاره ایساتیس و فناوران صنعت رباتیک به معرفی محصوالت
و دستاوردهای خود پرداختند.
گفتنی است در حاشیه این نشست ،مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران و هیئت همراه ،از بخشها و مراکز مختلف پارک علم و فناوری یزد نیز بازدید کردند.

بازدیددانشجویانآموزشکدهفنیوحرفهایحضرترقیه
از پارک علم و فناوری یزد

(س)

گروهی از دانشجویان آموزشکده فنی و حرفهای حضرت رقیه (س) یکشنبه 31اردیبهشت 96از مرکز
رشد فناوری اطالعات و ارتباطات و مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این بازدید تقی فرهنگ نیا ،مدیر مرکز رشــد
فناوری اطالعات و ارتباطات پارک یزد با ارائه ی نمونههایی از مدلهای کسب و کار ،به بیان نحوه
پذیرش شرکتها در این مراکز ،چگونگی پرورش ایده و تبدیل آن به محصول و نهایتا راهاندازی کسب و کارهای کوچک برای بازدیدکنندگان پرداخت.
گفتنی است بازدید دانشجویان دانشگاههای سراسر استان از مجموعه فناوری اقبال با هدف آشنایی با پارک علم و فناوری یزد و تقویت روحیه ی کارآفرینی
صورتمیگیرد.
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بازدیدمعلماندبستانقرآنیآزادگانشهرستانمهریز از پارکعلموفناورییزد
جمعی از معلمان دبســتان قرآنی آزادگان شهرســتان مهریز ،یکشــنبه ســوم اردیبهشــت از مرکز رشد
فناوری اطالعات و ارتباطات و پارک علمی کودکان و نوجوانان پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این بازدید تقی فرهنگ نیا ،مدیر مرکز رشــد
فنــاوری اطالعــات و ارتباطات با تشــریح نحوه حمایــت از ایدههای دانش آمــوزان به ارائه چگونگی
پرورش خالقیت در کودکان پرداخت .پرورش ایده و تبدیل آن به محصول و نحوه تجاری سازی از
دیگر مسائلی بود که به بازدید کنندگان ارائه شد.
گفتنیاستدر ادامهمعلماندبستانقرآنیآزادگانشهرستانمهریز باحضور در پارکعلمی کودکان
و نوجوانان از نزدیک با خدمات و حمایتهای این مرکز آشنا شدند.

بازدیدمعاونپشتیبانیپارکعلموفناورییزداز پارکفناوری گرجستان
پیرو انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین پارک علم و فناوری یزد و پارک فناوری گرجســتان (تفلیس،
 )GITAهیئتی متشکل از معاون پشتیبانی ،مدیر امور بین الملل پارک علم و فناوری یزد و مدیران
شــرکت تجارت بین الملل توتیا ،به منظور بررسی همکاریهای مشــترک شرکتها و اجرایی کردن
مفاد تفاهم نامه به گرجستان سفر نمود.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این ســفر هیئت ایرانی ،ضمــن بازدید از پارک
گرجستان ،طی جلسات کاری با رئیس پارک فناوری تفلیس ،مدیر بین الملل این پارک و رئیس مرکز
سرمایهگذاری گرجستان ،در خصوص طرحهای ارائه شده جهت اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه و
ظرفیتهای طرف گرجی در زمینه همکاریهای بین المللی مورد تبادل نظر قرار گرفت.
از دیگــر بخشــهای ایــن ســفر میتــوان به جلســه با شــرکتهای مســتقر در پــارک تفلیــس و انجام
هماهنگیهای الزم با سفارت ایران در گرجستان جهت گسترش همکاری فناوری دو جانبه اشاره کرد.
گفتنی است دفتر مبادالت فناوری و سرمایهگذاری ایران و گرجستان در اسفند ماه  95در پارک علم و فناوری یزد افتتاح شده است و شرکتهای فناور ایرانی
که تمایل به توسعه همکاریهای بین المللی دارند ،میتوانند از طریق کارگزاری با طرف گرجی زمینههای انتقال فناوری و صادرات محصوالت را فراهم کنند.
165

فصلهشتم خبرها و رویدادهای سال 1396پارک

گزارش عملکرد سال 1396پارک علم و فناوری یزد

بازدیداعضایهیئتعلمیدانشگاهآزاداسالمییزداز پارکعلموفناورییزد
مدیرکل برنامهریزی و امور اقتصاد دانشبنیان دانشــگاه آزاد اســامی یزد به همراه اعضای هیئت
علمی این دانشگاه ،روز دوشنبه  18اردیبهشت از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در نشســتی که در حاشــیه این بازدید برگزار شد،
بخشهای مختلف پارک معرفی و خدمات ارائه شده توسط مراکز پارک برای اعضای هیئت علمی
دانشگاه آزاد اسالمی تشریح شد.
حمایتهای مادی و معنوی همچنین برگزاری دورههای آموزشی و مشاورههای تخصصی در مرکز نوآوری و دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد از
دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود که توسط امین درخشان ،محمدرضا حسینی بغدادآبادی و حسین رحیمی ارائه شد.
در پایان نیز اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی یزد از بخشهای مختلف پارک از جمله مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات ،پارک علمی کودکان و
نوجوانان و برخی از شرکتهای مستقر در پارک بازید کردند.

بازدید هیئت ایالمی از پارک علم و فناوری یزد
هیئتیمتشکلاز منتخبانپارکعلموفناوریایالم،دوشنبه 12تیرماهاز قسمتهایمختلفپارکعلم
وفناورییزدبازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مدیر مراکز رشــد پارک علم و فناوری ایالم و جمعی
از مدیران عامل شرکتهای فناور این پارک ،از پارک علمی کودکان ،مرکز انیمیشن ،مرکز رشد فناوری
اطالعات و ارتباطات و مرکز نوآوری پارک یزد بازدید کردند .گفتنی اســت این بازدید با هدف آشــنایی
بیشتر بافعالیتهایپارکعلموفناورییزدوتعاملباشرکتهایفناور مستقر در مرکز اقبالصورت گرفت.
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بازدیدمعاونپژوهشیومدیر مرکز رشدو کارآفرینیدانشگاهولیعصر
رفسنجاناز پردیسفناوریدانشگاهیزد

(عج)

دکتر میر دهقان ،معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه ولی عصر عج رفســنجان و دکتر روحانی ،مدیر
مرکز رشد فناوری و کارآفرینی این دانشگاه در رأس هیأتی از پردیس فناوری پارک علم و فناوری در
دانشگاه یزد بازدید نمودند.
بــه گفتــه علــی اکبر قیومی ،سرپرســت پردیس فناوری پــارک در دانشــگاه یزد ،ایــن بازدید با هدف
تبادل تجارب و توسعه همکاریها و مناسبات و با مساعدت دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه یزد،
برنامهریزی و اجرایی گردید.
در جریان این بازدید که با حضور دکتر دوست حسینی ،مدیر دفتر ارتباط با صنعت و دکتر توانایی ،مدیر دفتر فناوری دانشگاه یزد انجام شد ،میهمانان از
مرکز نوآوری ،شتابدهنده و مؤسسات مستقر در این مجموعه بازدید داشتند.
در حاشیه این بازدید جلسهای با حضور هیأت میهمان و مدیران بخش فناوری دانشگاه برگزار گردید .قیومی در این جلسه با اشاره به عالقمندی و آمادگی
مجموعه پردیس فناوری برای توسعه همکاریها خواستار ایجاد بسترهای الزم برای مبادالت فنی و مالی در میان مؤسسات گردید .وی با اشاره به الگوی
همکاری بین پارک علم و فناوری و دانشگاه یزد ،همکاری نزدیک این دو نهاد مؤثر در مسیر توسعه فناوری را در راستای اهداف کالن توسعه استان و باعث
بهره گیری بهتر و بیشتر از ظرفیتهای طرفین دانست.
دکتر میردهقان،معاونپژوهشوفناوریدانشگاهولیعصر (عج)رفسنجاننیز باتشکر از میزبانیدانشگاهوپارکعلموفناورییزدظرفیتهاوتوانمندیهای
دانشگاه ولی عصر عج و مرکز رشد این دانشگاه را برشمرد .وی کمک به برقراری ارتباط و تعامل مؤسسات فناور را پیشنهادی مناسب و راهبردی برای توسعه
ارتباط عملی و عینی بین مراکز توسعه فناوری دانست و بر لزوم بهره مندی از تجارب پارک علم و فناوری یزد در این بخش تأکید نمود .وی با اشاره به نزدیکی
جغرافیایی یزد و رفسنجان و اشتراکات فرهنگی و توانمندیهای موجود در طرفین ،افزایش سطح تعامالت مالی و فنی دو منطقه در حوزه اقتصاد دانشبنیان
را خواستار شد.

بازدید معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان از پارک علم و فناوری یزد
ساشا ریاحی مقدم؛ معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
یزد ،روز دوشــنبه  12تیرماه از ســاختمان مراکز رشد اقبال بازدید کرد .به گزارش روابطعمومی پارک
علــم و فناوری یزد ،شــهرام شــکوهی؛ معاون پشــتیبانی پــارک ،در این بازدید توضیحاتــی را از روند
اجرایی پروژه و برنامههای آتی پارک جهت تکمیل طرح جامع اقبال ارائه داد.
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بازدید معاون ســرمایهگذاری ،فرهنگی و اجتماعی معاونت توســعه روســتایی و
هیئت همراه از پارک علم و فناوری یزد
ناصر زرگر؛ معاون ســرمایهگذاری ،فرهنگی و اجتماعی معاونت توســعه روســتایی و مناطق محروم
کشور ،مجید ولدان؛ مدیر کل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و هیئت
همراه دوشنبه  19تیر در سفر خود به یزد از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این بازدید ناصر زرگر ،مجید ولدان و هیئت همراه
از پارک علمی کودکان ،مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات ،مرکز نوآوری و چند شرکت فناور مستقر در پارک یزد از نزدیک درجریان فعالیتهای مجموعه
پارک قرار گرفتند.
احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک یزد توضیحاتی در خصوص معماری و بافت تاریخی کارخانه اقبال ،نحوه شکل گیری مرکز نوآوری،
عملکرد پارک علمی کودکان و نقش این مراکز در ترویج فرهنگ خالقیت و کارآفرینی ارائه کرد.

بازدیــد نماینــده معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری از پردیــس فناوری
دانشگاهیزد
مجیــد دهبیــدی پــور؛ نماینــده معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،روز چهارشــنبه 25
مردادماه از پردیس فناوری دانشگاه یزد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،دهبیدی پور در این بازدید از نزدیک در جریان
راهاندازی مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه یزد قرار گرفت و از بخشهای مختلف این مرکز شامل
کارگاه نوآوری ،مرکز رشد و پروژه ساختمانی در دست احداث بازدید کرد.
در حاشیه این بازدید همچنین جلسهای با حضور مجید دهبیدیپور؛ نماینده معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری ،محمدمهدی لطفی؛ معاون
پژوهشــی و فناوری دانشــگاه یزد و علی اکبر قیومی؛ مدیر پردیس فناوری دانشــگاه یزد برگزار شد و در خصوص تسریع در روند راهاندازی مرکز نوآوری
دانشگاه یزد و چگونگی ارائه خدمات به شرکتهای فناور بحث و تبادل نظر شد.
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بازدیدمسئولینمجتمعذوبرویبافقاز پارکعلموفناورییزد
مسئولین مجتمع ذوب روی بافق ،روز دوشنبه  30مرداد با حضور در پارک علم و فناوری یزد از مرکز
رشدفناوریاطالعاتوارتباطات،مرکز نوآوری،پارکعلمی کودکانونوجوانانوبرخیاز شرکتهای
مستقر در مرکز اقبال بازدید کردند .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در حاشیه این
بازدید نشستی با حضور معاون فناوری و نوآوری پارک یزد و مسئولین ذوب روی بافق نیز برگزار شد.
احمدرضا فقیه خراسانی در این نشست به معرفی پارک علم و فناوری یزد و تاریخچهای از این مرکز
پرداخت.
وی همچنین فعالیتهای صورت گرفته در مرکز اقبال را تشــریح کرد و در خصوص نحوه حمایتها و پرداخت تســهیالت به شــرکتها و طرحهای نوآورانه
توضیحاتیارائهداد.
گفتنی است شرکتهای مهندسی فالت قاره ،صافات انرژی یزد ،سپهر افزار ایرانیان ،فهیم ایساتیس و تدبیر و توسعه پرنیان مورد بازدید مسئولین شرکت ذوب
روی بافق قرار گرفتند.

بازدیداعضایهیئتعلمیدانشگاهفنیوحرفهایهمدان
از پارک علم و فناوری یزد
اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفهای همدان ،روز یک شنبه  12شهریور از مرکز رشد فناوری
اطالعات و ارتباطات ،پارک علمی کودکان و نوجوانان و مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد بازدید
کردند .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در حاشیه این بازدید جلسهای با حضور
اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی همدان و مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک یزد برگزار شد.
مدیر مرکز رشــد زیســت فناوری پارک یزد ،در این جلســه به معرفی زنجیره ایده تا محصول و مراحل شــکل گیری مفهوم نظری ،ساخت نمونه آزمایشی و
مراحل تجاری سازی پرداخت.
عباس باقی در پایان عوامل موثر در تجاری سازی محصوالت ،سطوح آمادگی فناوری و توسعه محصول با ریسک باال را تشریح کرد و به سواالت حاضران
پاسخ داد.
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بازدیداعضای کارگروههمکار یهایعلمیوفناوریایرانومجارستان
از پارک علم و فناوری یزد
یهــای علمی و
پــارک علــم و فنــاوری یزد یکشــنبه  23مهر مــاه  96میزبان اعضــای کارگروه همکار 
فناوری ایران و مجارســتان بود .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،اعضای کارگروه
همکاریهای علمی و فناوری ایران و مجارستان پس از جلسه آشنایی با پارک علم و فناوری یزد از
قســمتهای مختلف این پارک بازدید کردند .در این نشســت محمد قویدل ،مدیر امور بین الملل
پارک یزد با ارائه تاریخچهای از کارخانه اقبال ،به بیان مدل و نقش پارکهای علم و فناوری پرداخت.
قویدل با بیان اینکه پارک یزد تمام چرخه ی ایده تا تجاریسازی و شکل گیری کسب و کار را پوشش میدهد ،گفت :در زمینه تست ایده ،پارک یزد جشنواره
یســازی ایدهها به
ملــی اید ههــای برتــر را برگزار و درمرحله عملی کردن ایدهها حمایتهای مرکز نوآوری و ســپس خدمات مراکز رشــد فناوری جهت تجار 
داوطلبین ارائه میکند .وی افزود :پارک علمی کودکان و نوجوانان نیز با هدف ترویج فرهنگ خالقیت و افزایش روحیه تولید و نوآوری در ســنین پایین تراز
طریق تلفیق فضای بازی و آموزش ایجاد شــده اســت .مدیر امور بین الملل پارک یزد ادامه داد :در آخرین مرحله ،شــرکتهای رشــد یافته از خدمات پارک
شامل حمایتهای معافیتی مناطق آزاد تجاری ،تسهیالت ،فرصت ارتباط سازی و هم افزایی و ...بهره مند میشوند.
وی در زمینه فعالیتهای بین المللی ،به ایجاد مرکز مبادالت فناوری ایران و گرجستان در پارک یزد اشاره کرد و اظهار داشت :پارک یزد تجربیات خوبی در
زمینه انتقال تکنولوژی با ایتالیا نیز دارد.

بازدید نمایندگان وزارت برق عراق 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 مذاکره کردند.
بــه گــزارش 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 ادامه این گروه که به منظور مذاکره با شرکت صافات انرژی به ایران سفر کردند ضمن بازدید از
مرکز مبادالت فناوری ایران و گرجستان و مرکز تحقیق و توسعه شرکت صافات انرژی یزد ،مذاکراتی
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.
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شهرداریزد در بازدید از پارک علم و فناوری یزد:

ماآمادهیهمکاریباشرکتهایفناور هستیم

شــهردار ،رئیس شــورای شهر و جمعی از اعضای شورای اســامی 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،
شــهردار یــزد بــا تاکید بر ضرورت آمایش ســرزمین به منظــور ارزیابی دقیق از وضعیــت 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 مرکز فناوریهای
نویــن شــهری و مرکــز خالقیــت در یزد میتوانــد به عنوان حلقه ارتباطی شــهرداری و پارک علم و فنــاوری یزد عمل کرده و منجر به همکاری بیشــتر این دو
مجموعه شود .رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز در این جلسه به معرفی پارک و ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در پارک پرداخت.
داریوش پورسراجیان اظهار داشت :ماموریت و فلسفه وجودی پارک در راستای اقتصاد مقاومتی بوده و تمام تالش این مجموعه خروج از حوزه شعار و عمل
به اصل اقتصاد مقاومتی است .وی با اشاره به وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص در استان بیان کرد :در حال حاضر بیشتر از مسئله کمبود منابع با عدم
توازن در توزیع منابع در استان مواجه هستیم و با توجه به محدودیتهای استان ،راهی به جز رفتن به اقتصاد دانشبنیان وجود ندارد .پورسراجیان در پایان
سخنان خود به تشریح شبکه خدمات و حمایتهای پارک یزد از شرکتهای فناور پرداخت.
در ادامه این جلسه مدیر سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناورییزد با اشاره به اهداف و ماموریتهای این سازمان گفت :ماموریت اصلی این سازمان،
ایجاد و توسعه اکوسیستم در حوزه علم و فناوری به منظور افزایش ارزش افزوده ،ثروت و ایجاد اشتغال است.
گفتنی است در پایان جلسه در خصوص شهر هوشمند گردشگری و حمایت از شرکتهای فناور با تخصیص درصدی از درآمدهای شهرداری به آنها نیز
بحث و تبادل نظر شد.

بازدیدنمایندگانوزارتصنعت،معدنوتجارتاز شرکتطیفزمین
نمایندگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت و شرکت ایران خودرو ،روز چهارشنبه 12مهر ماه از شرکت طیف زمین یکی از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری
یزد بازدید کردند .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این بازدید که با هدف اعالم خودکفایی تولید محصول مالتی مدیای خودروی دانگ
فنگ در کشور انجام شد ،نمایندگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت و شرکت 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 سال  84فعالیت خود را در زمینه  GPS، GISو  RSو طراحی و تولید نرم
افزارها و سخت افزارهای وابسته آغاز کرده است.
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بازدیدمدیر دفتر منطقهاییونسکودر تهراناز پارکعلموفناورییزد
اســترکوئیش الروش؛ مدیر و نماینده دفتر منطقهای یونســکو در تهران ،عصر روز ســه شنبه  11مهر
در مرکز فناوری اقبال حضور یافت و از نزدیک در جریان فعالیتهای پارک و شرکتهای مستقر قرار
گرفت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،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 پشــتیبانی پارک یزد نیز با اشــاره به چالشهای پیش روی اســتان در حوزه فناوری مانند مهاجرت نخبگان و نیروی متخصص
همچنین محدودیتهای اقلیمی ،همکاریهای نهادهای وابسته به یونسکو با پارک را جهت رفع مشکالت و ارتقای سطح فناوری جامعه خواستار شد.
استرکوئیش الروش نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در پارک یزد ،با اشاره به ماموریت و وظایف دفتر منطقهای تهران و سیاستهای یونسکو در راستای
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 مؤسسات و شرکتهای طیف زمین و پارسان الکترونیک از دیگر برنامههای این بازدید بود.
گفتنی است در این بازدید معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد ،مدیر پردیس زیستفناوری و سیستمهای پیشرفته ،مدیر پردیس فناوری اطالعات و
ارتباطات ،مدیر امور بین الملل پارک و مدیر عامل شرکت تمدن کاریزی ،استرکوئیش الروش را همراهی میکردند.

بازدیدرئیسپارکعلموفناورییزداز شهرکصنعتیتفت
داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد روز چهارشنبه 12مهرماه به همراه مدیر پردیس
زیستفناوری و سیستمهای پیشرفته و برخی از مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک از شهرک
صنعتی تفت بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این بازدید با توجه به عدم وجود فضای پایلوت
صنعتی در پارک علم و فناوری یزد و در راستای ایجاد فضای کارگاهی الزم برای شرکتهای مستقر
صورت گرفت .گفتنی اســت شــهرک صنعتی تفــت ،دومین فضای پایلوتی صنعتی ایجاد شــده به
منظور پیشبرد اهداف پارک علم و فناوری یزد در ایجاد فضای موردنیاز برای شرکتها است.
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بازدید مجری طرح ملی کاشف از پارک علم و فناوری یزد
رضا زعفریان ،مجری طرح ملی کاشف (توسعه مهارتهای کارآفرینانه برای دانش آموزان) ،روز
پنج شنبه  16آذرماه از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فناوری یــزد ،در حاشــیه ایــن بازدیــد ،رضا زعفر یــان در
جلسهای با حضور داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد و امین درخشان مجری
مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد حضور یافت.
در ابتدای این جلســه ،امین درخشــان گزارشــی از عملکرد مرکز نوآوری پارک ارائه نمود .ســپس
رضا زعفریان به معرفی طرح ملی کاشف ،تاریخچه راهاندازی و اهداف این طرح پرداخت.
بررســی زمین ههــا و پتانســیلهای موجــود در پــارک علــم و فناوری یزد و نحوه ارتباط آن با طرح ملی کاشــف همچنین بررســی زمینــه انعقاد تفاهمنامه
همکاری از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.
گفتنــی اســت طــرح ملــی کاشــف بــا هدف تبدیــل نوجوانــان ،جوانــان و دانــش آموزان کشــور بــه کارآفرینــان موفق و ایجــاد مدل بومــی بــرای ارزیابی
شایستگیهای فردی و افزایش مهارتهای کسب و کار در دانش آموزان از آذرماه سال 90در کشور در حال پیگیری است.

بازدید مدیرکل دفتر برنامهریــزی امور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از
پارک علم و فناوری یزد
مدیــرکل دفتــر برنامهریزی امور فنــاوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،روز پنج شــنبه  9آذر از
پــارک علــم و فناوری یزد بازدید کــرد .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،خســرو
پیری در این بازدید از نزدیک در جریان فعالیتها ،برنامهها و دستاوردهای پارک علم و فناوری
یزد قرار گرفت .وی همچنین از پارک علمی کودکان و نوجوانان ،مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال و ساختمان مراکز رشد اقبال نیز بازدید نمود.
گفتنی است این بازدید در حاشیه سفر وی برای حضور در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری در یزد صورت گرفت.
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بازدیدمجموعهعلمیصنعتیفوالدذوبآملاز پارکعلموفناورییزد
گروهی از اعضای مجموعه علمی صنعتی فوالد ذوب آمل دوشــنبه  11دی  96از مرکز رشــد فناوری
اطالعات و ارتباطات و مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این بازدید تقی فرهنگ نیا ،مدیر مرکز رشــد
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات پارک یزد بــا ارائه نمونههایی از مدلهای کســب و کار ،به بیان نحوه
پذیــرش شــرکتها در ایــن مراکز ،چگونگی پرورش ایــده و تبدیل آن به محصول و نهایتــا راهاندازی
کسب و کارهای کوچک برای بازدیدکنندگان پرداخت.
گفتنی است اعضای مجموعه علمی صنعتی فوالد ذوب آمل از مرکز رشد واحدهای فناور ،پارک کودکان و نوجوانان و مرکز نوآوری دیدن کردند.

بازدیدرئیسپارکعلموفناورییزداز کارخانهآپاتک
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری
یزد ،احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک ،عباس باقی؛ مدیر مرکز رشد زیست
فناوری یزد و محمد سپهر؛ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد روز دوشنبه  18دی ماه
از کارخانه آپاتک که متعلق به شرکت پردیس پژوهش فناوران است ،بازدید کردند.
داریــوش پورســراجیان و هیئــت همراه ضمــن بازدید یک ســاعته از بخشهای مختلــف کارخانه ،از
نزدیک در جریان فعالیتها و مسائل آنها قرار گرفتند.
مســعود حافظــی مدیرعامل شــرکت پردیــس پژوهش فناوران یــزد در این بازدید نحوه عملکرد دســتگاههای مختلف همچنین چگونگی ایجاد بــازار برای
محصوالت خود را تشریح کرد.
گفتنی اســت شــرکت پردیس پژوهش فناوران یزد یکی از شــرکتهای زیرمجموعه پارک علم و فناوری اســت .این شرکت با برند تجاری آپاتک فعالیتهای
خود را با کادری مجرب و متخصص در زمینه مهندسی پزشکی ،به منظور تامین بیومواد در مقیاس صنعتی ،از سال  1390آغاز کرده است .همچنین واحد
تحقیق و توسعه شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد با هدف تولید و ارتقاء سطح کیفی محصوالت نانو فناوری در حوزه نانو مواد ایجاد شده است و تاکنون
دستاوردهای قابل توجهی داشته است.
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بازدیــد مدیرکل دفتر برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از
پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد
خسرو پیری؛ مدیرکل دفتر برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری روز پنج شنبه
 9آذر و در حاشیه اختتامیه نمایشگاه فن بازار ،از پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد
بازدید کرد .وی در این بازدید از برخی از مؤسسات فناور ،کارگاه نوآوری ،مرکز شتابدهی و ساختمان
در دست احداث مرکز خدمات فناوری بازدید کرد.
پیری در این بازدید همکاری نزدیک دانشگاه و پارک علم وفناوری یزد را الگویی موفق در سطح کشور ارزیابی و بر حمایت از طرح توسعه این مرکز بزرگ
تاکید نمود .گفتنی است داریوش پورسراجیان؛ 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
داریــوش پورســراجیان ،رئیس پــارک علم و فناوری یزد که به دعوت از پارک نوآوری مســقط به این
کشور سفر کرده بود با الخابوری ،رئیس مجموعه دیدار نمود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علــم و فناوری یــزد ،ایــن بازدید پیرو مذاکــرات اولیــه در خصوص
همکاریهای مشترک و با هدف توسعه فعالیتهای بین المللی شرکتهای مستقر در کشور عمان
صورت گرفت.
در آغاز جلسه پس از خوشامدگویی گزارشی از فعالیتهای پارک نوآوری مسقط ارائه شد و سپس
داریوش پورسراجیان ضمن تشکر از دعوت طرف عمانی ،همکاریها با پارک نوآوری مسقط را برای ارتقای شرکتهای فناور و دو مجموعه راهبردی دانست
و گزارشی از فعالیتها و اهداف پارک یزد در قالب فیلم ارائه داد .همچنین طرفین ضمن بررسی زمینههای همکاری مورد عالقه و ارائه راهکارهای عملیاتی برای
رسیدن به این هدف ابراز عالقه نمودند هر چه زودتر همکاریهای دوجانبه عملیاتی گردد.
بازدید از طرح جامع پارک نوآوری مسقط و آشنایی با طرحهای توسعهای مجموعه از دیگر برنامههای این بازدید بود.
گفتنی است ،هم اکنون تعدادی از شرکتهای پارک علم و فناوری یزد قراردادهای انتقال تکنولوژی و خدمات فنی مهندسی با طرف عمانی به امضا رسانده
و در حال توسعه همکاریهای فناورانه در کشور عمان هستند.
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گزارشی از بازدیدهای معاون فناوری و نوآوری از مؤسسات فناور مستقر در پارک یزد
بازدیدهای حضوری معاون فناوری و نوآوری از مؤسسات فناور مستقر در پارک که از  9اردیبهشت
سال  94آغاز شده است ،در سال  96نیز پیگیری شده و احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و
نوآوری پارک در شش ماهه اول سال  96از سه شرکت فناور بازدید نموده است .در این بازدیدها که
با هدف آشنایی با مسائل شرکتهای مستقر و ایجاد ارتباط میان هیئت رئیسه پارک و مؤسسات
صورت میگیرد ،معاون فناوری و نوآوری به عنوان نماینده هیئت رئیسه از نزدیک در جریان مشکالت
شرکتها قرار گرفته و درصدد رفع این مشکالت برمی آید.
از جملهمسائلی کهدر اینبازدیدهامطرحشدهاست،میتوانبه کمبودنیرویمجربومتخصص،
عدم دریافت مطالبات شــرکتها از دســتگاههای دولتی ،رفع تنگناهای مالی شــرکتهای مســتقر،
اعطای وام و تسهیالت ،هم افزایی بیشتر شرکتهای چند مستاجره و شرکتهای مرکز رشد ،حضور
در نمایشگاههای داخلی و خارجی ،تکنیکهای بازاریابی و ضمانت نامههای بانکی اشاره نمود.
گفتنی است در شش ماهه اول سال  96شرکتهای مهندسین مشاور تمدن کاریزی و پیمان پردازش نیام و پارس کنترل کویر مورد بازدید قرار گرفتند.
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افتتاحدفتر توانمندسازیوتسهیل گری کسبو کارهاینوپایفاوا استان
در پارک علم و فناوری یزد
هفتمین جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطالعات با حضور استاندار و اعضای این شورا در
محل پارک علم و فناوری یزد تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در حاشیه برگزاری هفتمین جلسه شورای راهبری
ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان ،عصر چهارشــنبه ششــم اردیبهشت ماه ،دفتر توانمندسازی و
تســهیل گری کســب وکارهای نوپای فاوا اســتان با حضور اســتاندار یزد ،معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع اســتانداری یزد ،رئیس پارک علم و
فناوری یزد و مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان در مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات افتتاح شد.
در این جلسه استاندار یزد اظهار داشت :با توجه به اجرای طرح تکاپو در استان ،امیدواریم به زودی شاهد نتایج خوب و پیشرفت بیشتر استان در حوزه
فناوری اطالعات باشیم که این امر تنها با جدیت و تالش بیشتر میسر است.
سیدمحمد میرمحمدی با اشاره به وسعت فعالیت در حوزه فناوری اطالعات عنوان کرد :استان یزد دارای جایگاه و پتانسیل بسیار خوبی در این عرصه است
و همکاری نهادها و دستگاهها در به ثمر رسیدن طرح تکاپو ضروری است.
وی با شایسته توصیف کردن مدل اولیه پیشبرد طرح تکاپو که توسط مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات ارائه شد ،خواستار هم افزایی بیشتر اعضا در
اجرای این طرح شد.
رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز در این جلسه عنوان کرد :صندوق پژوهش و فناوری مستقر در پارک ،عاملیتهای خوبی را از صندوقهای متولی حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات دارد و میتواند بر طبق سیاستگذاری شورای راهبری فناوری اطالعات و ارتباطات ،منابع را به خوبی به این بخش هدایت کند.
وی با اشاره به تنوع ارائه خدمات در صندوق پژوهش و فناوری بیان کرد :پارک علم و فناوری یزد آمادگی کامل برای حمایت از طرحهایی با خطر پذیری باال
را دارد و از ایدههای اجرایی در این زمینه استقبال میکند.
پورسراجیان افزود :تعداد قابل توجهی از شرکتهای مستقر در پارک ،در حوزه فناوری اطالعات فعالیت میکنند و منابع صندوق پژوهش و فناوری میتواند
به سهولت به این حوزه سوق داده شود.
در ادامه این جلسه تقی فرهنگ نیا؛ مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات نیز به تشریح اهداف راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و
کارهای نوپای فاوا استان پرداخت.
گفتنی است در پایان این جلسه ،استاندار یزد و اعضای شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطالعات استان از بخشهای مختلف پارک علم و فناوری یزد
بازدید کردند.
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رئیسپارکعلموفناورییزددرجلسههماندیشیپردیسفناور یهاینرم؛

مزیت پایدار و اصلی پارکهای علم و فناوری اصل هم افزایی بین عناصر آن است

بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،جلســه هم اندیشــی پردیــس فناوریهای نرم
سه شنبه  7شهریور ماه با حضور داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا
فقیه خراسانی؛ معاون نوآوری و فناوری پارک ،مدیر اجرایی پردیس علوم انسانی و مدیران عامل
شرکتهای پردیس علوم انسانی برگزارشد.
رئیــس پارک علم و فناوری یزد در خصوص شــکل گیری مرکز رشــد فناوریهــای نرم ،تصریح کرد:
باتوجه به تجربیات و فعالیتها در حوزه فناوریهای نرم ،نتیجه گرفتیم وارد حوزه علوم انســانی
شویم و بستر را برای تجاری سازی یافتههای علمی ،پژوهشی و ایدههای نو در حوزه عام علوم
انسانی یعنی علوم انسانی و هنر باز کنیم.
پور سراجیان با بیان اینکه توسعه علوم انسانی ،اصل محوری توسعه یافتگی در جوامع پیشرفته
است،گفت چه تاثیرات درون زا و چه تاثیرات بین المللی خروجی توجه به فناوریهای نرم علی الخصوص مدیریت و اقتصاد است.
وی ابراز خرسندی کرد با تشکیل مرکز رشد و خدمات آن توانستیم رونق کسب و کار در این حوزه را نیز رقم بزنیم و نتیجه ی آن مرکز رشدی پویا و فعال در
حوزه فناوریهای نرم شد.
پورسراجیان مزیت پایدار و اصلی پارکهای علم و فناوری را اصل هم افزایی بین عناصر آن دانست وخاطر نشان کرد :در دور نمای شرکتهای فناور باید
به میرایی این حمایتها توجه کنیم که وابستگی حمایتی ایجاد نشود.
رئیس پارک علم و فناوری یزد ،حمایتهای دولت در قالب تسهیالت ،معافیتهای مالیاتی و… را جذابیتی اولیه عنوان کرد و افزود :شاخص اصلی کسب و
کارها ،پایدار بودن در شرایط مختلف و نه فروش خدمات و محصول است.
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برگزاریجلسهآشناییباتجاربجلیلرفیعیفرد
جلســه آشــنایی با تجــارب جلیل رفیعی فــرد ،روز چهارشــنبه  11مردادمــاه با حضور مدیــران عامل
شرکتهای مستقردر پارک علم وفناوری یزد در سالن اجتماعات پارک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،جلیل رفیعی فرد ،بنیانگذار گروه نرم افزاری نویان و
سامانههای یکپارچه سالمت در حوزه دولتی و خصوصی همچنین یکی از مدیران منتخب جشنواره
مدیران شرکتهای دانشبنیان حوزه سالمت است.
رفیعی فرد در این نشســت اعتماد به نفس را شــاه کلید موفقیت در زندگی دانســت و اظهار داشت:
عالقه به کار به همراه اعتماد به نفس ،موفقیت شما را تا حد زیادی تضمین میکند.
وی ادامه داد :در شراکت با دیگران باید حوزه مسئولیتها تفکیک شده و از تداخل و موازی کاری
جلوگیری شود .نقش روابط عمومی در کسب و کار ،ریسک کار با نهادهای بزرگ ،توجه به بازار و
سنجش و ارزیابی فعالیتها از دیگر موضوعات مطرح شده توسط رفیعی فرد در این جلسه بود.
وی همچنین به بیان خاطراتی از زندگی خود و نحوه راهاندازی شرکت نویان پرداخت و در خصوص راز و رمزهای موفقیت صحبت کرد.
گفتنی است سلسله نشستهای آشنایی با تجارب با همکاری پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات و مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب و کارهای نوپا
در یزد برگزار میشود.
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برگزاریجلسهآشناییباتجارب
جلسه آشنایی با تجارب محمد مهدی فنایی و حسین شهری زاده ،روز پنج شنبه  26مردادماه با
حضور مدیران عامل شرکتهای مستقردر پارک علم وفناوری یزد در سالن اجتماعات پارک برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمد مهدی فنایی ،رئیس هیئت مدیره شرکتهای الکترو کویر ،پارس کویر ،لنا ،انرژی کویرپایا و رسم
آرا و عضو هیئت امنای بیمارستانهای محب ،جامعه یاوری ،بنیاد امیرکبیر و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران است.
فنایی در ابتدای این نشست هدف گذاری را اصل اساسی در کارآفرینی و مدیریت دانست و تالش و پیگیری برای رسیدن به هدف را خصوصیت انسان
موفق عنوان کرد.
وی سپس به تشریح انواع مشتری و چگونگی رعایت حق الناس در کسب و کار پرداخت و آموزش به پرسنل را در ارائه توانایی آنها بسیار مهم تلقی کرد.
محمد مهدی فنایی در پایان سخنان خود به بیان خاطراتی از زندگی خود پرداخت و توکل به خدا و ایمان به اشرف مخلوقات بودن خود را از راهکارهای
حل مشکالت زندگی دانست.
در ادامه این نشست حسین شهری زاده مباحثی مانند نوآوری ،خالقیت و کارآفرینی را برای حاضران تشریح کرد.
وی به تفاوت بین کارمند بودن و کارآفرین بودن اشاره کرد و اظهار داشت :کارمند به دنبال امنیت شغلی و کار کردن براساس برنامهریزیها است و کارآفرین
به دنبال آزادی و برنامهریزی کردن برای دیگران است.
شهری زاده ادامه داد 99 :درصد کسب و کارها در ده ساله اول فعالیت شکست میخورند که از عمده دالیل آن میتوان به نقص سیستم آموزشی کشور
در عدم پرورش روحیه کارآفرینی در جوانان اشاره کرد.
وی در پایان تصریح کرد :برای کارآفرین بودن نیاز به کسب آموزش و مهارت است و داشتن روحیه انعطاف پذیر برای تغییر میتواند به داشتن شخصیتی
کارآفرین کمک کند.
حسین شهری زاده دکترای حرفهای مدیریت کسب و کار و عضو انجمنهای مشاوران مدیریت ایران ،مدیریت منابع انسانی ایران و بازاریابی ایران است.
گفتنی است آشنایی با تجارب محمد مهدی فنایی و حسین شهری زاده به همت پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته برگزار شد.
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برگزاریدومینجلسهکارگروهسرمازدگیومخاطراتکشاورزی
دومین جلســه کارگروه ســرمازدگی و ســایر مخاطرات کشاورزی ،روز چهارشــنبه  18مرداد در سالن
جلسات جهادکشاورزی یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد،در این کارگروه شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی
پارک علم و فناوری یزد و علی اکبر قیومی مدیر مرکز توسعه فناوریهای آب نیز حضور داشتند.
در این جلسه معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد ،با اشاره به ماموریت پارک یزد در زمینه بحران
آب و خشکسالی اظهار داشت :دوسال پیش مرکز توسعه فناوریهای آب در پارک علم و فناوری یزد
با هدف تولید درونگرای فناوری از مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی استان و انتقال فناوری و بومی سازی آن راهاندازی شد.
شهرام شکوهی ادامه داد :در حال حاضر  20شرکت فناور مستقر در پارک علم وفناوری یزد در حوزه آب و مدیریت منابع آبی فعالیت میکنند که به مسایلی
چون منابع آبی کارست ،آب شیرین کن ،تصفیه آب و آبیاری هوشمند میپردازند.
وی در ادامه به معرفی سیستم فناوری آبیاری متکی به تقاضای آب و کود پرداخت و تصریح کرد :این سیستم توسط یکی از شرکتهای پارک یزد ایجاد
شده است و براساس انتقال فناوری از آلمان و بومی سازی آن در یک مزرعه در ابرکوه اجرایی شده که انشاهلل با حمایت و همراهی مسئوالن در سطح کشور
نیز گسترشمییابد.
در ادامه این جلسه ساختار و نحوه عملکرد سیستم فناوری آبیاری متکی به تقاضای آب و کود تشریح و در خصوصیت مزیت این طرح نوآورانه بحث و تبادل
نظر شد.
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برگزاریجلسهشورایسیاستگذاریوراهبری کارگاهنوآوریدانشگاهیزد
جلسه شورای سیاستگذاری و راهبری کارگاه نوآوری دانشگاه یزد ،روز چهارشنبه  4مردادماه با
حضور معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،مدیر امور فناوری دانشگاه یزد و مدیر
کارآفرینی و ارتباط با صنعت این دانشگاه در پردیس فناوری برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فناوری یزد ،در ابتدای این جلســه مجــری مرکز نوآوری
پارک یزد ،گزارش عملکرد راهاندازی کارگاه نوآوری در دانشگاه یزد را ارائه کرد.
امین درخشــان ،جانمایی کارگاهها ،آزمایشــگاه و اتاق مشــاوره همچنین بهســازی کارگاه از لحاظ تجهیزات سرمایشــی و گرمایشی را از جمله اقدامات
عمرانی صورت گرفته در راستای راهاندازی کارگاه نوآوری عنوان کرد.
وی در خصوص اقدامات اداری صورت گرفته در این راســتا اظهار داشــت :با توجه به راهاندازی شــورای پذیرش در دانشــگاه ،اقدامات برای پذیرش
طرحها ،راهاندازی کانال تلگرامی و سامانه مرکز نوآوری و بررسی فرایند پذیرش نیز صورت گرفته است.
درخشــان ادامه داد :جلســات شــورای پذیرش در آیندهای نزدیک برگزار خواهد شد و این دانشگاه میتواند از خدمات مرکز نوآوری پارک یزد به طور
کامل بهره مند شود.
معاون فناوری و نوآوری پارک یزد ،نیز در این جلسه معرفی کارگاه نوآوری به روسای دانشکدههای فنی و مهندسی را ضروری عنوان کرد و خواستار
حضور دانشگاهیان در شورای سیاستگذاری و اتاق فکر کارگاه نوآوری شد.
گفتنی است پیرو تفاهم نامه پارک علم و فناوری استان و دانشگاه یزد ،راهاندازی کارگاه نوآوری زیرمجموعه مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه در دستور
کار پارک علم و فناوری یزد قرار دارد.
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برگزاریچهارمینجلسهشورایفنبازار استان
چهارمین جلســه شــورای فنبازار اســتان ،روز ســه شــنبه  30خرداد با حضور معاون هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه منابع استانداری ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،معاون فناوری و نوآوری پارک و
دیگر اعضای این شورا در استانداری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در ابتدای این جلســه گزارشــی از عملکرد فنبازار
استان در سال ،95توسط رئیس پارک علم و فناوری یزد ارائه شد .شناسایی کارگروههای تخصصی
مرتبط با فعالیت فنبازار در دانشگاهها و سازمانها و اخذ گزارش در خصوص اقدامات این کارگروهها
به شورای فنبازار ،ایجاد غرفه دائمی فنبازار در نمایشگاههای استان و ارائه تسهیالت ویژه به شرکتها برای حضور در نمایشگاه ،از جمله مصوبات چهارمین
جلسه شورای فنبازار استان بود .همچنین مصوب شد کارگروهی متشکل از نمایندگان خانه صنعت ،معدن و تجارت یزد ،شرکت شهرکهای صنعتی استان و
پارک علم و فناوری یزد به عنوان زیرمجموعه شورای فنبازار تشکیل شود تا فعالیتهای فنبازار استان رصد و مصوبات شورا اجرایی شود.
دعوت از مدیر فنبازار ملی و شناسایی اولویتهای فناوری و تقاضاهای فناوری استان برای برگزاری فستیوال بازار داراییهای فکری از دیگر پیشنهادهای
مطرح شده در این جلسه بود.
گفتنی است پارک علم و فناوری یزد در سال  94به عنوان عاملیت فنبازار ملی در استان معرفی شد.

برگزاری اولین جلسه کمیته عمرانی پارک علم و فناوری یزد در سال96
اولین جلسه کمیته عمرانی پارک علم و فناوری یزد در سال  ،96روز سه شنبه دوم خرداد با حضور
داریــوش پورســراجیان؛رئیس پــارک علــم و فناوری یزد ،شــهرام شــکوهی؛معاون پشــتیبانی پارک و
اعضای کمیته عمرانی ،در سالن کنفرانس مرکز اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،حسین رحیمی ،مدیر امور عمرانی پارک در ابتدای
این جلســه به ارائه گزارشــی از دوره آموزشــی توســعه و واگذاری اراضی شــهرک علمی تحقیقاتی
اصفهانپرداخت.
بررسی موضوعات مرتبط با طرح جامع پارک علم و فناوری یزد ،شرح خدمات و واگذاری طرح جامع پارک به بخش خصوصی و اقدامات انجام شده در این
راستا از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.
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پنجمینجلسهشورایفنبازار استانبرگزار شد
پنجمین جلسه شورای هماهنگی فنبازار استان ،روز دوشنبه 2مرداد با حضور معاون هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه منابع استانداری ،رئیس مرکز فنبازار ملی ایران ،رئیس پارک علم و فناوری یزد،
معاون فناوری و نوآوری پارک و دیگر اعضای این شــورا در ســالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار
شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،در ابتدای این جلســه اکبر قنبرپــور؛ رئیس مرکز
فنبــازار ملــی ایران ،گزارشــی از نحــوه عملکرد فنبازار ملی ،از جمله زیر ســاخت و شــبکه ،بازاریابی
محصوالت ،انتقال فناوری و سرمایهگذاری ارائه کرد.
قنبرپور در خصوص برنامه آتی فنبازار ملی اظهار کرد :افزایش فنبازارهای استانی ،ایجاد فنبازارهای تخصصی ،آموزش و توانمندسازی فنبازارها ،ارزیابی
ساالنه و برگزاری نشستهای سراسری فنبازارها از جمله برنامههای این نهاد است.
وی با بیان اینکه تقسیم بندی فنبازارهای استانی بر اساس سطح فناوری و صنعتی بودن استانها انجام شده است ،افزود :فنبازارهای استانی به سه
سطح الف ،ب و ج تقسیم شدند که هر سطح بنا به ظرفیتها و محدودیتهای هر گروه دارای سه فاز است که استان یزد با توجه به باالبودن سطح فناوری
و صنعت این استان در سطح الف و در فاز اول این سطح قرار دارد.
قنبرپور با اشاره به ارتقای جایگاه استان یزد در میان فنبازارهای کشوراظهار داشت :فنبازار استان یزد از جایگاه دوازدهم فنبازارهای استانی در سال 94
توانست به جایگاه پنجم فنبازارها در سال  95ارتقا پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه از سال  94پارک علم و فناوری یزد به عنوان عاملیت فنبازار ملی در استان معرفی شد ،ابراز امیدواری کرد :با همین روند پیشرفت انتظار
داریم فنبازار استان یزد در سال آینده جزو  3فنبازار برتر باشد.
رئیس مرکز فنبازار ملی ایران خاطر نشان کرد :نقش آفرینان اصلی فنبازارهای استانی ،استانداری ،پارکهای علم و فناوری ،شرکت شهرکهای صنعتی،
جهاد دانشگاهی ،اتاق بازرگانی و بنیاد نخبگان است .وی تصریح کرد :رمز موفقیت فنبازارها ،همکاری و هماهنگی دستگاهها ،پشتیبانی نهاد متولی فنبازار
و عملکرد خود فنبازارهاست .رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز ضمن خوشامدگویی به میهمانان اظهار کرد :تجربه ی  15ساله ی فعالیت در پارکهای علم
و فناوری به ما نشان داده است که رویکرد فعاالنه حمایتی باید به تدریج جایگزین رویکرد صرفا حمایتی و منفعالنه شود.
داریوش پورسراجیان ادامه داد :در این راستا یکی از سیاستهای پارک علم و فناوری یزد ،استفاده از ظرفیت نهادهای مرتبط با مراکز فناوری است و فنبازار
ملی یکی از این نهادهاست.
وی در ادامه با بیان اینکه سیاست دیگری که پارک علم و فناوری یزد جهت تخصصی شدن خدمات در پیش گرفت ،رویکرد تغییر ساختار از مراکز رشد به
پردیسهای تخصصی است که در قالب سه پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات ،زیست فناوری و فناوریهای نرم عملیاتی شده است.
پورسراجیان در پایان سخنانش افزود :پردیسهای تخصصی متولی ارائه خدمات بازار برای شرکتهای فناور نیز هستند و در این راستا در کنار فنبازار ملی
میتوانند بسیار اثر بخش و موفق باشند.
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برگزاریجلسهشورایخالقیتونوآوریمجتمعآموزشیجواداالئمه
جلسه شورای خالقیت و نوآوری مجتمع آموزشی جواداالئمه یزد ،روز شنبه  20خردادماه با حضور
داریوشپورسراجیان؛رئیسپارکعلموفناورییزد،غالمعلیسفید؛رئیسهیئتمدیرهومدیرعامل
مجتمع آموزشی جواد االئمه و اعضای دیگر این شورا در موسسه خیریه فرهنگی جواداالئمه برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،رئیس پارک در این جلســه با اشــاره به اهمیت نقش معلمان در پرورش خالقیت و نوآوری اظهار داشــت:
شناسایی نیازهای آموزشی و مهارتی دانش آموزان برای رشد و پرورش خالقیت ضروری است و معلمان نیز باید قبل از بکارگرفته شدن در موسسه ارزیابی
شده تا هماهنگ با این نیازها انتخاب شوند .داریوش پورسراجیان با اشاره به اینکه تالش کادر آموزشی بدون همکاری والدین راه به جایی نمی برد ،گفت:
باید با ارائه و نمایش خروجیهای مفید ،والدین را مجاب کرد تا نقش همکار و همراه موسسه را در پرورش خالقیت داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مدرسه کسب و کار یزد خاطر نشان ساخت :کارآفرینی مبتنی بر دانش از اهداف پارک علم و فناوری یزد
است و پارک یزد مطابق با سیاستها و چهارچوبهای تعریف شده در این حوزه ،از این طرح حمایت میکند.
در ادامه این جلسه ،مجری مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،به تشریح مهم ترین اقدامات انجام شده در موسسه جواد االئمه در  6ماه گذشته پرداخت
و این اقدامات را در چهار حوزه فعالیت ترویجی ،دورههای آموزشی ،مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی و حمایت از طرحهای نوآوری ذکر کرد.
امین درخشان ادامه داد :آمار شرکت کنندگان از مدارس جواد االئمه در کارگاه استعدادیابی ناحیه یک  92نفر ،ناحیه دو  117نفر و مشارکت دانش آموزان این
موسسه در هشتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی  52نفر بود که  9تیم از آنها توانستند ده رتبه برتر در مسابقات را کسب کنند.
معرفی نوآوران مرکز خالقیت و نوآوری مجتمع جواد االئمه و تشریح طرحهای حمایت شده ،از دیگر سرفصلهای ارائه شده توسط مجری مرکز نوآوری
پارک یزد در جلسه شورای خالقیت بود.
گزارش فعالیتهای مرکز خالقیت ،ارائه راهکارهای تامین منابع مرکز و معرفی مدرســه آکادمیک کســب وکار تکتا ،دســتور کار جلســه امروز شورای خالقیت و
نوآوری مجتمع جواداالئمه بود.
گفتنی است تفاهم نامه همکاری مابین پارک علم و فناوری یزد و مجتمع خیریه حضرت جواداالئمه در راستای راهاندازی و مدیریت مرکز خالقیت و نوآوری
در این مجتمع در تاریخ  25مهر سال  95منعقد گردید.
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برگزاریجلسهنمایندگانشرکتملیگاز
بامدیرانعاملشرکتهایمستقر در پارکعلموفناورییزد
جلسه نمایندگان حوزه بهره وری ،تحول و پژوهش منابع انسانی شرکت ملی گاز و مدیران عامل
شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،روز یک شنبه  20فروردین ماه در سالن کنفرانس مرکز
فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلســه کــه با هدف افزایش تعامل بین یزد و تهــران و تمرکز زدایی از تهران برگزار شــد؛ داریوش
پورســراجیان؛ رئیــس پــارک علــم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراســانی؛ معاون فناوری و نــوآوری پارک یزد ،حمیدرضا ادیب نیا؛ رئیــس امور بهره وری و
هماهنگی تحول اداری شرکت ملی گاز ایران ،محمد رضا نوری؛ رئیس امور پژوهش شرکت گاز استان یزد ،و جمعی از مدیران شرکت گاز استانهای مرکزی،
کرمان و اصفهان حضور داشتند.
رئیس پارک علم و فناوری یزد در این جلســه با اشــاره به ســابقه همکاری  8ســاله شــرکت گاز اســتان با مرکز رشد علوم انســانی پارک علم و فناوری اظهار
داشت :شرکت گاز استان یزد از اولین سازمانهایی بود که با اعتماد به شرکتهای فناور از فعالیتهای پارک حمایت کرد.
داریوش پورســراجیان با تقدیر از این نگاه ارزشــمند شــرکت ملی گاز که در هر منطقه ،متناســب با پتانســیلهای منطقهای در حوزههای مختلف از جمله
پژوهش و بهره وری عمل میکند ،خاطر نشان کرد :استان یزد با توجه به پتانسیلهای موجود به عنوان قطب منابع انسانی معرفی شده و فرصت مغتنمی
است که در سطح کشور نیز چنین قطبی توسعه یابد.
وی با تاکید بر فراهم کردن زمینه همکاری شرکت ملی گاز ایران با شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،افزود :این نشست بهانه ی خوبی
برای آشنایی و توسعه همکاری با سایر استانها در قالب شبکههای مختلف است.
رئیس امور بهره وری و هماهنگی تحول اداری شــرکت ملی گاز ایران نیز با بیان اینکه شــرکت ملی گاز بزرگترین تامین کننده انرژی کل کشــور اســت ،گفت:
تحول اداری ،به روز سازی نظام مدیریتی و توسعه متوازن منابع انسانی در دستور کار این سازمان قرار دارد.
گفتنی اســت در پایان این جلســه ،نمایندگان شــرکت ملی گاز ایران و مدیران عامل شــرکتهای پارک علم و فناوری یزد در خصوص نحوه همکاریهای
فیمابین به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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استفادهصحیحاز ظرفیتهیئتامنا؛تضمینکنندهآیندهپارکهاومراکز رشدکشور
نخســتین جلســه هیئــت اجرایــی منابع انســانی مناطــق  2و  4فنــاوری در ســال  96روز چهارشــنبه
27اردیبهشت در محل پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،معاون پشتیبانی پارک و رئیس هیئت اجرایی منابع
انسانی مناطق  2و  4فناوری در حاشیه نشست این هیئت گفت :هیئتهای امنا ظرفیت بی بدیلی
است که استفاده صحیح از آن میتواند همانگونه که قانونگذار مدنظر داشته است ،آینده روشنی را
برای پارکها و مراکز رشد و به تبع آن جریان فناوری کشور ترسیم کند.
شهرام شکوهی با اشاره به برخی کاستیها در استفاده از این ظرفیت گفت :گاه هیئتهای امنا صرفا در نقش تطبیق قوانین و مقررات حاکم بر پارکها با قوانین
جاری کشور ظاهر میشوند که دقیقا برخالف نظر قانونگذار است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد :پارکها و مراکز رشد بتوانند با بهره گیری از این قانون مترقی ،انقالبی را در توسعه فناوری کشور که یکی از محورهای اساسی
اقتصادمقاومتیاست،ایجادنمایند.

برگزاری جلسه هماندیشی رئیس پارک علم و فناوری یزد با رئیس هیئت مدیره
شرکتالکتروکویر
در راستای برگزاری سلسله نشستهای رئیس پارک علم و فناوری یزد با صاحبان صنایع و کسب و
کارهای خصوصی استان ،جلسه هماندیشی رئیس پارک علم و فناوری یزد با رئیس هیئت مدیره
شرکت الکترو کویر ،روز پنج شنبه  30شهریور در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلســه که مســئوالن پارک یزد نیز حضور
داشتند،محمدمهدیفناییدر خصوصادبیات کسبو کار،اخالقدر حرفه،نحوهتعاملمسئوالن
پارک با شرکتها ،ایجاد صندوقهای VCو چگونگی پیشرفت شرکتهای مستقر در پارک سخن گفت .شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک یزد نیز در این
جلسه گزارشی از فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد را ارائه کرد و به بیان مشکالت شرکتهای زیرمجموعه پارک پرداخت.
در پایان جلسه مصوب شد گزارشی از تجارب و چالشهای پارک یزد با بررسی دالیل آن ،برای ارائه در نشستهای بعدی تهیه شود.
گفتنی است سلسله نشستهای رئیس پارک علم و فناوری یزد با صاحبان صنایع و کسب و کارهای پیشروی استان وکشور در راستای سیاست بهره گیری
از تجارب و ارتباط ساختارمند پارک با شرکتهای بزرگ و موفق به عنوان الگوهای توسعه کسب و کار در کشور صورت میگیرد.
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جلسهآشناییباتجاربشرکتپویشدادهنوینبرگزار شد
جلسه 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 عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،حمیدرضا جعفریان مقدم ،مدیرعامل شــرکت
دانشبنیان پویش داده نوین فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فعال
در حوزه رایانش ابری و مجازی سازی است.
حمیدرضا جعفریان مقدم در این جلسه به تشریح 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 :شناســایی بازار و مشــتری از مهمترین عوامل موفقیت در ایجاد کسب وکار است که
برخورد خوب با مشتری و رضایت مشتری از محصول و خدمات میتواند در ثبات آن موثر باشد.
جعفریان مقدم در پایان اظهار داشت :تا وقتی تقاضا برای ایجاد محصول در جامعه وجود دارد ،آن محصول با وجود رقبای دیگر بازهم میتواند تولید شود
البته به شرطی که ایده و روش متفاوتی برای عرضه آن وجود داشته باشد.
گفتنی است سلسله نشستهای آشنایی با تجارب با همکاری پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات و مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب و کارهای نوپا
در یزد برگزار میشود.

برگزاریجلسهشورایسیاستگذاریوراهبریمرکز نوآوریپارکعلموفناورییزد
جلسه شورای سیاستگذاری و راهبری مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،روز دوشنبه  20آذر ماه
بــا حضــور داریوش پورســراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراســانی؛ معاون
فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد
و کامران رضوی؛ مشاور مرکز نوآوری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در ابتدای این جلســه مشــاور مرکز نوآوری پارک
یزد ،در خصوص آیین نامه مراکز نوآوری در نهادهای فناور همکار توضیحاتی را ارائه کرد.
کامــران رضــوی در ادامــه با بیان تعاریفی دربــاره مراکز نوآوری در نهادهای فنــاور همکار گفت :برای
حمایت از مراکز نوآوری در نهادهای فناور همکار برنامههایی را طرح ریزی کرده ایم که انجام فرایند
بررسی ،پذیرش و حمایت از طرحها در خود این مراکز از جمله این برنامهها هستند.
در این جلسه همچنین داریوش پورسراجیان ،احمدرضا فقیه خراسانی و شهرام شکوهی پیشنهاداتی را برای بهتر اجرا شدن طرحها ارائه کردند .گفتنی است
در پایان مصوب شد تا جلسات بیشتری در خصوص مراکز نواوری در نهادهای همکار جهت بررسی تمامی ابعاد مسئله ،در آیندهای نزدیک برگزار شود.
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برگزاریجلسههماهنگیپنلاکوسیستمنوآوری در پارکعلموفناورییزد

برگزار خواهد شد.

جلسه هماهنگی پنل اکوسیستم نوآوری ،روز پنجشنبه دوم آذر ماه با حضور معاون پشتیبانی پارک
علم و فناوری یزد ،مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان ،مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات
استان ،مدیرسازمان عامل استقرار منطقه ویژه علم و فناوری ،رئیس و عضو هیئت علمی دانشگاه
یزد در مرکز اقبال برگزار شد.
در این جلسه در خصوص وظایف نهادهای علم و فناوری در اکوسیستم نوآوری در استان ،چگونگی
همکاری و تقسیم وظایف برگزار کنندگان پنل بحث و تبادل نظر شد.
تعییــن محورهــا وموضوعات اصلــی پنل مانند ضرورت وجود اکوسیســتم نــوآوری و تعریف مبانی
نظری این حوزه ،از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.
گفتنی اســت پنل تخصصی اکو سیســتم نوآوری در اســتان ،روز سه شنبه  7آذر ماه در دانشگاه یزد

برگزاریجلسههماهنگیبرگزاریتور فناوری کارشناسانشرکت گاز در پارکعلموفناورییزد
جلســه هماهنگــی برگــزاری تور فنــاوری کارشناســان گاز در پــارک ،چهارشــنبه  13دی مــاه  ،96با
حضــور احمدرضا فقیه خراســانی؛ معــاون فناوری و نوآوری پارک علم و فنــاوری یزد و نمایندگان
شرکت ملی گاز ایران و شرکت گاز یزد در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فناوری یــزد ،برای تهیــه مقدمات ایــن تور و آ گاه ســازی
شرکتها ،تاکنون فراخوانهایی به شرکتهای مستقر در پارک زده شده است و در نهایت چندین
شرکت برای حضور در این تور اعالم آمادگی کردهاند.
در جلسه هماهنگی برگزاری تور فناوری کارشناسان شرکت گاز مقرر شد ،در مرحله اول نمایندگان
شــرکت گاز برای برگزاری جلســه توجیهی با شــرکتهایی که در فراخوان اعالم آمادگی کردهاند،
یک بهمن ماه به پارک علم و فناوری بیایند .در این جلسه توجیهی نیازمندیهای شرکت گاز در
حوزههای سخت ،نرم و فناوری اطالعات و ارتباطات برای شرکتها تشریح خواهد شد و همچنین نحوه قرارگیری آنها در وندرلیست شرکت گاز توضیح
داده میشود.
گفتنی است تور فناوری کارشناسان شرکت گاز ،هفته سوم بهمن ماه در پارک علم و فناوری یزد برگزار خواهد شد و  30نفر از کارشناسان مرتبط با صنایع
پتروشیمی شرکت ملی گاز برای مذاکره ( B2Bتجارت شرکت با شرکت) به پارک علم و فناوری خواهند آمد.
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد در بازدید از پارک یزد مطرح کرد:

ضرورتفرهنگسازیوقفبرایتوسعهعلموفناوری

مدیــرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان یزد گفت :احیای وقف در حوزه علم و فنــاوری از ضرورتهای
موجود در جامعه است 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 اوقاف و امور خیریه
استان یزد ،روز چهارشنبه اول آذر در سالن کنفرانس مرکز اقبال برگزار شد.
در ابتدای این جلسه محمد قویدل؛ مدیر روابط بین الملل پارک یزد به معرفی پارک علم و فناوری یزد و تاریخچهای از این مرکز پرداخت.
وی همچنین فعالیتها و دستاوردهای این مرکز را تشریح و در خصوص نحوه حمایتها و پرداخت تسهیالت به شرکتها و طرحهای نوآورانه توضیحاتی
ارائه کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان یزد نیز در این جلســه اظهار داشــت :اســتان یزد از لحاظ تعداد موقوفات رتبه  ۵کشور را داراست اما با توجه به اینکه ۷۰
درصد موقوفات در استان یزد ،کشاورزی است ،با توجه به خشک سالیهای اخیراز نظر درآمد در رتبههای پایین قرار گرفته ایم.
حجتاالسالم حسین زارع زاده ادامه داد :حوزه وقف ،حوزه بسیار وسیعی است که میتواند تمام نیازهای جامعه را برطرف کند به شرطی که نیازها اولویت
بندی شده و بتوانیم واقفین را با توجه به این نیازها هدایت کنیم.
وی افزود :به منظور بهرهبرداری بیشتر از فضای وقف استان 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.
معاون فناوری و نوآوری پارک یزد نیز در این جلسه با اشاره به پتانسیل وقف برای توسعه فناوری و توانمندیهای فناوران برای بهرهبرداری هرچه بهتر از
موقوفات آمادگی پارک را برای همکاری همه جانبه با اداره اوقاف و امور خیریه یزد اعالم داشت.
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رئیسفنبازار تخصصیصنعت گاز مطرح کرد:

ضرورتنیاز سنجیشرکتهایدانشبنیانبرایهمکاریباشرکتملی گاز ایران
جلســه معارفه شــرکت ملی گاز ایران توســط کارشناسان به شرکتهای متقاضی مســتقر در پارک،
روز یکشــنبه 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 پارک یزد و مدیران
عامل برخی از شرکتهای فناور در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،رئیس فن بازار تخصصی صنعت گاز در این جلسه
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 اشاره به ضرورت مطالعه این استانداردها برای شرکتهای دانشبنیان متقاضی
همــکاری بــا این مجموعه ،نحوه و روش قرار گیری در وندور لیســت تامین کنندگان مجــاز 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 و شرکتهای
دانشبنیان توانایی گرفتن خروجی مناسب با استفاده از اطالعات و نیازهای موجود را دارند که امیدواریم شرکتهای دانشبنیان با نیاز سنجی بتوانند راه
حلهای فناورانه خود در خصوص کمبودها و الزامات شرکت ملی گاز ایران را ارائه دهند .در پایان این جلسه همچنین مدیران عامل شرکتهای مستقر در
پارک یزد به بیان سواالت و دغدغههای خود پرداختند که توسط 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.

برگزاریجلسهشورایسیاستگذاریمرکز فناوریدانشگاهیزد
جلسه شورای سیاستگذاری مرکز فناوری دانشگاه یزد ،روز دوشنبه  25دی ماه با حضور داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد،محمد صالح
اولیا؛ رئیس دانشگاه یزد ،احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری
یزد ،علی اکبر 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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جلسهآشناییباتجاربابراهیمبلور
جلسه آشنایی با تجارب ابراهیم بلور ،سه شنبه  15اسفند  ۹۶با حضور مدیران عامل شرکتهای
مستقر در پارک علم و فناوری یزد در سالن اجتماعات پارک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،ابراهیم بلور ،مدیرعامل شرکت نصرپردازان کویر در این نشست ضمن معرفی سوابق تحصیلی خود ،گفت:
فارغ التحصیل کارشناسی برق -الکترونیک ازدانشگاه یزد و کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه آزاد اسالمی یزد و عضو بنیاد ملی نخبگان و انجمن
مخترعینایرانهستم.
وی دوران کارآموزی و کارورزی خود را آغاز عالقه مندی به رشته ی تحصیلی خود دانست و گفت :با ساخت 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 :پیشنهاد شراکت ،پسانداز مالی خود و حمایت یکی از اقوام ،مسیر ساخت دستگاه سی پی ام برای اولین بار در ایران و ثبت شرکت و استقرار در
پارک علم و فناوری یزد را برایم مهیا کرد.
مدیرعامل شرکت نصرپردازان کویر دلیل پیشرفت در فروش محصول خود را فن مذاکره ،تولید منطبق بر فرهنگ ایران ،توجه به سلیقه ی مشتری و حضور
در نمایشگاههای مختلف دولتی و تجاری دانست و گفت :با اصالح محصول خود و طراحی محصولهای جدید توانستیم خود را وارد رقابت با بازارکنیم.
گفتنی است سلسله نشستهای آشنایی با تجارب با همکاری پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات و مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب و کارهای نوپا
در یزد برگزار میشود.
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در جلسههماهنگیشرکتملی گاز ایرانبامسئولینپارکیزدعنوانشد:

فروشتکنولوژیبهصنعت؛ایدهآلپارکیزدبرایشرکتهایفناور مستقر
تور فناوری متخصصان شرکت ملی گاز ایران از پارک علم و فناوری یزد ،روز دوشنبه  16بهمن ماه با
برگزاری جلسه هماهنگی شرکت 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 جلســه اظهار داشــت :تبدیل شــدن شــرکتهای فناور مســتقر در پارک به شــرکتهای
صنعتی ایده آل ،ماموریت پارک یزد نیست و ما به دنبال فروش تکنولوژی شرکتها به صنعت هستیم.
داریوش پورسراجیان افزود :گاهی مواقع شرکتهای فناور برای رقابت در بازار و رسیدن به تکنولوژی وارد کار تولید میشوند اما عرصه تولید ،عرصه حمایتی
پارکهای علم و فناوری نیست.
وی ادامه داد :قرار نیست شرکتهای کوچک فناور به شرکتهای بزرگ تولیدی تبدیل شوند و اگر این اتفاق بیفتد انتظار داریم بخش فناوری جدا از خدمات
عمومی در نظر گرفته شود.
پورســراجیان ایجاد فن بازارها را در راســتای این اصل و به منظور ایجاد فضایی برای تبادل تکنولوژی دانســت و تصریح کرد :در حال حاضر شــرایط بازار،
شرایط پر رونقی برای تبادل فناوری نیست اما امیدواریم که این تبادل در قالب فن بازارهای تخصصی و ملی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه تبادل فناوری در فرایند طوالنی مدت صورت میگیرد ،اظهار داشت :در برگزاری تورهای فناوری به دنبال نتیجهگیری سریع نیستیم و
باید نشستها و بازدیدهای زیادی صورت گیرد تا بتوانیم در قالب آن به یک جریان نوآوری مبتنی بر دانش برسیم.
در ادامه این جلسه گزارشی از جلسات  B2Bانجام شده با شرکتها توسط کارشناسان شرکت گاز ملی ایران ارائه شد و کارشناسان شرکت ملی گاز ایران،
دیدگاههای خود را در خصوص توانایی شرکتهای فناور و دانشبنیان بیان کردند.
گفتنی است تور فناوری متخصصان شرکت ملی گاز ایران از پارک علم و فناوری یزد به مدت دو روز و به منظور بازدید از پارک یزد و دستاوردهای شرکتهای
مستقر در این پارک برگزار شد.
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دهمینجلسههیئتمدیرهمرکز توسعهفناوریسرامیکایرانبرگزار شد
دهمین جلسه هیئت مدیره مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران ،دوشنبه هفتم اسفند  96با حضور
روشنفکر ،رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی وسرامیک کشور و رئیس انجمن علمی سرامیک
ایران ،شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک 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 ســایر اعضای هیئت مدیره مرکز در پارک علم و فناوری یزد
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلسه رامین زارع ،مدیرعامل مرکز ملی توسعه فناوری کاشی و سرامیک ابتدا گزارشی از فعالیتهای
مرکز ارائه و ســپس اقدامات مرکز در حوزههای مطالعات بازار و بسترســازی مطالعاتی توســعه صادارت ،رصدخانه فناوری مرکز و بهینه سازی فرایند تولید،
توانمندسازی منابع انسانی ،برنامههای خوشه کاشی و سرامیک ،پیشرفت همکاریهای بین مرکز و دانشگاههای 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 ادامه نیز روشنفکر ،رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی وسرامیک کشور و رئیس انجمن علمی سرامیک ایران ،ضمن قدردانی از تالشهای پارک علم
و فناوری یزد در تاســیس این مرکز ،اظهار داشــت :اصلی ترین و ارزشــمندترین اتفاق ،شــروع به کار این مرکز است .وی انتظارات منطقی در ابتدای راه مرکز،
حرکت گام به گام ،اثرگذاری بلند مدت و جلب اعتماد صنعت را سیاست 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 تجارب مختلف بین المللی به ویژه در حوزه توسعه تکنولوژی و ذخیره منابع و انرژی استفاده
کرد .روشنفکر افزود :ارتباط تنگاتنگ مرکز و دانشگاههای استان و کشور و عملیاتی شدن تفاهمنامههای منعقد شده ،عامل اصلی تحقق شعار ارتباط صنعت
با دانشگاه است.
شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و نماینده صندوق پژوهش و فناوری استان یزد نیز در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از حضور
رسمی انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک و سایر بخشهای خصوصی در این مرکز ،رمز پایداری مرکز ملی توسعه فناوریهای کاشی و سرامیک
را خصوصی بودن آن دانست و تصریح کرد :با تغییر مدیریتها مسیر و هدف مرکز به عنوان یک نهاد خصوصی ثابت خواهد ماند.
وی تشکیل تیمهای تخصصی با حضور اعضای مرکز و دانشگاه به منظور حضور در واحدهای صنعتی و ممیزی را یکی از اقدامات مهم مرکز عنوان کرد و
گفت :تعریف و اجرای پروژههای بهبود از دیگر اقدامات مرکز ملی توسعه فناوریهای کاشی و سرامیک بوده است.
گفتنی است ،در پایان جلسه برخی برنامههای آتی مرکز تشریح و با اجماع اعضا به تصویب هیئت مدیره رسید که از جمله مهمترین مصوبات این جلسه
میتوان به تجهیز و توسعه هر چه بیشتر آزمایشگاه سرامیک به منظور ارائه خدمات کامل به واحدهای کاشی و سرامیک ،ارائه بستههایی با توجیه فنی و
اقتصادی به تولیدکنندگان برای دستیابی به بازارهای صادراتی ،راهاندازی پورتال جامع مرکز و برگزاری اولین استارتاپ تخصصی حوزه سرامیک اشاره کرد.
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داریوشپورسراجیانرئیسپارکعلموفناورییزدمطرح کرد:

الزمه رسیدن به هدف ایده آل پارکها و مراکز رشد ،رونق بازار تبادل فناوریست
ششــمین جلســه شــورای فن بازار اســتان روز شــنبه  28بهمن ماه به ریاســت 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 شــورا در اســتانداری یزد برگزار شد .حسین صابری در ششمین جلســه شورای فن بازار استان
اظهار داشت :طبق آمار رسمی  63درصد از ده هزار محصولی که توسط  3400شرکت دانشبنیان در
کشور عرضه میشود ،توسط دولت خریداری میشود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،ششمین جلسه شورای فن بازار استان روز شنبه
 28بهمن ماه به ریاســت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار 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 شــورا در اســتانداری یزد برگزار شــد .در ابتدای این نشســت دبیر شــبکه فن بازار ملی ایران به تشــریح
نمای کلی از وظایف و عملکرد فن بازار ملی از زمان تشکیل این فن بازار پرداخت .محسن علی اکبریان 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 افزود :تقویت شبکه فن بازارهای منطقهای و تخصصی در استانها و توسعه شبکه بروکری دو ماموریت اصلی فن بازارها برای رونق بازار هستند .علی
اکبریان 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 محصول ،خدمات ،دانش فنی 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 ضعف اصلی بازار تکنولوژی ،نبود مکانیزم ارزش گذاری و مالکیت است ،اظهار داشت :به
دلیل اینکه این دو پارامتر هنوز 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 تکنولوژی یکی از دغدغههای اصلی پارک علم وفناوری یزد است و در
حال حاضر شرکتها به جای تالش برای رسیدن به فرمول تکنولوژی ،به دنبال بهرهبرداری از تکنولوژی هستند.
پورسراجیان دلیل تشکیل فن بازارها را توان عرضه تکنولوژی شرکتهای دانشبنیان به صنعت دانست و بر تقویت زیر ساختها برای رونق بازار تاکید 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 تاکید کرد .علی زینی وند با تاکید بر ضرورت پیوند میان شورای فن بازار استان و کارگروه تخصصی اشتغال ،خواستار حضور پررنگ
انجمنهای تخصصی در حوزه کاشی و سرامیک و نساجی در شورای فن بازار استان شد.
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برگزاریکارگاهآموزشیعکاسی
در حاشیهنمایشگاهعکس“زندگیباطعمفناوریایرانی”

کارگاه آموزشــی نــور پــردازی بدون تجهیزات و ادیت فایل RAWبه همت پــارک علم و فناوری یزد
جمعه  10شــهریور ماه با حضور محســن خیرخواه ،به عنوان مدرس و جمعی از عکاســان یزدی در
پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این کارگاه مسائلی از قبیل نورپردازی در فضای
بسته ،فضای باز ،اختالف نور و سایه در سبکهای مختلف عکس و ادیت عکس خام مطرح شد و
شرکت کنندگان به صورت عملی به تمرین عکاسی پرداختند.
گفتنی است در پایان کارگاه ،شرکت کنندگان از نمایشگاه عکس “زندگی با طعم فناوری ایرانی” نیز بازدید به عمل آوردند.

برگزاری دوره آموزشی هوا و فضا (گالیدر دست پرتاب)
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این دوره آموزشی با هدف ترویج علوم هوا و فضا
به دانش آموزان برگزار میشود و نحوه ساخت گالیدر به صورت عملی در دورههای گالیدر پیشرفته و
مقدماتیتوسطمحمدرضاغفارزادهآموزشدادهمیشود.
گفتنی است دوره آموزشی هوا و فضا از اوایل تیرماه به صورت سه روز در هفته در پارک علم و فناوری
یزد برای دانش آموزان عالقه مند برگزار شده است.

برگزاریسمینار نوآوریوکارآفرینیدر دانشگاهفنیوحرفهایامامعلی(ع)یزد
سمینار نوآوری وکارآفرینی روز دوشنبه  11اردیبهشت با حضور مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک یزد ،مجری مرکز نوآوری پارک علم و فناوری
یزد و جمعی از دانشجویان در دانشگاه فنی و حرفهای امام علی (ع) برگزار شد .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مجری مرکز نوآوری این
پارک در این سمینار به معرفی مرکز نوآوری و نحوه خدمت رسانی و حمایتهای این مرکز به صاحبان ایده پرداخت .امین درخشان همچنین زنجیره ایده
تا کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی را به دانشجویان ارائه کرد .در ادامه این سمینار ،تقی فرهنگ نیا؛ مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک نیز
تعاریفی از کارآفرینی ،چگونگی تولید ثروت از طریق ایده پردازی مناسب و تجاری سازی ایدهها را برای دانشجویان مطرح کرد و به سواالت آنها در زمینه
کارآفرینی پاسخ داد.
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برگزاریسمینار آشناییباقوانینکار وضوابطتامیناجتماعیدر پردیسفناوری
دانشگاهیزد
سمینار آشنایی با قوانین کار و ضوابط تامین اجتماعی با حضور یوسفی ،مشاور ارشد قانون کار و
نمایندگان مؤسسات مستقر در پردیس فناوری دانشگاه یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علــم و فناوری یــزد ،علی اکبر قیومی؛ سرپرســت پردیــس فناوری
دانشــگاه یــزد هــدف از برگــزاری ایــن ســمینار را نیاز مبرم مؤسســات به آشــنایی با قوانیــن کار برای
جلوگیری از مشکالت و استفاده بهینه از ظرفیت قوانین موجود جهت مدیریت بهینه منابع انسانی عنوان کرد.
یوسفی مشاور ارشد قانون کار و مدرس این سمینار ،با اشاره به ضرورت آشنایی فعاالن اقتصادی و به ویژه مدیران کسب و کارهای کوچک با قوانین مربوط
به نیروی کار اظهار داشــت :عدم آشــنایی با قوانین در بســیاری از موارد باعث مشــکالت برای شــرکتها میشــود و در حالت برعکس آشــنایی با قانون کار
میتواند تاثیر روشنی در کمک به بهبود فرایند حیاتی مدیریت منابع انسانی در مؤسسات داشته باشد .گفتنی است در پایان به طور تفصیلی و مشروح به
سواالت حضار پاسخ داده شد.

برگزاری دوره آموزشی مکانیک کاربردی در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،با هدف آموزش مهارتهای پایه و پیشرفته به دانشجویان
و اعضای این مرکز ،از تاریخ  17فروردین ســال جاری تا کنون دوره آموزشــی مکانیک کاربردی
در قالب  20ساعت کالس را برگزار کرده است.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،شــورای مرکز نــوآوری با توجه بــه اهمیت
دپارتمان مکانیک به عنوان یکی از فعالترین بخشهای مرکز نوآوری و به منظور توانمندسازی
دانشــجویان و ایجاد بســتری بــرای ارائه طرحهای کاربــردی ،برگزاری دوره آموزشــی مکانیک
کاربردی با حمایت ویژه پارک علم و فناوری را در دستور کار خود قرار داده است.
گفتنی اســت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد از صاحبان ایده در ســطوح مختلف برای اجراییســازی طرحها حمایت مینماید .این حمایتها
شامل مشاوره ،کمکهای مالی و کمک به ثبت اختراع طرحهای موفق است.
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برگزاریمراسمتقدیر از برگزیدگان
نخستینجشنوارهعکسزندگیباطعمفناوریایرانی
مراســم تقدیر از برگزیدگان نخســتین جشــنواره عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی ،روز پنج شــنبه
30شهریور با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد ،مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری
و مدیر امور بین الملل پارک یزد در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در ابتدای این مراسم رئیس پارک یزد اظهار داشت :جشنواره عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی به منظور
اجتماعی سازی و ایجاد پیوند عمیق تر میان هنر و حوزه فناوری برگزار شد.
یشــود بــا برگزاری
داریــوش پورســراجیان تصریــح کــرد :ترویــج فرهنگ خالقیــت و نوآوری و توســعه فعالیت پارکها یکی از ضرورتهایی بود که احســاس م 
جشنوارههایفرهنگیوهنریبهاینمهمدستیابیم.
وی با تاکید بر برگزاری مستمر و سالیانه جشنواره عکس در حوزه محصوالت و فناوری خاطر نشان کرد :تمام تالش پارک علم و فناوری یزد در راستای توسعه
فرهنگ نوآوری و پرورش خالقیت و حساس کردن جامعه استانی و ملی به این حوزه است.
مشاور و مدیر روابط عمومی استانداری یزد در ادامه این مراسم اظهار داشت :هنر عکاسی یک راه کوتاه برای رسیدن به نقش راهبری جامعه است و میتواند
معادل سالها تالش یک مجموعه برای رهبری در جامعه باشد .داود پاک طینت با تاکید بر دقت عکاسان در کادربندی ادامه داد :در هنر عکاسی ،زاویه دید
عکاس به مخاطب القا میشود ،به همین دلیل عکاسان میتوانند نقش موثری را در احقاق حقوق مردم ایفا کنند .محمد قویدل؛ مدیر امور بین الملل پارک یزد
نیز با دعوت از عکاسان برای نمایش فرایند از ایده تا محصول در پارک یزد ،خواستار توجه بیشتر هنرمندان عکاس به ترویج محصول ایرانی با فکر ایرانی شد.
در پایان این مراسم همچنین از نفرات برگزیده نخستین جشنواره عکس زندگی با طعم فناوری ایرانی با اهدای لوح و جایزه تقدیر شد.
گفتنی است احسان باغبان و مسعود عباسی در بخش عکاسی با دوربین و در محور معماری پارک علم و فناوری یزد؛ امیر حسین ایزدی در بخش عکاسی با
دوربین و در محور پیوند سنت و نوآوری در ایران؛ حسنیه عادل در بخش عکاسی با موبایل و در محور معماری پارک علم و فناوری و غزال قیومی در بخش
عکاسی با موبایل و در محور پیوند سنت و نوآوری در ایران به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
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افتتاحدورهآموزشی کارشناسانافغانبامشارکتوتبادلفناوریمتخصصینایرانوفنالند
دوره آموزشی کارشناسان افغان با مشارکت و تبادل فناوری متخصصین ایران و فنالند ،با محورهای
ژئوفیزیک ،هیدروژئولوژی و سنگهای ساختمانی ،روز شنبه  29مهر در سالن جلسات مرکز فناوری
اقبال آغاز شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علم و فنــاوری یــزد ،در این دوره آموزشــی موضوع پتانســیلهای
توسعه منابع انسانی و آموزش با بهره گیری از همکاریهای سه جانبه ،توسط حمید اشتری؛ معاون
پشتیبانی و برنامهریزی و توسعه منابع انسانی سازمان زمین شناسی ایران تشریح شد.
اهمیت آموزش و فناوری ژئوفیزیک در ارتقا صنعت اکتشاف و معرفی ظرفیتهای افغانستان از دیگر
ســرفصلهای ارائه شــده توســط مدیر ژئوفیزیک ســازمان زمین شناســی فنالند و مدیر اکتشــاف
سازمان زمین شناسی افغانستان بود.
معرفی ظرفیتهای استان و پارک علم و فناوری یزد و فرصتهای همکاری مشترک با افغانستان و فنالند نیز توسط محمد قویدل؛ مدیر 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 عامل شرکتهای فناور فعالیت دارد که این برنامه شاخهای از فعالیتهای بین المللی در راستای توسعه
آموزش تخصصی مورد نیاز متخصصین شرکتهای فناور محسوب میشود و به مدت بیست و سه روز نیز ادامه خواهد داشت.

برگزاریکارگاهآموزشیآشناییباقوانینثبتاختراع
کارگاه آموزشــی آشــنایی با قوانین ثبت اختراع ،روز دوشــنبه  17مهرماه با حضور جمعی از روســای
ادارات و دانشجویان در سالن اجتماعات آموزشکده امین شهرستان خاتم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این کارگاه آموزشی مفاهیم اولیه مالکیت فکری
و اجزای 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.
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معاونسابقگردشگریسازمانمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیمطرحکرد:

توسعه گردشگری؛تنهاراهحلرکودواشتغالدر کشور

مرتضیرحمانیموحدباتاکیدبر ضرورتبرنامهریزیحلقههایاداریاستانبر مبنای گردشگری،
توسعه گردشگری را تنها راه حل رکود و اشتغال در کشور تا  10ساله آینده عنوان کرد.
پنجمین همایش توسعه صنعت گردشگری استان یزد ،روز پنج شنبه  11آبان با حضور معاون سابق
گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ،شهردار یزد ،رئیس شورای 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.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مرتضی رحمانی موحد در این همایش اظهار داشت :گردشگری در حال حاضر به عنوان موفقترین شکل
سازمان یافته فعالیتهای انسانی در عرصه جهانی و به عنوان یکی از هشت موضوع خاص در دولت یازدهم ایران مطرح است .وی افزود :استان یزد به غیر
از جاذبههای گردشگری و میراث فرهنگی منحصر به فرد ،دارای سرمایه انسانی مناسبی میباشد که باعث رشد و توسعه صنعت گردشگری در این استان
شده است .رحمانی موحد با بیان اینکه به گردشگری باید به عنوان یک صنعت نگاه شود ،اظهار کرد :لزوم صنعتی بودن هر حوزه ،ورود افراد متخصص به
آن حوزه است به همین دلیل نباید بدون تخصص وارد این حوزه شد.
ویبرنامهریزیجامع گردشگری کشور راپیشنیاز تدوینسندبرنامهریزی گردشگریاستاندانستواظهار داشت:فرصتهاواستاندارهایسرمایهگذاری
در استان یزد باید مشخص شده و سرمایه گذاران نیز باید در این رشته متخصص باشند زیرا ورود افراد غیر متخصص در این رشته ،باعث آسیب رساندن 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 انجام پذیرد ،خاطر نشــان کرد :منابع مالی نهفته باید در گردشــگری
سرمایهگذاری شود که این مهم تنها با برنامهریزی و ایجاد امکان سرمایهگذاری میسر خواهد بود.
ی توسعه گردشگری با محوریت حفاظت از شهر و کمک گرفتن از شهرهای همجوار در توسعه گردشگری
رحمانی موحد در پایان سخنان خود ،برنامهریز 
استان را از مسائل مهمی دانست که برای پایدار بودن توسعه این صنعت در استان باید به آن توجه شود.
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برگزاریدومیندورهآموزشیساماندهیپهپادهایغیرنظامی
دومین دوره آموزشــی ســاماندهی پهپادهای غیر نظامی روز پنجشــنبه  7دی ماه به همت شرکت
توسعه آسمان آترین ایساتیس در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،دومین دوره آموزشــی ســاماندهی پهپادهای
غیرنظامی به صورت یک روزه برگزار شد که  30نفر از عالقهمندان از شهرهای یزد ،شیراز و قائم شهر
در آن شرکت کردند .اصول ایمنی پرواز ،مقررات هوانوردی و اصول فنی پرندهها از محورهای مطرح
شدهدرایندورهآموزشیبود.درحاشیهایندورهآموزشی،نشستیباحضوردبیر کارگروهپهپادهای
غیرنظامی کشور ،معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان ،نماینده سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،رئیس اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران یزد ،رئیس
بسیج اصناف و نماینده استانداری یزد برگزار و در خصوص ساز وکار ارائه مجوز به صاحبان پرندههای شخصی و ضرورت الزام ارگانهای دولتی به انجام این
ساز وکار برای اخذ مجوز پرواز ،بحث و تبادل نظر شد .همچنین روز جمعه  8آذرماه نیز آزمون مهارت خلبانی پهپادهای غیرنظامی در پیست پرواز دانشگاه
یزد برگزار و به واجدین شرایط مدرک خلبانی از سوی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران داده خواهد شد.
گفتنی اســت شــرکت توسعه آسمان آترین ایســاتیس یزد ،نماینده اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران در استان یزد در زمینه سیستمهای پروازی بدون
سرنشــین و نرم افزار خلبان خودکار ،از ســال  94فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون در مرکز رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد مســتقر
است.
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برگزاریدومین کارگاهآشناییاعضایهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکییزدباپارکعلموفناوری
دومیــن کارگاه آموزشــی «آشــنایی با پارک علم و فناوری یزد» چهارشــنبه  13دی مــاه  96با حضور
احمــد رضا فقیه خراســانی؛ معاون فنــاوری و نوآوری پارک علم و فنــاوری یزد ،محمدتقی قانعیان؛
مدیر توســعه فناوری ســامت دانشــگاه علوم پزشکی شــهید صدوقی و تنی چند از اعضای هیئت
علمی دانشــکدههای دانشــگاه علوم پزشکی و مدیران عامل شــرکتهای 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 نوآوری پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه پارک علم و فناوری یزد
از ســال  ۱۳۸۲در چهار حوزه فناوری (زیســت فناوری ،فناوری اطالعات ،نســاجی و انرژ یهای نو)
کار خود را آغاز کرد افزود :به مرور زمان بر اساس نیازهای استان و نیازهای زمانی و مکانی ،فعالیتهای خود را در حوزههایی چون نانو تکنولوژی ،کاشی و
ٓ
سرامیک ،اب و فناوریهای نرم گسترش داده است.
فقیه خراسانی با بیان اینکه پارک علم و فناوری با هدف ایجاد یک اکوسیستم برای پرورش ایدهها ایجاد شده است ،افزود :در حال حاضر بیش از  ۲۰۰شرکت
در پارک علم و فناوری یزد و مراکز وابسته به آن در حال فعالیت هستند و بسیاری از آنها موفقیتهای قابل توجهی کسب کرداند.
وی با اشاره به ظرفیتهای باالی دانشگاه علوم پزشکی برای خلق و تجاریسازی ایدهها گفت :با افتتاح مرکز رشد پارک علم و فناوری در دانشگاه علوم
پزشکی ،زیر ساختها برای استفاده از این ظرفیتها بیش از پیش فراهم میشود.
گفتنی اســت در این جلســه مدیران عامل شــرکتهای مستقر در پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته به تشریح فعالیتها و دستاوردهای خود
پرداختند و در انتها اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید صدوقی به بازدید از قسمتهای مختلف این مرکز پرداختند.
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برگزاریدورهآموزشیمخاطراتمایکوتوکسینها
در تولیدات کشاورزی ،دامی و مواد غذایی
دوره آموزشــی چالشها و مخاطرات مایکوتوکسینها در تولیدات کشاورزی ،دامی و مواد غذایی،
با حضور جمعی از مدیران و متخصصین در زمینه کشاورزی ،غذایی و دامی ،روز پنج شنبه 5بهمن
در پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته پارک علم و فناوری یزد و به میزبانی شرکت آبسار
کویر برگزار شد.
به گزارش پارک علم و فناوری یزد ،در این دوره آموزشی از مایکوتوکسینها به عنوان مهمترین تهدیدکنندههای سالمت غذایی نام برده و سریع ترین راههای
شناسایی آنها معرفی شد.
آگاهی و شناخت از مایکوتوکسینها در تولیدات کشاورزی ،دامی و مواد غذایی ،ردیابی دقیق آنها توسط ابزارهای پیشرفته و راهکارهای کاهش خطرات و
بیماریهای ناشی از آن از دیگر 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.

برگزاری کارگاهآموزشیمدیریتمالیدر پارکعلموفناورییزد
کارگاه آموزشی 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 یک روزه توسط دفتر نهادهای
همکار و با هدف آموزش و رفع مشکالت شرکتها در حوزه قوانین مالی و مالیاتی برگزار شد.
محمدرضاحسینی،مدیر دفتر مالکیتفکریپارکعلموفناورییزدومدیر دفتر هماهنگینهادهای
فناوری در این زمینه گفت :در این کارگاه مسائلی از قبیل وضعیت مجمع عمومی شرکتها ،مسائل
مربوط به تامین اجتماعی ،قانون کار ،سیر مسائل مالیاتی یک شرکت از قبیل مالیات بر ارزش افزوده،
صورتهای معامالت فصلی ،مالیات بر حقوق و همچنین تحلیل یک ترازنامه پایان سال شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود :امیدواریم مدیران دفاتری که در این کارگاه یک روزه شرکت کردند بتوانند مشاوره الزم جهت رفع مشکالت شرکتها در زمینه مسائل مالی ،مالیاتی
و بیمه ارائه کنند.
گفتنی است محمدرضا حسینی و مسعود سروی مدرسین این کارگاه یک روزه آموزشی بودند.
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مدیر پردیسفناوریاطالعاتوارتباطاتعنوان کرد:

عدممهارتانجامکار تیمی؛دلیلاصلیشکستاستارتاپها
ســمینار کارآفرینی ،چالشها و فرصتهای اشــتغال ،روز چهارشنبه  25بهمن به همت انجمن علمی
جغرافیا و برنامهریزی شهری ایران شاخه یزد در سالن اجتماعات پردیس علوم انسانی دانشگاه یزد
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در ابتدای این سمینار ،مدیر پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد به تشریح ضرورت
ایجاد این پردیس و فعالیتهای صورت گرفته در راهاندازی کسب و کارهای نوپا پرداخت.
تقی فرهنگ نیا با اشاره به اینکه عدم نیاز بازار یکی از علل اصلی شکست استارتاپهاست ،تصریح کرد :کمبود بودجه ،رقبای زیاد ،قیمت گذاری نامناسب
محصول و نداشتن تیم مناسب از دیگر دالیل این شکست است اما در کشور ،نداشتن مهارت انجام کار تیمی بیشترین دلیل شکست استارتاپها محسوب
میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تجربیات 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،تمرین
خالقیت و تیم سازی پرداخت.
در ادامه عباس واعظ؛ کارآفرین پیشکسوت حوزه گردشگری و هتلداری تجربیات و خاطرههای زندگی خود را بیان کرد.
وی درستکاری و امانتداری را از مهمترین مولفههای کارآفرینی عنوان کرد و گفت :تالشگری ،نترسیدن از شکست ،یادگیری مستمر ،مدیریت هزینه و تقویت
خالقیت در هر شغل از رموز موفقیت و پیشرفت فرد است.
علی اکبر قیومی؛ مدیر پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد نیز در این سمینار در خصوص اقدامات این مرکز و ارائه مشاوره به دانشجویان عالقه
مندبهحوزه کارآفرینیتوضیحاتیارائه کرد.
گفتنی است در پایان دانشجویان دغدغههای خود را در زمینه کارآفرینی و چالشهای آن مطرح کردند که به آنها پاسخ داده شد.
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پارک علم و فناوری یزد در سال 1396
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به همت پارک علم و فناوری یزد؛

افتتاحنمایشگاهعکس“زندگیباطعمفناوریایرانی”در مرکز فناوریاقبال
آئین افتتاحیه نمایشــگاه آثار برگزیدگان نخســتین جشــنواره عکس “زندگی با طعم فناوری ایرانی”
صبح سه شنبه  7شهریور ماه با حضور داریوش پور سراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد ،شهرام
شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و هیئت همراه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،جشنواره عکس “زندگی با طعم فناوری ایرانی” با
هدف ارتباط سازی و ترویج فرهنگ استفاده از فناوری بومی ایرانی ،تیر و مرداد ماه سال جاری در دو بخش عکاسی حرفهای و تلفن همراه و در سه محور
معماری پارک علم و فناوری یزد ،محصوالت فناوری ایرانی و تلفیق سنت و نوآوری در ایران برگزار و آثار برگزیدگان این جشنواره در قالب نمایشگاه عکس از 7
ام تا  9ام شهریور ماه در محل مرکز فناوری اقبال به نمایش گذاشته شده است.
گفتنی است کارگاه آموزشی ادیت فایل  RAWدر حاشیه این نمایشگاه و با حضور اساتید مطرح کشوری برای عالقهمندان برگزار میشود.

بازدیدمعاونسیاسیوامنیتیاستاندار
از نمایشگاهعکس“زندگیباطعمفناوریایرانی”
محمدعلی طالبی ،معاون سیاســی و امنیتی اســتاندار یزد ســه شنبه  7شــهریور  1396از نمایشگاه
عکس “زندگی با طعم فناوری ایرانی” که به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شده ،بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،معاون سیاسی و امنیتی استاندار برگزاری نمایشگاه
عکس “زندگی با طعم فناوری ایرانی” را تلفیق هنر و فناوری دانست و با تاکید بر اهمیت شناساندن
فناوری و نوآوریهای روز ایرانی به عموم مردم گفت :برگزاری چنین جشنوارههایی استفاده از ابزار هنر در ترویج کار ،تالش و سازندگی است .طالبی توجه به
امور فرهنگی برای معرفی فناوریهای بومی ایرانی را گامی به سوی خالقیت و نوآوری دانست و پیش قدم شدن پارک علم و فناوری یزد به عنوان یک نهاد
حمایت از توسعه فناوری را در این کار ستود.
گفتنی است ،معاون استاندار و هیئت همراه در ادامه از ساختمان مراکز رشد جامع مرکز اقبال که در آستانه افتتاح است ،بازدید کردند.
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حضــور پــارک علم وفناوری یزد در نخســتین نمایشــگاه و جشــنواره بین المللی
فناوریهاینوینشهری
اولین نمایشــگاه و جشــنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری با حضور تولید کنندگان داخلی
و بیــش از  22کشــور خارجــی ،روز جمعه  13مردادماه در محل نمایشــگاههای بین المللی اصفهان
گشایشیافت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،در این نمایشگاه سه روزه ،دستاوردها و فناوریهای نوین توسعه شهری در بخشهای رفاهی ،خدمات،
مبلمان شهری ،حمل ونقل و محیط زیست به نمایش گذاشته شده است.
در طول برگزاری نمایشگاه و در بخش جشنواره 63 ،سمینار آموزشی در شش حوزه مربوط به فناوریهای نوین شهری برگزار خواهد شد.
تشکیل اتاقهای گفتوگو ،برگزاری استارت آپ ویکند ،برگزاری ماراتن بازیهای رایانهای توسط دانشگاه اصفهان ،برگزاری مانور آتش نشانی و برنامههای
مختلف سازمان ورزش شهرداری اصفهان از دیگر برنامههای جانبی این نمایشگاه است.
گفتنی است شرکتهای پویان سیستم ،پویا شیمی ،سافا ،رادوین صنعت ،فنبازار منطقهای و پویا اندیشان راه ابریشم از شرکتهای مستقر در پارک علم و
فناوری یزد در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری اصفهان حضور دارند.

بازدید عضو شورای شهر یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد
عضو منتخب پنجمین دوره شورای شهر یزد به همراه معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری
یزد ،روز جمعه  13مرداد با حضور در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین
شــهری اصفهان ،از غرفه پارک علم و فناوری یزد در این نمایشــگاه بازدید کردند .به گزارش روابط
عمومــی پــارک علم و فناوری یزد ،محســن عباســی هرفتــه و احمدرضا فقیه خراســانی در بازدید از
نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری اصفهان ،از نزدیک در جریان
دستاوردها و محصوالت منتخب شرکتهای مستقر در پارک یزد قرار گرفتند.
گفتنی است نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری اصفهان تا روز یکشنبه  15مردادماه در محل نمایشگاههای بین المللی
اصفهان دایر بود.
209

گزارش عملکرد سال 1396پارک علم و فناوری یزد

فصلهشتم خبرها و رویدادهای سال 1396پارک

نصر اصفهانی ،منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان در بازدید از غرفه پارک
علموفناورییزد:

برخیاقداماتدانشبنیانراهگشایتوسعهشهریهستند

بازدید منتخبین پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان از غرفه پارک علم و فناوری یزد و گپ و
گفت با شرکتهای حاضر در این غرفه
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در نخســتین جشــنواره و نمایشــگاه بین المللی
فناوریهای نوین شهری در اصفهان ،علیرضا نصر اصفهانی منتخب اول مردم اصفهان در پنجمین
دوره شــورای اســامی شــهر اصفهان از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید و از شرکتهای شرکت

کننده از یزد بازدید کرد.
نصر اصفهانی در بازدید از این غرفه ضمن تماشای کلیپهای پخش شده توسط شرکتهای حاضر در غرفه پارک علم و فناوری یزد اظهار کرد :خوشحالیم
که یزد فعالیتهای فناورانه شایان توجهی در حوزه مدیرت شهری انجام میدهد و این فناوریها حتما در مدیریت کالن شهرهایی مثل اصفهان میتواند
کارامد و مورد استفاده باشد.
همچنین احمد زندآور دیگر منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان در بازدید از غرفه پارک علم و فناوری یزد اظهار کرد :خوشحالیم که در این
نمایشگاه یزد با شرکتهای مختلف دانشبنیان شرکت کرده است و این نشان از پرورش علوم نوین در این استان است که توانسته محصوالت کاربردی
به خصوص در حوزه شهری ارائه کند.
گفتنی است ،در نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی فناوریهای نوین شهری در اصفهان ،حسین مهری مدیرعامل شرکت ملی پست نیز با حضور
در غرفه پارک علم و فناوری یزد از این غرفه بازدید و از نزدیک با دستاوردهای پارک علم و فناوری یزد آشنا شد.

بازدیدعضومنتخبشورایشهر یزداز غرفهپارکعلموفناورییزد
عضو منتخب پنجمین دوره شورای شهر یزد ،روز یک شنبه 15مرداد با حضور در نخستین نمایشگاه
و جشــنواره بین المللی فناوریهای نوین شــهری اصفهان ،از غرفه پارک علم و فناوری یزد در این
نمایشگاه بازدید کرد .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،حمیدرضا قمی در بازدید
از نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری اصفهان ،از حضور قدرتمند
پارک علم و فناوری یزد در این نمایشگاه ابراز خرسندی کرد.
گفتنی است نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری اصفهان از تاریخ
 13الی  15مردادماه در محل نمایشگاههای بین المللی اصفهان برگزار شد.
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در شبپایانیجشنوارهبینالمللیفناور یهاینوینشهری:

آشناییمسئوالنشهریاصفهانباآخرینمحصوالتپارکعلموفناورییزد
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،آخرین شــب برگزاری جشــنواره بیــن المللی
فناوریهای نوین شــهری در نمایشــگاه بین المللی اصفهان شــب شلوغی را پشــت سر گذاشت و
حضور خیل عظیم بازدیدکنندگان به همراه مسئوالن شهری از این نمایشگاه در خور توجه بود.
در این نمایشــگاه غرفه پارک علم و فناوری یزد نیز به عنوان یکی از غرفههای فعال این نمایشــگاه
میزبان تعداد زیادی از مردم ،متخصصین و مسئوالن شهری بود.
مهدی مقدری و اصغر برشان از اعضای منتخب شورای شهر اصفهان با حضور در غرفه پارک علم و فناوری یزد همراه با تک تک مدیران عامل شرکتها به
تعامل پرداخته و تک تک محصوالت پارک علم و فناوری یزد را بررسی کردند ،برشان پس از آشنایی با دستاوردهای شرکتها اظهار کرد :این شرکتهای
دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری هستند که میتوانند موجب تعامل بیشتر جوانان و نخبگان با شهرداریها باشند و میتوانند مدیریت شهری را ارتقا
بخشند و آینده روشنی را پیش روی شهرها به خصوص کالنشهرهای بزرگ کشور قرار دهند و خوشحالیم که چنین پارکهای فعالی مثل پارک علم و فناوری
یزد وجود دارند و میتوانند به شهرهای بزرگ کمک کنند.
همچنین مهدی مقدری دیگر عضو شــورای اســامی شــهر اصفهان تاکید کرد :اقتصاد دانشبنیان اقتصاد آینده کشــور است و شهرهای بزرگ کشور برای
توسعه راهی جز حرکت بر محور دانش ندارند چراکه برای حکمرانی خوب شهری نیازمند این هستیم که در کنارمان جوانانی فعال پویا و خالق حضور داشته
باشند تا بتوانیم برای توسعه درست و متوازن شهری از آنها استفاده کنیم.
کوروش محمدی و نصیر ملت از منتخبین پنجمین دوره شــورای اســامی شــهر اصفهان با حضور در غرفه پارک علم و فناوری یزد از نزدیک با محصوالت
شرکتهای حاضر در این پارک آشنا شدند و کوروش محمدی در خصوص فعالیتهای انجام گرفته توسط این پارک اظهار کرد :یک تیم جوان در کنار هم
توانسته اند محصوالت خوبی ارائه کنند .اینکه در این پارک در خصوص موضوع آب به عنوان یک چالش تفکر شده و سعی کرده اند با ارائه محصوالتی به
بازچرخانی آب کمک کنند اتفاق بسیار خوبی رخ داده و نشان میدهد که در یزد موضوع آب تا چه میزان اهمیت دارد.
ملت دیگر عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد :حضور پر شمار پارکهای علم و فناوری در این نمایشگاه نشان میدهد که رقابت بسیار خوبی
در این زمینه در کشور برقرار است و خوشحالیم که یزد به عنوان استانی فعال در زمینه پارکهای علمی و فناوری محسوب میشود و امیدوارم که این حرکت
همیشه پر شور ادامه داشته باشد.
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شهردار اصفهاندر بازدیداز نخستینجشنوارهونمایشگاهبینالمللیفناور یهاینوینشهری؛

رویمحصوالتارایهشدهتوسطپارکعلموفناورییزدتمرکز میکنیم

شــهردار اصفهان در نخســتین جشنواره و نمایشــگاه بین المللی فناوریهای نوین شهری از غرفه
پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مهدی جمالی نژاد؛ شــهردار اصفهان در بازدید
از نخســتین جشــنواره و نمایشــگاه بیــن المللــی فناوریهــای نوین شــهری ،از غرفــه و محصوالت
شرکتهای مستقر پارک علم و فناوری یزد نیز بازدید به عمل آورد.
در این بازدید ابوالفضل فتوحی مدیرعامل شــرکت دانشبنیان پویا شــیمی نوآوران اظهار کرد :این
شرکت در زمینه بازچرخانی پسابها و فاضالب انسانی و صنعتی فعال است و در این زمینه از کانتر
سانتریفیوژ()Decantercentrifugeاستفادهمیکند.
وی افزود :ما با رویکرد حذف مشــکالت زیســت محیطی و بازگشــت آب به چرخه تولید وارد میدان
شده ایم .در این زمینه ابیاری فضای سبز و همچنین استفاده مجدد از ابهای جاری بالاستفاده برای شهرداریها به صرفه است.
همچنین علی جعفری زاده مدیرعامل شرکت رادوین صنعت ،فعال در زمینه آبنماهای نوین شهری ،کلیپی از پروژههای اجرا شده این شرکت در بافق یزد
نمایش داد و گفت :این آبنماهای نوین موزیکال میتواند تحول جذابی در آبنماهای کشور باشد.
در این بازدید جمالی نژاد با بیان این نکته پارک علم و فناوری یزد حضور با شکوهی در این نمایشگاه داشته است ،ادامه داد :بی شک روی پروژههای ارائه
شده شرکتهای منتخب پارک علم و فناوری یزد تمرکز خواهد کرد.

افتتاحنمایشگاهعکسنظریهپردازانمدیریتدر مرکز رشدفناور یهاینرم
نمایشگاه عکس نظریه پردازان مدیریت ،یکشنبه  27فروردین ماه با حضور داریوش پورسراجیان،
رئیس پارک علم و فناوری یزد در محل مرکز رشد فناوریهای نرم پارک افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این نمایشگاه به همت انجمن علمی دانشجویی
مدیریت دانشگاه امام جواد(ع) و با همکاری مرکز رشد علوم انسانی و هنر (فناوریهای نرم) پارک
علم و فناوری یزد به مدت سه روز دایر است.
گفتنیاست،درحاشیهایننمایشگاهکارگاههاییباموضوعاتتیپشناسیشخصیتی،مهارتهای
الزم برای ایجاد کسب و کار ،مبانی و اصول کسب و کار ویژه دانشجویان و جلسه گفتمان کارآفرینی
توسط مدیران عامل شرکتهای مرکز رشد فناوریهای نرم ارائه خواهد شد.
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بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک یزد از نمایشگاه زیست فناوری ایران
احمدرضا فقیه خراســانی،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد دوشــنبه  ۲۷شــهریور از
چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک یزد ،فقیه خراسانی با حضور در محل برگزاری این نمایشگاه از غرفه
شرکتهای آبسار کویر ،سرد الماس پارس ،پردیس پژوهش فناوران یزد و پویا شیمی نوآوران الماس
ستاره کویر از شرکتهای مستقر در پارک یزد بازدید کرد.
گفتنی اســت چهارمین نمایشــگاه زیســت فناوری از  ۲۷الی  ۲۹شهریور ماه در مصلی امام خمینی
درحال برگزاری است.

افتتاحچهارمیننمایشگاهزیستفناوریایران
چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،رئیس کمیسیون
اجتماعی مجلس،رئیس ستاد توسعه فناوری و تنی چند از نمایندگان مجلس و فعاالن محیط زیست
۲۷شهریور در محل مصلی امام خمینی (ره) کار خود را آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد،در این مراسم علی ربیعی با اشاره به اهمیت حوزه
زیست فناوری،گفت:متاسفانه هنوز این حوزه برای مردم شناخته شده نیست.
وی افزود:با حمایت از شرکتهای دانشبنیان در این حوزه میتوان به اشتغال زایی کمک نمود.
ربیعی با اشاره به رتبه چهاردهم ایران در جهان در حوزه فناوری،ابراز امیدواری کرد:با سیاستهای
دولت این رتبه ارتقا پیدا کند .وی افزود :پژوهشهای علمی باید به حوزههای کارآفرینی متصل شود.
مصطفی قانعی ،دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری نیز با بیان اینکه امسال  ۲۶۱شرکت در نمایشگاه حضور دارند که این تعداد در مقایسه
با دوره قبل بیش از  ۶۳درصد افزایش داشــته اســت،گفت:این نمایشــگاه شــامل بخشهای کشاورزی ،سالمت ،محیط زیست ،پزشکی ،مواد و تجهیزات،
خدمات و ســرمایهگذاری و دانش آموزی اســت .قانعی افزود :در این دوره از نمایشــگاه فرصتهای ســرمایهگذاری ،نشســتهای تخصصی ،کارگاههای
آموزشی ،نشست محققان بیوتکنولوژی و زنجیره تجاری سازی برگزار و جایزه زیست فناوری نیز اعطا میشود.
گفتنی است چهارمین نمایشگاه زیست فناوری  ۲۷الی  ۲۹شهریور ماه در مصلی امام خمینی (ره)در حال برگزاری است که در این نمایشگاه پارک علم و
فناوری یزد و چند شرکت فعال آن در حوزه زیست فناوری حضور دارند.
213

گزارش عملکرد سال 1396پارک علم و فناوری یزد

فصلهشتم خبرها و رویدادهای سال 1396پارک

چهارمیننمایشگاهزیستفناوریایرانبه کار خودپایانداد
چهارمیــن نمایشــگاه زیســت فناوری ایران طی مراســمی با حضــور محمدرضا مخبــر دزفولی دبیر
شــورای عالــی انقــاب فرهنگی ،جمعی از نمایندگان مجلس و روســای ســتادهای توســعه فناوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 29 ،شهریور در محل مصلی تهران به کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در مراسم اختتامیه محمد رضا مخبر دزفولی با بیان
اینکه زمان زیادی از آغاز فعالیتهای برخی فناوریهای پیشرفته از جمله بیوتکنولوژیکی در کشور
نمی گذرد ،گفت :با اینکه در بخشهایی از جمله “ ”High Techهمپای بسیاری از کشورها پیش
میرویم اما بخش زیست فناوری حتی به دوره نوجوانی نیز نرسیده است و نیازمند سرمایهگذاری
جهشیاست.
وی یکــی از معضــات کشــور که مولــود قبل از انقالب اســت را واردات محور بودن اقتصاد دانســت و
گفت :این به شکلی است که در کشور برای فعاالن امر واردات مشکل خاصی وجود ندارد اما به محض اینکه یک جریان محقق و دانشبنیان قصد کار داشته
باشد با هزار نوع قانون و قاعده برخورد میکند.
مخبر دزفولی با بیان اینکه  500یا  600میلیون دالر در حوزه زیست فناوری با سختی حاصل شده است ،اظهار داشت :این رقم مبلغ چندانی محسوب نمی
شود که بر سر آن مناقشه صورت گیرد و منازعات علمی موافق و مخالف در رسانه ملی مانند بحث تراریختهها که ترس و واهمه مردم را بدنبال خواهد داشت،
مناسبنیست.
مصطفی قانعی دبیر علمی چهارمین جشنواره زیست فناوری نیز در سخنانی با اشاره به این که کل مبلغ دریافتی مؤسسات زیست فناوری 590میلیاردتومان
است که با کسر دستمزدها رقمی محسوب نمی شود ،افزود :این در حالی است که در این بین 66درصد از این اعتبار تنها به دو مرکز زیست فناوری اختصاص
یافتهاست.
وی کل میزان تسهیالت اعطایی به حوزه زیست فناوری را  146میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :سرمایهگذاری یکی از کشورهای پیشرفته در این حوزه 150
میلیارد دالر است.
معاون توسعه فناوری ریاست جمهوری نیز حوزه زیست فناوری را موجب افزایش امید انسان برای زندگی دانست و تصریح کرد :یکی از راهکارهای رفع پدیده
ریزگردها که در سالهای اخیر موجبات نگرانی بسیاری از شهروندان را فراهم کرده است ،تنها استفاده از فناوریهای زیست محیطی است.
علی وطنی حمایت و تسهیالت مالی و قانونی و تضمین بازار را از جمله مسائلی عنوان کرد که فعاالن حوزه دانشبنیان با آن درگیر هستند و گفت :هم اکنون
حدود  110خدمت به فعاالن شرکتهای دانشبنیان ارائه میشود که البته بایستی این میزان بسیار بیشتر شود.
گفتنی است ،چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران با هدف ترویج علم و فناوری با موضوع زیست فناوری با حضور بیش از  260شرکت دانشبنیان داخلی
از  27تا  29شهریورماه در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد که در این نمایشگاه پارک علم و فناوری یزد و چند شرکت فعال این پارک در حوزه زیست فناوری
نیز شرکتنمودند.
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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.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم وفناوری یزد ،مراســم افتتاح این نمایشــگاه بــا حضور معاون
هماهنگی امور اقتصادی استاندار 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.
نمایشگاه فن بازار با هدف پیوند و ارتباط بیشتر میان مراکز 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.
گفتنیاستتجلیلاز فناورانوپژوهشگرانبرگزیده،برگزاریپنلهایتخصصیورونماییاز دستاوردهایفناوریاز برنامههایجانبیایننمایشگاهاست.
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پارکعلموفناوری؛عاملیبرایپیوندصنعتودانشگاه
پنل «نهادهای علم و فناوری در اکوسیســتم نوآوری اســتان» ،روز ســه شــنبه  7آذر ماه در حاشــیه
نمایشــگاه فــن بازار ،با حضور داریوش پورســراجیان؛ رئیس پارک علم و فنــاوری یزد ،محمد صالح
اولیا؛ رئیس دانشگاه یزد ،محمد سپهر؛ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان و چندی دیگر از
مسئوالن حوزه فناوری برگزار شد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یزد ،در این پنل با اشــاره به فعالیتهای پارک علم و فناوری اظهار داشــت :تجربه احداث پارکهای علــم و فناوری و حمایت از
شرکتهای دانشبنیان در این پارکها ،یک تجربه جهانی است و کشورهای پیشرفته دنیا برای وابسته کردن اقتصاد به دانش و تخصص نیروی انسانی
در این زمینه اقدام کردهاند.
پورسراجیان ،فلسفه وجودی تاسیس پارکها و مراکز رشد را توانمند سازی و ایجاد عدم وابستگی شرکتهای مستقر به دولت عنوان کرد و حمایتهای
هدف دار را بستر ساز رسیدن به این مهم دانست.
وی بــا بیــان اینکــه مزیــت پایــدار و اصلی پارکهای علــم و فناوری اصل هم افزایی بین عناصر آن اســت ،خاطر نشــان کرد :پایش ،رصد و صیانت مســتمر از
شرکتهای مستقر در پارک برای جلوگیری از انحراف شرکتها و راهنمایی آنها در راه تولید محصول ،از دیگر مزیتهای پارک علم و فناوری است.
این مقام مسئول با بیان اینکه باید ارتباط موثری بین صنعت و دانشگاه ایجاد کرد ،افزود :پارک به واسطه یک مکانیزم واسط ،ارتباط بین صنعت و دانشگاه
را برقرار میکند 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 با بیان اینکه ذات فناوری با ریسک همراه است ،ادامه داد :تامین مالی باید متناسب با این ریسک و از روشهایی باشد که بازده بهتری داشته باشد و
ریسک را کاهش دهد.
ســپهر با اشــاره به اینکه در صندوق پژوهش و فناوری اســتان 20روش تامین مالی داریم ،ادامه داد :در شــکل کلی ،تامین مالی مبتنی بر بدهی و یا مبتنی بر
سرمایه است که شرکتهای نوپا 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.
مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فناوری اســتان در پایان با بیان اینکه صندوق در زمینه ســرمایه گذاری خطر پذیر ورود کرده اســت ،افــزود :ورود صندوق به
فعالیتهایاینچنینیموجبموفقیتبیشتر شرکتهاینوپاخواهدشد.
گفتنی است نمایشگاه فن بازار یزد تا روز پنج شنبه  9آذر برای بازدید عالقمندان در سالن فجردانشگاه یزد برپاست.
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مدیرکلدفتر برنامهریزیامور فناوریوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریمطرح کرد:

ایجاد 30هزار شغل در حوزه فناوری در سال جاری

خسرو پیری در اختتامیه نمایشگاه فن بازار اظهار داشت :با توجه به زیرساختهای فراهم شده در
کشور توسط دولت ،در سال جاری 30هزار شغل در حوزه فناوری ایجاد شده است.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،همزمان با اختتامیه نمایشگاه فن بازار ،آیین تجلیل
از پژوهشــگران برگزیــده اســتان یــزد ،روز پنجشــنبه  9آذرماه با حضور خســرو پیــری؛ مدیرکل دفتر
برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،علی عزالدینی؛ معاون امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار یزد ،داریوش پورسراجیان؛ رئیس
پارک علم و فناوری یزد ،محمدصالح اولیاء؛ رئیس دانشگاه یزد و جمعی از مسئولین و مدیران استان ،پژوهشگران و فناوران در سالن آمفی تئاتر دانشگاه یزد
برگزار شد.
در ابتدای این مراســم رئیس دانشــگاه یزد ،به ارائه گزارشــی از روند برگزاری نمایشــگاه فن بازار و برنامههای هفته پژوهش و فناوری پرداخت و از همکاری
نهادهای مرتبط در برگزاری نمایشگاه تقدیر کرد.
در ادامه مدیرکل دفتر برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به تشــریح سیاســتها و برنامههای این وزارت پرداخت و جدی تر شــدن
حرکتهای علمی در کشور و پرداختن به برنامههای کیفی به جای برنامههای کمی را از مزیتهای برنامهها و سیاست جدید وزارت دانست.
خسرو پیری با اشاره به عدم توجه کافی به بخش فناوری در دانشگاهها عنوان کرد :در سالهای گذشته پژوهشهای انجام شده در دانشگاهها تنها برای
نگه داری درکتابخانهها کاربرد داشت که این فرایند 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 مراکز فناوری تخصصی به
منظور ارتباط بیشتر با صنعت را یکی از ماموریتهای این دفتر دانست و توسعه تعداد پارکهای علم و فناوری از رقم  36در سال  93به تعداد  42پارک در
سال  96را بخشی از اقدامات انجام شده در این حوزه عنوان کرد.
اینمقاممسئول افزود:همچنینتوسعهپارکهایفناوریتخصصیباهمکاریبخشخصوصیودستگاههایاجراییاز دیگر ماموریتهایایندفتر بود
که در این راستا مراکز نوآوری و مراکز رشد واحدهای فناور از تعداد  154در سال  93به  186در سال جاری رسیدند.
وی همچنین ایجاد دانشگاه کارآفرین ،آمایش فناوری و برنامه راهبردی پنج ساله را از برنامهریزیها و سیاستهای ملی فناوری در این دفتر مطرح کرد.
پیری خاطر نشان کرد :تهیه شاخصهای کالن ارزیابی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد کشور ،تدوین سند آمایش فناوری و تهیه نقشه راه فناوری از
اقدامات مدنظر این دفتر در برنامه آمایش فناوری است.
وی در پایــان بــا تاکیــد بر ضــرورت همکاری بین دانشــگاهها و پارکهای علم و فناوری ،ارائه شــاخصهای ورودی فرایندی و خروجی مربوط به دانشــگاه
کارآفرین و تدوین مدل همکاری پارکهای علم و فناوری با دانشگاهها را از سرفصلهای برنامه ایجاد دانشگاه کارآفرین در کشور برشمرد.
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غرفهپارکعلموفناورییزد؛غرفهبرگزیدهنمایشگاهفنبازار شد
براساس ارزیابیهای صورت گرفته در نمایشگاه فن بازار  ،96غرفه پارک علم و فناوری یزد مشترکا با
غرفه بسیج پژوهشی و فناوری توانست رتبه سوم این نمایشگاه را کسب کند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در مراســم اختتامیه تجلیل از پژوهشــگران برتر و
اختتامیه نمایشگاه فن بازار استان ،از غرفه پارک علم و فناوری یزد به عنوان غرفه برتر تجلیل شد.
غرفه شرکت تولیدی ایفا سرام و موسسه 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.

انتخابسهشرکتپارکعلموفناورییزدبهعنوانفناورانبرتر 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 شرکت پویش داده نوین (مستقر در پارک علم و
فناوری یزد) توانست رتبه اول شرکتهای دانشبنیان و فناور استان را به دست آورد .مجتبی مرآت و
سمیه فاضل نجف آبادی مدیران عامل شرکتهای علم و صنعت یزد و آینده پژوهی سمن یاران یزد
از دیگر شرکتهای مستقر در پارک یزد نیز به ترتیب رتبههای دوم و سوم را کسب کردند.
در بخش معرفی ایدههای برگزیده ،احسان گلشن کیا با ایده کنتاکتور فوق کم مصرف ایمن به عنوان نفر برتر شناخته شد .سیدمحمد رسولی ابرقویی با ایده
گرد افشان سانتریفیوژ و مجتبی ذبیحی با ایده کمک رسان  GBAبه عنوان نفرات دوم وسوم 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 ساخته شده توسط شرکت ریز زیست فناوران فردانگر (مستقر در پارک علم و
فناوری یزد) به مدیریت بی بی فاطمه حقیرالسادات ،پایه روشنایی با چراغ متحرک توسط محمد مهدی ابوترابی و فناوری تولید انبوه عوامل بیولوژیک
کنههای شکارگر توسط امیدجوهرچی رونمایی شد.
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آغاز بهکار هجدهمیننمایشگاهدستاوردهایپژوهش،فناوریوفنبازار
در دومین روز هفته پژوهش ،هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار با حضور
منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و
بهزاد سلطانی ،رئیس صندوق شکوفایی و نوآوری ۲۲،آذر در محل نمایشگاههای بین المللی تهران
آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در مراسم 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 :مراکز علمی و فناوری،
سرمایههای اصلی در اقتصاد جامعه به شمار میروند .از این رو با برگزاری این هفته جامعه با دستاوردهای علمی کشور آشنا خواهند شد.
ن میدهد که حرکت ما  ،حرکت
وی نقش پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در توسعه کشور را مهم ارزیابی کرد و افزود :بررسی روند توفیقات کشور نشا 
امیدوارکننده است؛ و این ما را موظف میکند که تالش خود را مضاعف کنیم.
سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه برای توسعه علم و فناوری و ایجاد اکوسیستم 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 شــده در دانشگاهها قابل شکل گیری
باشند.
مجید متقیطلب ،دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری با بیان اینکه امسال نمایندگانی از کشورهای آذربایجان ،قزاقستان و پاکستان در برگزاری این نمایشگاه
مشارکت داشتند ،گفت :در این دوره از نمایشگاه  193مرکز تحقیقاتی حضور دارند و در سامانه این نمایشگاه نیز تعداد  3449طرح ثبتنام شده است.
گفتنی است ،هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار  ۲۲تا  ۲۶آذر در محل نمایشگاههای بین المللی تهران ادامه دارد.

حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد در غرفه این پارک
رئیس پارک علم و فناوری یزد چهارشنبه  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 است احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری ،محمد قویدل ،مدیر امور بین الملل
وی را در این بازدید همراهی نمودند.
هجدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار  22تــا  26آذر مــاه در محــل
نمایشگاههای بین المللی تهران ادامه دارد.
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بازدید رئیس اداره ثبت اختراعات ایران از غرفه مرکز نوآوری
رئیس اداره ثبت اختراعات ایران ،روز پنج شــنبه  23آذرماه با حضور در نمایشــگاه 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 طرحهای ارائه شده این مرکز در نمایشگاه قرار گرفت.
گفتنی است نمایشگاه اختراعات رویش زردکوه از تاریخ  22آذر به مدت دو روز در سالن فجر دانشگاه
یزد برپا بود.

در حاشیهروز دومنمایشگاهدستاوردهایپژوهشوفناوریانجامشد:

بازدیــد رئیــس مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشــور و مدیر پژوهشــکده میکرو
الکترونیکایراناز غرفهپارکیزد
وحید احمدی ،مشــاور وزیر و رئیس مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشور و شاهین روحانی ،مدیر
پژوهشکده 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 حاشیه هجدهمین نمایشگاه
دســتاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار انجام شــد ،وحید احمدی و شاهین روحانی از نزدیک با
برخی از دستاوردهای شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یز د آشنا شدند.
گفتنی است ،هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار  ۲۲تا  ۲۶آذر در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران ادامه دارد.
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رونماییاز طرحسوختمایعتوربینهای گازیشرکتصافاتانرژییزدمستقر
در پارک علم و فناوری یزد
به مناســبت هفته پژوهش و فناوری ،چهارشــنبه  22آذر از طرح ســوخت مایع توربینهای گازی
شرکت صافات انرژی یزد مستقر در پارک علم و فناوری یزد به عنوان یکی از طرحهای 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 بــا حضــور منصورغالمــی ،وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری ،ســورنا
ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور ،مســعود برومنــد ،معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت عتــف و جمعــی از مســئولین رونمایــی شــد.
یســازی
ایــن دســتاوردها مر بــوط بــه دو ســال اخیــر اســت کــه از نظــر پیچیدگــی فنــاوری جــزو فناوریهای متوســط به بــاال بــوده و در مرحله تجار 
قرار دارد .گفتنی است شرکت صافات انرژی از شرکتهای موفق در پارک علم و فناوری یزد است 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 استان و امام جمعه یزد ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ،رئیس دانشگاه یزد و برخی از
مسئوالن استانی در سالن فجر دانشگاه یزد گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جشنواره دو روزه که به میزبانی یزد برگزار
میشود 172 ،طرح از استانهای یزد  ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاری  ،مرکزی و قم شرکت دارند و
مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد نیز با  5طرح در این نمایشگاه حضور یافته است.
این جشــنواره با هدف رونق بخشــیدن به فضای ابتکار ،شناســایی و حمایت از اختراعهای برگزیده و تبدیل داراییهای فکری به ثروت ،هرسال در یکی از
استانهای پهنه زردکوه برگزار میشود .شرکت کنندگان در این جشنواره مخترعینی هستند که طی سه سال گذشته اختراع خود را به ثبت رسانده و عالوه بر
دریافت گواهی ثبت اختراع ،محصول اولیه تولید کردهاند.
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هجدهمیننمایشگاهدستاوردهایپژوهشی،فناوریوفنبازار به کار خودپایانداد
هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فناوری و فن بازار  26آذر ماه با حضور منصور غالمی،
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،مســعود برومند ،معاون پژوهشــی و فناوری وزارت عتف و جمعی از
مسئولین ،در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در مراســم اختتامیه نمایشــگاه ،منصور غالمی،
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،با اشــاره به رونمایی از  ۷۰طرح پژوهشــی و فناورانه در هجدهمین
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ،فناوری و فنبازار ،گفت :ارقام قراردادهایی که در هفته پژوهش و
فناوری امسال منعقد شده برای پژوهشگران و فناوران کشور بسیار امیدوار کننده بوده است.
وی بــا بیــان اینکه بــرای ورود محصوالت فناورانه به بازارهای ملی و جهانی نیاز به حمایت بیشــتر
مســئوالن ،برنامهریزان و دســتگاههای مرتبط داریم ،افزود :امیدواریم با روند رو به رشــد پژوهش و
فناوری در کشور ،شاهد حضور پررنگ محصوالت فناورانه ایرانی در بازارهای جهانی باشیم.
غالمی افزود :الزمه دستیابی به توسعه ،کارآفرینی و اشتغال ،تجاریسازی دستاوردهای علمی محققان و نوآوران ،اعتماد به آنها و ایجاد فرصت و حمایت
از این مجموعه توانمند علمی است.
مسعود برومند ،معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز در این مراسم با بیان اینکه بیشتر فناوران شرکت کننده در این دوره از نمایشگاه
به پیشرفته کردن محصول تولیدی خود آگاه بودند ولی برای حضور در بازار باید به مدلهای کسب و کار نیز آشنایی پیدا کنند ،افزود :کمبود سرمایه در
گردش ،از مهمترین مشکالت شرکتهای دانشبنیان است که باید راهکارهایی برای حمایت مالی از این شرکتها پیدا کنیم.
رئیس ســتاد ملی هفته پژوهش و فناوری با اشــاره به عملکرد خوب پارکهای علم و فناوری در بحث اشــتغال در اســتانهای کشور ،افزود :پارکهای علم و
فناری باید مورد حمایت مسئوالن قرار گیرند تا این نقش ادامه یابد.
مجید متقی طلب ،دبیر هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار نیز ضمن ارائه گزارش جامعی از روند برگزاری این نمایشگاه ،اظهار
داشــت :در نمایشــگاه امســال مسئوالن و مقامهای ارشد کشور ،صاحبنظران ،پژوهشــگران ،فناوران و نیز سرمایه گذارانی از کشورهایی همچون پاکستان،
قرقیزستان،قزاقستانحضور داشتند.
وی تعداد قراردادهای منعقد شده در نمایشگاه امسال را  71فقره و به ارزش مالی  2091میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت :تعداد فناوریهای ثبت شده
در سامانه ایران تکهاپ نیز  ۳۴۴۹فناوری بوده است که در روز نخست از  ۶۵دستاورد برگزیده رونمایی شد.
گفتنی اســت در این مراســم غرفه پارک علم و فناوری یزد به عنوان یکی از غرفههای برتر نمایشــگاه معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت .همچنین شــرکتهای
صافــات انــرژی یــزد و طیف زمین ،از شــرکتهای مســتقر در پارک علم و فنــاوری یزد ،در پایان مراســم اختتامیه و در حضور وزیر علوم ،تحقیقــات و فناوری
قراردادهایی به امضا رساندند.
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انتخاب غرفه پارک علم و فناوری یزد به عنوان یکی از غرفههای برتر هجدهمین
نمایشگاههفتهپژوهشوفناوری
در مراسم اختتامیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار که با حضور وزیر
علوم ،تحقیقات ،فناوری،معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف و جمعی از مسئولین برگزار شد؛ غرفه
پارک علم و فناوری یزد به عنوان یکی از غرفههای برتر نمایشگاه انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این مراسم که  26آذر در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد ،غرفههای دانشگاه آزاد اسالمی،
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشگاه تهران ،دانشگاه جامع علمی کاربردی ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران ،پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،پژوهشگاه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک ،صندوق حمایت از صنایع الکترونیک «صحا» و پارک علم
و فناوری گیالن به همراه پارک علم و فناوری 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 اختتامیههجدهمیننمایشگاهدستاوردهایپژوهش،فناوریوفنبازار صورتگرفت:

امضایقراردادشرکتصافاتانرژیوشرکتتعاونی کارکناننیروگاهیزد

قرارداد شــرکت صافات انرژی (مســتقر در پارک علم و فناوری یزد) و شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه
یزد ،در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار و با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری به امضای مدیران عامل این شرکتها رسید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در مراســم اختتامیــه هجدهمین نمایشــگاه
دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار ،شرکت صافات انرژی قراردادی به مبلغ بیش از  150میلیارد
ریال با شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد برای اجرای طرح به روز رسانی توربینهای نیروگاه یزد امضا کرد.
گفتنی است شرکت صافات انرژی یکی از شرکتهای مستقر در پارک یزد است که از سال  89در زمینه طراحی ،ساخت و بهینه سازی تجهیزات وماشین آالت
صنعتی و نیروگاهی و ساخت و بازسازی یاتاقانهای نیروگاهی فعالیت میکند.
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در دیدار رئیس پارک علم و فناوری یزد و رئیس پژوهشگاه هوا فضا انجام شد:

اتخاذراهبردهایمناسبجهتحمایتاز شرکتهایفناور در حوزههوایی
در حاشــیه نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار ،داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک
علم و فناوری یزد و فتح اهلل امی؛ رئیس پژوهشگاه هوا فضا در غرفه پارک علم و فناوری یزد دیدار و
گفتوگوکردند.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری یــزد ،در این دیدار ،داریوش پور ســراجیان اقدامات و
فعالیتهای پارک یزد را تشــریح و گزارشــی از جهت گیریها و حمایتهای پارک یزد از شرکتهای
فناور حوزه هوایی ارائه کرد .وی در ادامه شکل گیری مگاپارک هوایی با محوریت پارک 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 استان ،جهت گیری مجموعه به سمت فعالیتهای هوایی دانشبنیان را از جمله عوامل
موفقیت آن دانست و به تجربههای کشورهای مختلف در توسعه صنایع دانشبنیان هوایی اشاره 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 پارکعلموفناورییزددر نمایشگاهفناوریاطالعاتوارتباطات
دوازدهمین نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات COMITEX12عصر سه شنبه  28آذر با حضور
مدیــران اســتان ،مســئوالن نظام صنفی رایانــهای یزد و جمعی از کارشناســان فنــاوری اطالعات ،در
محل دائمی نمایشگاههای استان گشایش یافت .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد،
پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات ،دفتر توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا و
مرکز توسعه 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.
ن همراه ،ماشینهای اداری و شهر هوشمند ،آخرین دستاوردها
ت دولتی و بخش خصوصی فعال در بخشهای کامپیوتر ،تلف 
در این نمایشگاه بیش از  30شرک 
و تکنولوژ یهای خود را به بازدید کنندگان عرضه میکنند.
گفتنی است دوازدهمین نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات “ ”COMITEX12اول دی ماه به کار خود پایان داد.
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برگزاریمیزگردتخصصی”بررسینقششرکتهایفناور در راستایجهانیشدنیزد”
میزگرد تخصصی” بررســی نقش شــرکتهای فناور در راستای جهانی شدن یزد” با حضور معاون
برنامهریزی و ســرمایهگذاری ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان و مدیران
عامل شــرکت ارمغان کویر ایرانیان ،شارســتان و کویر تیوای ارشــد از مدیران شــرکتهای مســتقر در
پارک علم و فناوری یزد و برخی از فعاالن حوزه گردشگری و میراث فرهنگی یزد به میزبانی روزنامه
همشهری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،با وجود ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد ،هنوز
موضوع تعامل و نقش نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی در قبال این فرصت ،نامشخص است؛
درحالی که وجود برنامهریزی راهبردی مناسب در این حوزه نیز میتواند موجب تعامل و همافزایی
بیشــتر همــه فعاالن ایــن حوزه برای جهانی ماندن یزد شــود .یکــی از بخشهایی کــه در این حوزه
میتواند نقش بسزایی ایفا کند ،شرکتهای دانشبنیان بهویژه در حوزه صنایعدستی هستند که تاکنون آنچنان که باید مورد توجه برای توسعه گردشگری
استان نبودهاند .به همین دلیل و با هدف بررسی نقش شرکتهای فناور پس از ثبت جهانی یزد ،میزگردی با حضور فعاالن و مسئوالن حوزه میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان در دفتر روزنامه همشــهری یزد برگزار شــد و حاضران در خصوص لزوم برنامهریزی و تدوین اســتراتژ یهای گردشگری
درراستای جهانی شدن و ظرفیتها و محدودیتهای توسعه گردشگری یزد بحث و تبادل نظر کردند.
ضرورت تدوین چشمانداز گردشگری
مدیرعامل شرکت کویر تیوای ارشد مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،ثبت آثار در فهرست ملی و جهانی را از مهمترین دالیل رشد گردشگران خارجی در چند
سال گذشته عنوان و اضافه کرد :ثبت جهانی یزد موجب تبلیغ و معرفی بیشتر آثار استان در جهان خواهد شد و ضروری است ظرفیتهایی برای ورود بیشتر
گردشگر ایجاد شود.
امیر باصولی ادامه داد :نتیجه همافزایی و همکاری بین بخشهای مختلف دخیل در عرصه میراث فرهنگی استان ،تعداد گردشگران خارجی یزد را در بازه
زمانی چند ساله از  12هزار نفر به  130هزار نفر افزایش داده و اکنون یزد بهعنوان یکی از رئوس مثلث طالیی گردشگری کشور مطرح است.
باصولی با اشاره به تدوین سند چشمانداز گردشگری استان در سالهای گذشته ،دستاوردهای امروز گردشگری استان را نتیجه برنامههای راهبردی این
چشمانداز  5ساله و حتی دستیابی به فراتر از آن دانست.
ویمعتقداستاکنونزمانتدوینسندی 20سالهبرای گردشگریاستانبراساسقابلیتهایموجودونیازهایاینمقطعزمانیبرایتامینزیرساختهای
الزم در حوزههای میراث فرهنگی ،گردشگری شهری و بومگردی ،فرا رسیده است.
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استانداردسازیتبلیغات
حمید رمضانی یکی از فعاالن حوزه میراث فرهنگی نیز با بیان اینکه جهانی شــدن یزد بهتنهایی میتواند موجب تبلیغ و ترغیب گردشــگران برای بازدید از
استان شود ،اهمیت استانداردسازی پس از امر تبلیغات را یادآور شد.
وی اظهار کرد :اگر مهمانان خارجی احســاس خوشــایندی از ســفر به ایران داشــته باشــند ،این بازخورد مثبت را به کشــور خود منتقل خواهند کرد و این امر
موجب ایجاد موج و رشد تصاعدی سفر گردشگران به کشور خواهد شد.
ت در رابطه با عرضه
رمضانی در ادامه به سابقه صادراتی شرکت خود اشاره و اظهار کرد :شرکت به دنبال ثبت جهانی یزد ،اهتمام بیشتری به گسترش فعالی 
صنایعدستی یافته و بر این اساس تولید محتوا به زبانهای مختلف و تبلیغ در هتلها و مراکز گردشگری را آغاز کرده است تا گردشگران با معیارهای سنجش
اعتبار و اصالت صنایعدستی آشنا شوند و با خرید صنایعدستی ،خاطره خوشی به همراه خود ببرند.
مدیریت یکپارچه؛ ضامن رونق گردشگری
مدیرعامل شرکت شارستان مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،هم در این نشست با تاکید بر اینکه بافت تاریخی یزد تحت تاثیر میراث ملموس و ناملموس
خود به ثبت جهانی رســیده اســت ،تصریح کرد :بافت تاریخی پویای یزد به وســعت  700هکتار عامل ملموس و همزیســتی ادیان مختلف بهعنوان عامل
غیرملموس ،ثبت جهانی یزد را رقم زده است.
ابوالفضل فالح با اشــاره به برنامه ششــم توســعه ،به موضوع گســترش گردشــگری ،تاکید و اظهار کرد :با مراجعه به تجربه جهانی کشــورهای پیشــرو در
گردشگری ،درمییابیم که موفقیت آنها به دلیل ایجاد مدیریت یکپارچه گردشگری است و از این منظر یک قدم از ما جلوتر هستند.
فالحادامهداد:مدیریتصحیح گردشگری،رونقاقتصاد گردشگریرارقممیزند؛لذابرایتوسعهاقتصادیاینحوزهنیاز استمدیریتیکپارچه گردشگری
با استفاده از توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان اجرایی شود.
وی بیان کرد :این امری است که مسئوالن و مدیران کشور بر مفید و موثر بودن آن اذعان دارند.
فالح در بخش دیگری از سخنانش ،نبود آمار دقیق از گردشگران را یکی از چالشهای مهم برای برنامهریزی بخشهای فعال دولتی و خصوصی عنوان و ابراز
کرد :جهانی شدن نیاز به ساختارسازی جهانی دارد ،اما ایران از سال  1997نتوانسته است آمار دقیقی از گردشگران خود را در مجامع بین المللی اعالم کند و
از سال  2007اطالعات دقیقی از کشورهایی که گردشگران از آنها وارد ایران میشوند ،وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت شارستان تصریح کرد :گاهی وجود نقیصههایی در برنامهریزیهای مختلف تاثیر منفی میگذارد ،زیرا امکان مخاطبشناسی برای ارائه
محصول و خدمت مناسبتر از بین میرود و موجب میشود در انتخاب کشورهای هدف برای تبلیغات گردشگری دچار اشتباه شویم.
وی ادامه داد 11 :نهاد دولتی به طور مستقیم با گردشگری در ارتباط هستند ،ولی اگر مدیریت واحد و استراتژیکی در این حوزه وجود داشت ،میتوانستیم
آمار دقیق و لحظهای گردشگران را داشته باشیم.
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اهتمام بیشتر به صنایعدستی به عنوان سفیران فرهنگی
مدیرعامل شرکت ارمغان کویر ایرانیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،نیز در این نشست ،صنایعدستی را سفیران فرهنگی هر جامع ه دانست و اظهار کرد:
ســفال ،ســرامیک و زیلو ،صنایعدســتی انحصاری استان یزد هســتند و در هرکجای دنیا که دیده شوند ،معرف این دیار خواهند بود .پس الزم است اصالت
صنایعدستی حفظ و تایید شود.
اهمیت ویژ ه استانداردسازی در بستهبندی و ظاهر صنایع دستی
سیدعلی پویا ادامه داد :فروشندگان صنایعدستی باید بتوانند ارزش محصول خود را بهخوبی برای گردشگران معرفی کنند ،زیرا براساس تحقیق میدانی
توگو با فروشندگان آنهاست.
60درصد از اطالعاتی که گردشگران در مورد صنایعدستی به دست میآورند ،از طریق گف 
وی با تاکید بر لزوم وجود آمار دقیق برای فعالیت موثر شرکتها در عرصه صنایعدستی و گردشگری ،عنوان کرد :در حال حاضر آمار دقیقی از کشورهای مبدا
نداریم .اصوال کاری که براساس اطالعات و آمار غلط و ناقص شروع شود ،محکوم به شکست است.
البته وی معتقد است این که منتظر آمار بمانیم ،نیز اشتباه است؛ چرا که در بسیاری از کشورهای دنیا ،این آمارها از سوی بنگاههای خصوصی تهیه میشود
و گاه آمار این شرکتها و بنگاههای خصوصی بیشتر قابل اتکاست.
ضرورت هم افزایی در حوزه گردشگری و صنایع دستی
یکــی دیگــر از فعــاالن حوزه صنایع دســتی نیز اظهار کرد :مشــکلی کــه در یزد وجــود دارد عدم وجود همافزایی اســت؛ بهطوریکه حتی افــرادی که در حوزه
صنایعدستی و گردشگری فعال هستند ،همافزایی ندارند.
حمید روشن با تاکید بر اینکه نهادی مانند ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری باید برای رفع این مشکل اقدام کند و در این راه از همراهی
بخش خصوصی بهره ببرد ،ادامه داد :در حال حاضر تحقیقات تخصصی زیادی در حوزههای گردشــگری و صنایعدســتی از ســوی شــرکتهای مختلف
انجام میشود ،ولی دیگر فعاالن در این حوز ه از آن بیاطالع هستند.
راهاندازی سامانه ثبت اطالعات گردشگران
معاون برنامهریزی و سرمایهگذاری ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان نیز در این نشست ،مشکالت آماری را بیشتر متوجه گردشگران
داخلی دانست و گفت :گردشگران خارجی عموما از مبادی رسمیوارد کشور میشوند و آمار دقیقی از آنها وجود دارد.
محمدرضا نصیری آمار دقیق تعداد گردشگران وارد شده به استان در سال گذشته را  130هزار و  500نفر ذکر و اظهار کرد :البته درمورد محل دقیق اقامت آنها
این ضعف آماری وجود دارد که در این باره اداره اماکن ،هتلها و مراکز اقامتی ملزم به نصب نرم افزاری برای ثبت اطالعات گردشگران شدهاند.
به گفته وی ،با وجود آمار دقیق با جزئیات در این حوزه ،سیستم میراث فرهنگی استان تاکنون دستی بوده؛ بنابراین نرمافزار جامعی با کمک فاوای شهرداری
در حال آمادهسازی است که از نیمه شهریورماه با اوج گرفتن ورود گردشگران به استان بهره برداری میشود.
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فروشندگانصنایعدستی
باید بتوانند ارزش محصول
خود را بهخوبی برای
گردشگرانمعرفیکنند،
زیرا براساس تحقیق میدانی
60درصد از اطالعاتی
که گردشگران در مورد
صنایعدستی به دست
میآورند ،از طریق گفتوگو
با فروشندگان آنهاست
نصیریثبتاطالعاتاقامت گاههایبومگردیراویژگیبارز اینسامانهخواندو گفت:بهعلتشرایطویژهبافتتاریخی،تنهامرکز استاندارایاقامتگاههای
بومگردی است.
وی بیان کرد :متناسب با افزایش  10برابری گردشگران استان ،اقامت آنها نیز از یک شب به  2/2شب افزایش یافته که استان را با کمبود ظرفیت اقامتی به ویژه
در ایام اوج سفر مواجه کرده است.
نصیری درمورد استانداردســازی هتلها و اماکن اقامتی نیز اظهار کرد :از  2ســال پیش به طور جدی استانداردســازی اماکن اقامتی مورد توجه قرار گرفته و
امسال اولین شرکت در این حوزه شروع به فعالیت کرده است ،ولی در عین حال از دیگر فعاالن این حوزه نیز دعوت به همکاری میکنیم.
حفظ اعتبار یزد مهمتر از ثبت جهانی است
معاون صنایعدســتی ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری استان نیز اظهار داشت :کارشناسان داخلی و خارجی هنگام پیگیری موضوع ثبت
جهانی ،بارها این نکته را متذکر میشدند که قبل از ثبت جهانی باید زیرساختهای آن فراهم شود و حفظ اعتبار یزد مهمتر از ثبت جهانی است.
محمدرضا دهقان مهرجردی با اشاره به اهمیت اصالت صنایع دستی گفت :در این رابطه اقدامات خوبی انجام گرفته است .بهعنوان مثال اعطای نشان
کیفیت به کارگاههای تولیدی صنایعدستی مختلف برای حفظ و تضمین اصالت محصوالت و ایجاد اطمینانخاطر در گردشگران است؛ هرچند همچنان در
این حوزه با کشورهای پیشرو در حوزه گردشگری فاصله زیادی داریم.
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به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

میزگردتخصصی
”جایگاهشرکتهایدانشبنیانوفناور در پیشبرداقتصادمقاومتی”

میزگرد تخصصی ” جایگاه شــرکتهای دانشبنیان و فناور در پیشــبرد اقتصاد مقاومتی” با حضور
مدیران عامل شرکت همکاران صنعت شمس ،کامپوزیت شیمی سازه و سامان آوران توسعه از مدیران
شــرکتهای مســتقر در پارک علم و فناوری یزد به میزبانی خبرگزاری جمهوری اســامی مرکز یزد
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،امروزه بدون شک برای توسعه و افزایش رشد اقتصادی ،دیگر نمی توان به فرمولهای کالسیک و سنتی
اکتفا کرد و باید از ظرفیتهای جدید از جمله شرکتهای دانشبنیان بهره گرفت .با توجه به نامگذاری سال  96به سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال و
اهمیت فعالیت شرکتهای دانشبنیان و فناور در اقتصاد مقاومتی ،میزگردی با حضور کارشناسان این حوزه در دفتر خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا) مرکز
یزد برگزار شد و شرکت کنندگان درباره مواردی از جمله جایگاه اقتصاد دانشبنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی و پیش نیازها و ابزار مورد نیاز تحقق اقتصاد
دانشبنیان در استان و موانع پیش رو در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند.
ورود به حوزه مغزافزار با شرکتهای دانشبنیان و فناور
مدیرعامل شرکت همکاران صنعت شمس با تبیین تغییر شکل تجارت در دنیا و اضافه شدن مغزافزار گفت :رسالت شرکتهای دانشبنیان و فناور ،ورود به حوزه
مغزافزار و انتقال جریان دانش در صحنه عمل و برداشت از آن است.
محمدحســین پورشمســی بندرآبادی ادامه داد :در ســال  1390شرکتی در راستای بهبود محیط کسب و کار راهاندازی کردیم و با انجام تحقیقات مختلف
موفق به طراحی مدل کسب و کار ایرانی با  9محور کسب و کار و چهار محور اساسی شدیم.
وی اضافه کرد :در این مدت موفق به راهاندازی شرکتهای زایشی مختلف از جمله در حوزههای دوربینهای کنترل سرعت ،تبدیل گیاهان دارویی و میوه
خشک ،فروش و بازاریابی و مغزافزار معدن شدیم.
حمایتمالی؛بزرگترینمشکلشرکتهایدانشبنیان
مدیرعامل شرکت همکاران صنعت شمس گفت :در دنیا جریان دانشبنیان در حال تبدیل شدن به شرکتهای خردبنیان است و این شرکتها از حاکمیت
کشورمان حمایتهای قانونی ،معنوی و مالی مطالبه میکنند.
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پورشمســی افزود :بزرگترین مشــکل شــرکتهای دانشبنیان به حمایت مالی بازمی گردد زیرا ســاختار این شــرکتها ســرمایه بر است و نمی شود شرکت
دانشبنیان را به سراغ بانک و صندوق پژوهش فرستاد ،چرا که اینها ساز و کار تجاری دارند.
تضمینبازار شرکتهایدانشبنیان
وی با بیان اینکه بازار ،ناموس تجارت است ادامه داد :دولت در حوزه قانونی و معنوی باید به جای تسهیل کردن قانون و مقررات ،بازار شرکتهای دانشبنیان
را تضمین کند.
وی اضافه کرد :مسئوالن استان باید مشکالت و مسائل را از طریق شرکتهای دانشبنیان به عنوان نخبگان رفع کند ،ولی شرکتهای فناور در اتاق فکر استان
حتی نماینده هم ندارند.
جریان سازیهای متفاوت؛ علت عدم تحقق رسالت شرکتهای فناور
مدیرعامل شرکت همکاران صنعت شمس با بیان اینکه در کشورمان امتداد و دامنه کار وجود ندارد گفت :در حوزه فناوری در حال رسیدن به نتایجی بودیم که
شرکتهای دانشبنیان راهاندازی شد و نگاهها به این سمت رفت.
پورشمسی افزود :شرکتهای فناور پس از سالها ،اکنون ماهیت خود را پیدا کرده و مستقل میشوند اما جریان سازیهای متفاوت سبب محقق نشدن
رسالت آنها میشود.
ایجاد اشتغال کم هزینه با توسعه کارآفرینی فناورانه
مدیرعامل شرکت سامان آوران توسعه نیز در این میزگرد اظهار داشت :هزینه ایجاد اشتغال در سطح شرکتهای دانشبنیان و فناور مستقر در پارکهای علم
و فناوری بسیار کمتر از سایر حوزههای اقتصادی نظیر صنعت است و با محدودیت منابع دولت ،راهی جز توسعه اقتصادی از طریق توسعه کارآفرینی فناورانه
وجود ندارد.
زارع بنادکوکــی بــا یــادآوری ارتبــاط تنگاتنــگ اقتصاد مقاومتی با اقتصاد دانشبنیــان افزود :اقتصاد مقاومتی نمــود اقتصاد دانش بیــان و درون زا و متکی بر
توانمندیها است که نیروی انسانی مهمترین مولفه این نوع اقتصاد محسوب میشود.
وی تصریح کرد :کشور توانمندیهای مطلوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان دارد و ضروری است رویکرد و توجه مسئولین به این حوزه از شعار
به عمل تغییر کند.
مدیرعامل شــرکت ســامان آوران توســعه گفت :انســان ،فناوری و دانش ،منابع شرکتهای نرم هستند و باید به شــرکتهای نرم به عنوان سرمایه استان در
راستای توسعه اقتصاد دانشبنیان توجه شود.
ضرورت ایجاد ساختار نظام مند برای استفاده از شرکتهای دانشبنیان
زارع بنادکوکی افزود :در حالی که مسئوالن باید از سرمایه مراقبت و در مسیر درست استفاده کنند ،این نقش آفرینی در برهه کنونی کمرنگ است.
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وی تصریح کرد :شرکتهای دانشبنیان ثابت کرده اند که برای استان بسیار مفید هستند اما ساز و کار و ساختار نظام مند برای استفاده از این سرمایه در
استان وجود ندارد.
به گفته وی ،شرکت سامان آوران توسعه نزدیک به  20سال در حوزههای مشاوره مدیریت ،مطالعات مالی و اقتصادی ،راهبری ،مدیریت عملکرد فعالیت
میکند.
تبدیل حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور از شعار به عمل
مدیرعامل شرکت دانشبنیان کامپوزیت شیمی سازه گفت :مهم ترین مشکل شرکتهای دانشبنیان این است که بیرون از شرکت شعارهای بسیار زیبایی در
خصوص حمایت از این شرکتها از جمله ایجاد سهمیه ویژه ،تسهیالت ویژه ،معافیتهای مالیاتی و کمک برای شرکت در نمایشگاههای ملی و بین المللی
داده میشود ،اما در عمل چنین نیست.
محمدرضا دهقانپور افزود :برای مثال پس از اینکه تیر برق کامپوزیتی را به عنوان محصولی جدید ثبت اختراع و تجاری سازی کردیم اعالم کردند که با توجه
به جدید بودن محصول باید گواهی استاندارد کسب کنیم و از مرداد  1392تاکنون گرفتار چرخه فرایند استانداردسازی هستیم.
وی ادامه داد :تیربرقهای بتونی کنونی مشکالتی از جمله سنگینی ،شکسته شدن و خوردگی دارد که تیربرقهای کامپوزیتی این معایب را به طور کامل رفع
کرده است.
مدیرعامــل شــرکت دانشبنیان کامپوزیت شــیمی گفت :مجموعه مدیریتی چنین تیربرقهایــی را نمی پذیرد و میگویند تاکنون بــا تیربرقهای بتونی کار
میکرده ایم و به مشکل خاصی برنخوردیم.
دهقانپور افزود :در نشستهای مختلف هم مدعیان زیادی پیدا میشود میگویند ما سالها در این زمینه کار کرده ایم و اکنون شما آمدهای و کار کردی.
این بحث استقبال از این محصول نو است که برای نخستین بار در کشور تولید شده و برق یزد استقبال خوبی کرده اما در سطح ملی معضالت بسیار زیادی
داریم.
سرمایه در گردش ،معضل اصلی شرکتهای فناور
وی تصریح کرد :با این دیدگاه محصوالت فناورانه به بازار راه پیدا نمی کنند و حمایتهای قانونی در سطح شعار است به همین دلیل پس از چهار سال از
راهاندازی خط تولید فقط حدود  300میلیون ریال از محصول به فروش رفته است.
محمدرضا دهقانپور ادامه داد :مشکل اکثر شرکتهای فناور سرمایه در گردش است و مسیر برای بروز و ظهور محصول نو وفناورانه بسیار ناهموار به نظر
میرسد.
گفتنیاستشرکتدانشبنیان کامپوزیتشیمیسازهاز چندسالپیشبهتولیدمصنوعاتدانشبنیانباتوجهبهویژگیهایخاص کامپوزیتدر حوزههای
مختلفی از جمله آب و فاضالب ،گاز ،برق وارد شد و در برخی حوزهها محصول جدید ثبت اختراع کرد و پس از انجام فرایند تجاری سازی ،اکنون در کارخانه
با نیروی کار مشغول فرایند تولید است.
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نشستخبریپارکعلموفناورییزددر آستانههفتهپژوهشبرگزار شد
نشســت خبــری پارک علم و فناوری یزد در آســتانه هفته پژوهش برگزار شــد و رئیــس 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 نسل اول کشور با قدمتی  15ساله خواند و گفت :به تناسب این قدمت
جایگاه و نیازهای پارک نیز متفاوت از پارکهای جوانتر است .وی یکی از موضوعات مورد تمرکز در
پارک علم و فناوری یزد را ارتقای کیفیت خدمات پس از اقدامات ترویجی و تبلیغی سالهای گذشته
ذکر کرد و گفت :در همین راستا نیز نظام ارزیابی عملکرد پارک بارها مورد بازنگری قرار گرفته و هر مرتبه ،شرایط و شاخصهای سختگیرانهتری مالک ارزیابیها
قرار گرفته است .وی یکی دیگر از سیاستهای پارک علم و فناوری را تمرکز روی چالشهای حوزه بازار شرکتهای مستقر در پارک عنوان کرد و یادآور شد :در
سه سال گذشته  240هسته و موسسه فناور جدید در پارک و مراکز وابسته پذیرش شدهاند که این مؤسسات و هستهها به طور مستقیم برای  600نفر اشتغال
پایدار ایجاد کردهاند .پورسراجیان کمک به حضور شرکتهای فناور پارک در عرصههای بینالمللی و توسعه صادرات فناوری را سومین رویکرد پارک علم
و فناوری یزد برشمرد و در این باره تصریح کرد :در همین راستا نیز عالوه بر برگزاری تورهای علمی بینالمللی ،ایجاد نهاد بینالمللی مبادالت فناوری را در
دستور کار قرار دادهایم که اولین دفتر آن نیز در کشور گرجستان شکل گرفت.
وی در همین رابطه گفت :پیرو تفاهم همکاریهای علمی و فناوری میان پارک علم و فناوری یزد و آژانس توسعه فناوری گرجستان ،افتتاح دفتر این آژانس در
پارک یزد در اسفند ماه سال گذشته و برگزاری فروم مذاکرات  B2Bدر تفلیس به انجام رسید و شرکتهای حاضر در فروم پس از مذاکرات متعدد در چارچوب
همکاریهای مشترک به  40تفاهم دست یافتند که تاکنون منجر به سه قرارداد مابین شرکتهای فناور ایرانی و شرکتهای گرجی شده است.
رئیس پارک علم و فناوری یزد در همین رابطه از تالش پارک برای گسترش دفاتر مبادالت فناوری در دیگر کشورهای منطقه از جمله ترکیه و عمان خبر داد.
وی با اشاره به تمرکز چند سال اخیر پارک علم و فناوری یزد در حوزه توسعه صادرات فناوریهای بومی به دیگر کشورهای جهان ،اعالم کرد :طی سه سال
اخیر  6.1میلیون دالر صادرات فناوری از طریق پارک یزد صورت گرفته که از این منظر  10درصد صادرات پارکهای کشور را به خود اختصاص دادهایم.
در ادامه دبیر پروژه برگزاری سیزدهمین جشنواره ایدههای برتر توضیحاتی درباره این جشنواره ارائه کرد.
«شهرام شکوهی» با بیان این که این جشنواره با هدف فرهنگ سازی و شناسایی ایده پردازان و توانمندسازان صاحبان ایده شکل گرفته افزود :این جشنواره
از اول آبانماه کلید خورده و سامانههای ایدهگیری در حال جمعآوری ایدهها هستند .وی با بیان اینکه استانها ایدهها را به صورت استانی دریافت میکنند،
افزود :در هفته دوم آذرماه ،برندگان نهایی به وزارت علوم معرفی میشوند و در هفته پژوهش از آنها تجلیل خواهد شد .شکوهی بیان کرد :تیمهای داوری نیز

با همکاری دانشگاه یزد فعالیت خود را آغاز میکنند و ایدههای برتر را انتخاب خواهند کرد.
معاون پارک علم و فناوری یزد عنوان کرد :در کنار این جشــنواره ،مکانیزمهای توانمندســاز نیز در نظر گرفته شــده و تالش میکنیم مفاهیم اولیه کســب و کار برای
شرکتکنندگان تبیین شود.
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به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

میزگردتخصصی«بررسینقششرکتهایفناور در اقتصادواشتغالاستان»
میزگردتخصصی”بررسینقششرکتهایفناور در اقتصادواشتغالاستان”باحضور رضاجوادپور؛
مدیرعامل شرکت صافات انرژی و محمدحسین طیبپور؛ مدیر عامل شرکت پترواکتان ایساتیس
از مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد به میزبانی روزنامه همشهری برگزار
شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فناوری یزد ،با توجه به نامگذاری ســال  96به عنوان ســال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشــتغال و بررســی نقش موثر
شرکتهای فناور و دانشبنیان در توسعه اشتغال در کشور ،میزگردی با حضور مدیران عامل شرکتهای فناور در دفتر روزنامه همشهری یزد برگزار شد که
حاضران در خصوص نقش شرکتهای فناور در اشتغال زایی و اقتصاد استان و مشکالت اصلی شرکتهای دانشبنیان در استان و راهکار پیشنهادی بحث و
تبادل نظر کردند.
محدودیتهاباعثشدپیشرفت کنیم
رضا جوادپور مدیرعامل شــرکت صافات انرژی در مورد انگیزه تاســیس شــرکت دانشبنیان خود گفت :هنگامی که مدیر نیروگاه ســیکل ترکیبی یزد بودم،
نیازهای این حوزه باعث شد بعد از مدتی از این کار بیرون آمده و کار در حوزه نیروگاه را در پارک علم و فناوری یزد آغاز کنم .اولین کار را در یک نیروگاه در منطقه
محروم آغاز کردیم و به دلیل امکانات کمی که در آنجا وجود داشت ،مجبور شدیم لوازم مورد نیاز را در حد امکان ،خودمان تامین کنیم.
جواد پور ادامه داد :اعتماد مالک نیروگاه باعث شد بتوانیم کارگاهی احداث کرده و ساخت بعضی قطعات توربین را آغاز کنیم .هم اکنون نیز با گسترش فعالیت
خود توانستیم ساخت و بازسازی برخی قطعات توربین را انجام دهیم .سیستم سوخت توربینها نیز یکی از پروژههایی است که اخیرا با حضور معاون علمی
و فناوری رئیس جمهور 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 نیرو اضافه میشود که اغلب
از فارغالتحصیالندانشگاههاهستند.
جوادپور صادرات را برنامه آتی این شرکت دانست و گفت :در حال حاضر برنامه ما این است که صادرات خود را به کشورهای حاشیه خلیج فارس شروع کنیم
و در اولین گام ،مذاکراتی را در عمان آغاز کردهایم.
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محمدحسین طیبپور نیز کار در یکی از زیر مجموعههای شرکت نفت و آشنایی با نیازهای این حوزه را مشوق تاسیس شرکت دانشبنیان دانست و ادامه
داد :با تولید محصوالت پایین دستی شیمیایی که در صنایع رنگسازی ،کامپوزیت ،ضدیخ ،پی وی سی و صنایع خودرو مورد استفاده قرار میگیرند ،تاکنون
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 فناور گفت :در بسیاری از موارد تسهیالت صندوق نوآوری 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 افــزود :ســاختار شــرکتهای دانشبنیــان بایــد بــه ســمتی بــرود کــه بعــد از مدتــی بــه حمایــت دولــت نیــاز نباشــد ،ولــی در ایــران
به نحوی است که همیشه نیاز به حمایت دولت وجود دارد .در حالیکه در کشورهای پیشرفته که ما از آنها الگوگیری کردهایم این فرایند به گونهای طراحی
شده است که شرکتهای فناور نه تنها نیاز به حمایت دولت ندارند بلکه در بخش تحقیقات و توسعه ،بازوی کمکی دولت نیز هستند.
جواد پور ادامه داد :در حال حاضر اعطای وام و معافیت از مالیات دو شیوه حمایتی دولت از شرکتهای دانشبنیان است اما شیوه 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 بیشــتر باید کیفیت و پشــتیبانی فنی مناســب داشته باشــد و نحوه ارائه آن نیز مطلوب باشد ،ادامه داد :بهترین
حمایت دولت این است که کاالهای تولید شرکتهای دانشبنیان را ارزیابی کند و در صورتی که این محصوالت مطابق با معیارها و استانداردهای جهانی
باشند ،برای ورود کاالی مشابه خارجی تعرفه گمرکی قرار بدهد تا واردات به صرفه نباشد و کاالهای ایرانی خریداری شود.
وی افزود :شیوه دیگر حمایت دولت از شرکتهای دانشبنیان ،این است که زمینه آموزش نیروهای شاغل در شرکتهای دانشبنیان را در داخل کشور و در
صورت نیاز در خارج از کشور فراهم کند.
جوادپــور بــا انتقــاد از نــگاه رایــج کــه پیشــرفت را صرفــا کمــی و فیزیکــی میبینــد ،افــزود :ایــن نــگاه نــوآوری را پیچیــده تــر شــدن میدانــد
در حالی که در برخی موارد نوآوری موجب ساده شدن میشود .در این دیدگاه سرمایه گذاری برای آموزش ،تحقیقات و توسعه تعریف نشده است و گرفتن
تسهیالت برای این موارد با موانع بیشتری ر وبهرو میشود .البته ممکن است مسئوالن امر نگاه درستی داشته باشند اما این نگاه به کارشناسانی که کارها
مستقیما دست آنها است منتقل نشده است.
رسالت شرکتهای دانشبنیان تحقیق و توسعه است
وی در ادامه اظهار داشت :رسالت شرکتهای دانشبنیان تحقیق و توسعه است و پیشرفتهای صرفا فیزیکی در مراکز صنعتی و معدنی اتفاق میافتد .اگر
تحقیق وتوسعه از بدنه شرکتهای فناور حذف شود ،نیازی به ایجاد آنها در جامعه وجود ندارد.
طیبپور با اشاره به اینکه در دانشگاهها مباحث تئوری بهاندازه کافی آموزش داده میشود ،اما در زمینه آموزشهای حرفهای عملی خال وجود دارد ،افزود:
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بیشتر کارآفرینان از طریق صنعت وارد این حوزه میشوند و با سنجش نیازهای موجود ،شرکت خود را تاسیس میکنند .اگر صنعت این قابلیت را داشت که
نیازهای خود را شناسایی کند و به دانشگاه معرفی کند تا تحقیقات برای رفع آن نیازها صورت گیرد ،پیشرفتی اساسی در کشور حاصل میشد.
خروجی دانشگاه برای صنعت قابل استفاده نیست
وی ادامه داد :با وضعیت فعلی دانشجو وقتی وارد دانشگاه میشود با دروسی مواجه است که تنها هدفش پاس کردن آنهاست و هنگام فارغ التحصیلی
چیزی از آنها را به یاد ندارد ،در نتیجه خروجی دانشگاه برای ورود به صنعت موثر نیست.
طیبپور اضافه کرد:از سویدیگر صنعتنیز در سالهایی کهدرآمد کشور خوببود،حمایتهایزیادیشد،اماهمانصنایع کارآییالزمرابرایاشتغالزایی
در کشور ندارند .به عنوان مثال در صنایع کاشی و سرامیک در استان یزد ،دستگاههای تولید از خارج ازکشور 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
طیبپور در ادامه عنوان کرد :محصوالت شرکتهای دانشبنیان هم به صرفه تر از کاالهای وارداتی است و هم نسبت به محصوالتی که در خارج از کشور
تولید میشوند ،در دسترستر است و همین از عوامل جذابیت آن برای مشتریها است .جوادپور نیز نگاهها به شرکتهای فناور را مثبت ارزیابی کرده و اظهار
کرد :دید مثبتی نسبت به شرکتهای دانشبنیان شکل گرفته است اما تا جایگاه واقعی خود فاصله وجود دارد .شرکت ما االن در لیست مورد تایید وزارت
نفت ،نیرو و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور قرار دارد و توانسته ایم اعتماد برخی از مراکز داخلی را جلب کنیم.
ایجاد پارک علم و فناوری نهضتی در تاسیس شرکتهای دانشبنیان بود
طیبپور در انتها ایجاد پارک علم و فناوری را یک زیرساخت مناسب برای شرکتهای فناور و یک گام بلند رو به جلو توصیف کرد و افزود :ایجاد پارک علم
و فناوری یک نهضت در تاســیس شــرکتهای دانشبنیان ایجاد کرد و شــرکتهای خوبی بر این اســاس شروع به کار کردند .این جلسات برای آن است که
کارآمدی این ساختار ارزیابی شود و نقایص برطرف گردد.
جوادپور نیز گفت :یکی از نکات مثبت این است که ایجاد شرکتهای دانشبنیان ،پارکهای علم و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی باعث شده است
که اشتغال زیادی ایجاد شود .در پارک علم و فناوری یزد نیز شرکتهایی که وارد مرحله پیش رشد میشوند ،آموزشهای خوبی میبینند و ساز 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 “نقش شــرکتهای فنــاور و دانشبنیان در توســعه صــادرات فنــاوری” با حضور
«محمد قویدل» مدیر روابط بینالملل پارک علم و فناوری یزد« ،محمد سپهر» مدیرعامل صندوق
پژوهش و فناوری اســتان« ،عبدالرضا شــادابی» کارشــناس صادرات شــرکت تدبیر و توسعه مارکار و
«حمیدرضا رمضانی» مدیر فروش شــرکت ارمغان آژند ایرانیان به میزبانی خبرگزاری ایســنا منطقه
یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،بحث تبادل فنــاوری از جمله مباحث جدید در
توســعه روابط ایران با کشــورهای مختلف دنیاســت که نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ارتقای
سطح کمی و کیفی محصوالت دانشبنیان ایفا میکند .ایران اسالمی از جمله کشورهای دنیاست
کــه از ظرفیــت نیــروی انســانی متخصص و ثروتهــای مختلف علمی برخــوردار اســت و همین امر
مسئوالن و دستاندرکاران کشور را موظف کرده تا برنامهریزی برای استفاده از ظرفیتهای علمی و انسانی در راستای توسعه صادرات و مباحث اقتصادی
را در دستور کار خود قرار دهند که در این میان پارک علم و فناوری یزد ،یکی از مجموعههای تأثیرگذار در برنامهریزی برای توسعه صادرات فناوری در کشور
محسوب میشود .به همین منظور و با هدف بررسی نقش شرکتهای فناور و دانشبنیان در توسعه صادرات فناوری میزگردی در دفتر خبرگزاری ایسنای
یزد برگزار شد که حاضران در خصوص میزان صادرات فناوری و رتبه محصوالت دانشبنیان در سالهای اخیر ،رابطه اقتصاد 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
مدیر روابط بین الملل پارک علم و فناوری یزد با اشــاره به ضرورت ایجاد زیرســاختهای توســعه صادرات گفت :شــبکه ســازی ،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 پارک علم و فناوری یزد صادر شده است ،افزود :در مجموع بالغ بر شش
میلیون دالر صادرات پارک علم و فناوری یزد ،برمبنای فناوری از سال  93تا کنون بوده است.
قویدل در ادامه به تشکیل کمیته صادرات فناوری اشاره کرد و گفت :اخیرا کمیتهای به نام صادرات فناورای در وزارتخانه با هدف ساماندهی صادرات فناوری
تشکیل شده که پارک علم و فناوری یزد نیز عضو آن است.
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مدیر روابط بین الملل پارک علم و فناوری یزد تصریح کرد :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 صادرات فناوری تاکید کرد و گفت :در راستای دستیابی به این اهداف تصمیماتی اتخاذ
شده تا درگاههای صادراتی 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 فناوری و سرمایه
گذاری ایران و گرجستان برگزار شد و بیش از 30شرکت ایرانی و  40شرکت گرجستانی در این رویداد حضور داشتند که نحوه همکاری بین المللی مابین این
شرکتها مورد بررسی قرار گرفت.
کهــای
ایــن مقــام مســئول افــزود :هــدف از افتتــاح دفتــر مبــادالت فنــاوری بــا کشــورهای دیگــر در پــارک یــزد ،حضــور نماینــدگان مــا در پار 
علم و فناوری آنها و نمایندگان آنها در پارک یزد است تا با شناسایی ظرفیتهای متقابل و نیازها ،آمادگی الزم برای انجام تبادالت پایدار مبتنی بر اعتماد
متقابل و نگاه بلندمدت ایجاد شود.
مدیر روابط بین الملل پارک علم و فناوری یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شرکتهای فناور برای صادرات محصوالت خود با مشکالت و
چالشهایی روبرو هستند ،خاطرنشان کرد :باتوجه به اساسنامه پارکها و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان ،برای رفع مشکالت شرکتها،
تسهیالت گمرکی درنظر گرفته شده است.
شناخت توانمندیهای خود و نیاز بازار؛ الزمه توسعه صادرات
قویدل اظهار کرد :بین المللی سازی و بین المللی شدن بخشی از تعریف ما روی پارکها محسوب میشود که اگر بخواهیم تمرکز را روی صادرات بگذاریم به
پیش نیازهایی مانند شناخت توانمندیهای خود و نیاز بازار ،احتیاج داریم.
وی با اشاره به اینکه مفهوم بین المللی شدن تنها صادرات نیست بلکه تمام مبادالت را دربر میگیرد ،تصریح کرد :مهم ترین مولفهای که به عنوان پیش نیاز
توسعه صادراتی معرفی میشود ،شبکه سازی است.
این مقام مسئول با اشاره به این که باید محصوالت صادراتی ما از کیفیت خوبی برخوردار باشند گفت :توجه به کیفیت کاالهای صادراتی بسیار حائز اهمیت
است تا صادرات بتواند به عنوان یک مبلغ کیفی سازی مطرح شود.
قویدل با تاکید بر لزوم برتری محصوالت فناوری کشور در برابر رقبای خود ،گفت :الزمه دستیابی به این اهداف جدی گرفتن استانداردسازی در حوزه بین
الملل ،نهادسازی و عملکرد بهتر کمیته صادرات در مجموعه وزارتی است.
این مقام مسئول با بیان این که نوآوری در صادرات به عنوان یک فرصت برای ما است ،اظهارکرد :از جمله کارهایی که انجام شد ،استقرار دو شرکت تخصصی
در پارک بود تا با مشاوره ،چگونگی ورود به بازار جهانی را به شرکتها آموزش دهند.
وی به لزوم ارائه خدمات پس از فروش اشاره کرد و افزود :برای موفقیت در این عرصه باید ظرفیتها را ایجاد کنیم و ذایقه جهانی را به خوبی بشناسیم.
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دانشگاه؛ جزیره دور افتاده از جامعه و صنعت
«محمدسپهر»مدیرعاملصندوقپژوهشوفناوریاستانیزد،بااشارهبهاینکهاکنونصادرات کشورهایتوسعهیافتهوپیشتاز در زمینهاقتصاددانشبنیان
بیش از  30درصد است ،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.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد با بیان این که متاسفانه دانشگاههای کشور به یک جزیره دور افتاده از جامعه و صنعت تبدیل شدهاند،
تصریح کرد :دانشگاهها به دانشجویان آموزشهایی میدهند که هیچ ارتباطی با صنعت و بدنه اقتصادی جامعه ندارد.
سپهر با اشاره به اینکه حمایت از شرکتهای دانشبنیان به حمایتهای مالی محدود شده است ،تصریح کرد :این شرکتها به برنامهریزی استراتژیک،
زمینه سازی برای حضور در نمایشگاهها 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 سازی اشاره و افزود :این تسهیالت به منظور شرکت در نشستهای 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،
تسهیالتویژهایتعلقمیگیرد.
محمد سپهر با اشاره به این که شرکتهای دانشبنیان باید دید خود را اصالح کنند ،افزود :این شرکتها باید خود را به تراز بین المللی برسانند و از طرف دیگر
به استاندارد سازی توجه ویژهای داشته باشند.
وی با بیان این که درحال حاضر سه هزار شرکت دانشبنیان در سطح کشور وجود دارد ،اظهارکرد :از این مجموعه ،محصوالت  200شرکت از کیفیت خوبی
برخوردار است.
سرمایه نمادین؛ جاذب سرمایههای انسانی و مالی
سپهر با اشاره به این که معنای صادرات تنها فروش 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.
سپهر اظهارکرد :سرمایه چهارم که سرمایه نمادین است ،به حدی میتواند شهرت یابد که کشور را معروف کند.
وی با بیان این که سرمایه نمادین عالوه بر شهرت خود ،موجب ارزشمندی وابستگان آن نیز میشود افزود :این سرمایه جاذب سرمایههای انسانی و مالی
نیز است.
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این مقام مســئول خاطرنشــان کرد :راههای بســیاری برای جذب افراد و ســرمایههای آنان به کشور وجود دارد که اگر به آن توجه شود ،میتواند زمینه ساز
صادرات شود.
لزوم تعیین اولویتهای صادراتی و وارداتی
سپهر در ادامه با اشاره به این که باید توسعه صادرات فناوری به عنوان یک اصل در دیپلماسی خارجی ما مدنظر قرار گیرد ،اظهارکرد :تا امروز مبادالت ما در
دنیا در حوزه علم و فناوری ،مبادله استاد و دانشجو بوده اما اکنون با انعقاد تفاهمنامهها حوزه فناوری وارد مبادالت میشود.
وی در ادامه به اهمیت تحقیق منابع شناختی اشاره کرد و گفت :ما باید پتانسیلهای طرفین را بشناسیم و سپس اقدام به ایجاد زیرساختهای مناسب کنیم.
این مقام مسئول تصریح کرد :تعیین اولویتهای صادرات و واردات برای موفقیت در توسعه صادرات بسیار اهمیت دارد و الزم است بدانیم از ظرفیتهای
خود برای رقابت با کدام محصول استفاده کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد :با توسعه فناوری دولت میتواند از حضور ما در مجامع بین المللی ،تبادل نیروهای متخصص و حضور شرکتهای ما در خارج،
حمایتکند.
صادرات فناوری یک نیاز نیست ،ضرورت است
«عبدالرضا شــادابی» کارشــناس صادرات شــرکت تدبیر و توســعه مارکار با بیان این که صادرات فناوری نیاز نیســت بلکه یک ضرورت است ،اظهار کرد :عدم
تطبیق محصوالت با نوآوریهایی که از کشورهای دیگر به بازارهای مصرفی صادر میگردد ،باعث میشود که ما همین میزان صادرات هم نداشته باشیم.
وی با تاکید بر اهمیت توجه به بازرگانی تصریح کرد :تا زمانی که بخش فناوری نگاه ویژهای به بازرگانی نداشته باشد ،صادرات کشور رشد نمی کند زیرا
شرکتها نمی دانند چه محصولی تولید کنند تا به فروش برسد.
کارشــناس صادرات شــرکت تدبیر و توســعه مارکار ،افزود :ثروتمند ســازی در این طرح نیازمند یک دید تجاری و اقتصادی اســت که متاســفانه شرکتهای
دانشبنیان به این موضوع توجه نمیکنند.
سرعت تکنولوژی در خارج ،عامل افسردگی اقتصاد ایران
شادابی در ادامه با بیان این که اقتصاد ایران افسرده است،گفت :یکی از دالیل افسردگی اقتصادی که امروزه در دنیا متداول شده ،سرعت تکنولوژی است.
وی افزود :سرعت تکنولوژی در خارج از کشور و سرعت پایین آن در داخل ،مشکالتی را از نظر ارتباط بین المللی ایجاد کرد و در نهایت باعث افسردگی اقتصاد
ایران شد.
وی با بیان این که مارکتینگ بازاریابی نیست ،گفت :این واژه اشتباها در ایران بازاریابی تعریف شده ،درصورتی که بازارسازی است 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»
میزگــرد تخصصی” نقش شــرکتهای فنــاور در خودکفایــی اقتصادی انقالب اســامی ” با حضور
حمیدرضا جعفریان مقدم؛ مدیر عامل شرکت پویش داده نوین ،محمد سپهر؛ مدیرعامل صندوق
پژوهشوفناوریاستان،علیرضا کاظمی؛مدیرعاملشرکتسپهر افزار ایرانیان،ابوالفضلساجدی؛
مدیرعامل شرکت سپهر سالمت از مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد و به
مدیریت محمدرضا حسینی بغداد آبادی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،به منظور بررسی نقش شرکتهای دانشبنیان
و فنــاور در خودکفایــی اقتصــادی کشــور قبــل و پس از انقــاب ،میزگــردی با حضور مدیــران عامل
شــرکتهای فناور در پارک علم و فناوری یزد برگزار شــد که حاضران 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
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان دراین میزگرد اظهار داشت :حوزه اقتصاد مبتنی بر دانش از دو منظر خدمات مهندسی و تولید محصوالت با
فناوری پیشرفته قابل بررسی است که آمارها نشان میدهد در حال حاضر جایگاه اقتصاد دانشبنیان در تولید ناخالص ملی کشور ،کمتر از یک درصد است
و این 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 ،صادرات محصــوالت دانشبنیان در ایران حــدود دو و دو دهم میلیــارد دالر و صادرات خدمات فنی
مهندسی 2 ،میلیارد دالر بوده است که در مجموع چهار و نیم درصد صادرات کشور از حوزه دانشبنیان است.
سپهر تصریح کرد :در  25سال گذشته رشد صادرات  low techپنج برابر ،رشد صادرات صنایع با فناوری متوسط  55برابر و رشد صنایع  41 ،High-techبرابر
شــده اســت که عمده پیشــرفت در  15ســال گذشته بوده است و پیش از آن به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت ،نیاز کمتری به اقتصاد دانشبنیان احساس
میشد.
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اعطای وام؛ روش نامناسب حمایت از شرکتهای دانشبنیان
سپهر اضافه کرد :کشور هنوز با جایگاه ایده آل فاصله زیادی دارد و در مقایسه با کشورهای دیگر سهم کمی از اقتصاد دانشبنیان را داراست .به طور مثال
در برخی از کشورها مانند مالزی سهم صادرات محصوالت دانشبنیان  42درصد است که در مقایسه با  4و نیم درصد رقم قابل توجهی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از روش حمایتی دولت از شرکتهای دانشبنیان ،اظهار داشت :به نسبت هزینهای که دولت برای حمایتها
انجام میدهد ،تاثیر چندانی را در پیشرفت این عرصه مشاهده نمی کنیم که به نظر میرسد حمایت دولت از جوانان در حوزه دانشبنیان تنها با اعطای
وام شیوه مناسبی 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 داشت در
غیر این صورت چون زمینه فضای کسب و کار در کشور فراهم نیست ،نیروهای نخبه و خوش فکر به خارج از کشور مهاجرت خواهند کرد.
خودباوری؛ ریشه تولید فناوری
مدیرعامل شرکت سپهر افزار ایرانیان نیز در این نشست گفت :اگر بخواهیم تاثیر انقالب اسالمی را بر وضع شرکتهای دانشبنیان بسنجیم ،باید نگاهی به
قبل از انقالب داشته باشیم.
علیرضا کاظمی با بیان اینکه قبل از انقالب اسالمی ،کشور در زمینه استفاده از فناوریهای جدید به ویژه در صنایع نظامی پیشتاز بوده است ،عنوان کرد :اما
توجهی به تولید فناوری و تکنولوژی بومی نداشتیم و خود باوری در جوانان سرکوب میشد در حالی که خودباوری ریشه تولید فناوری است.
وی ادامه داد :وقتی در کشور کلمه نمی توانیم رواج پیدا 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 اشاره به اینکه پیش از انقالب ،کشور ایران روابط خوبی با کشورهای پیشرفته داشته است اظهار کرد :آنها تمام محصوالت فناوری خود را در
اختیار ما قرار میدادند اما دانش فناوری را از ما دریغ میکردند و این دانش وجه تمایز کشورهای اروپایی با کشورهای جهان سوم است.
وی افزود :کشورهای پیشرفته نمی خواستند دانش فناوری را در اختیار کشور ما بگذارند زیرا این انتقال دانش منجر به از دست دادن سود و منفعت آنها
به خصوص در کشورهای صاحب نفت میشد.
کاظمی ادامه داد :در حال حاضر از نفت  200هزار نوع کاال تولید میشــود اما کشــورهای بدون دانش فناوری تنها به فروش نفت خام بســنده میکنند در
حالیکه میتواننداز هر بشکه نفت  8000هزار دالر ارزش افزوده دریافت کنند.
ریشه تحریمهای کشور؛ جلوگیری از پیشرفت علمی ایران
مدیرعامل شــرکت ســپهر افزار ایرانیان خاطر نشــان کرد :انقالب اســامی این ترس را به کشــورهای دیگر داد که ایران میتواند به خودکفایی و اســتقالل
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
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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 توسعه اقتصاد کشور را اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد دانشبنیان دانست و افزود :برای توسعه اقتصاد کشور نیاز به حرکت به سوی صنعت
نفت داریم اما اکنون بیشتر شرکتهای دانشبنیان در زمینه فناوری اطالعات و  high-techفعالیت میکنند در حالیکه صنعت نفت بسیار پربازده و پرسود
است 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 ســمت
خدمات بروند این صحبت غیرکارشناسانه است و حذف این عرصهها موجب ضربه زدن به استقالل کشور میشود.
وی اضافه کرد :شرکتهای فناور باید عرصه صنعت ،کشاورزی ،خدمات را جدی بگیرند و از همه مهم تر به صنعت نفت توجه کنند .کشور نباید اقتصاد
مبتنی بر فروش نفت داشته باشد اما باید در این حوزه ،فناوری تولید شود.
در تولید به خودکفایی رسیده ایم
سرپرست دفتر هماهنگی نهادهای فناوری همکار نیز در این میزگرد اظهار کرد :هم اکنون تولید محصوالت دانشبنیان به بیش از ده هزار میلیارد تومان در
سال رسیده که نقطه مطلوبی است ،یعنی یک بستر خوب در حوزه دانشبنیان در حال شکل گیری هست 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.
عقب ماندن بخش دولتی از بخش خصوصی
حسینی بغداد آبادی با تاکید بر اینکه وابستگی شرکتهای دانشبنیان به دولت باعث شکست آنهاست ،خاطر نشان 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 ادامه عنوان کرد :کشــور در حوزه علم و فناوری و در رشــتههای مهندســی شــیمی ،مهندســی انرژی ،مهندســی نانو ،مهندســی هوا و فضاو تولید
مقاالت و علم جایگاه خوبی را در دنیا دارد اما در حوزه کسب و کار رتبه  111جهان را به خود اختصاص داده و این یعنی دولت نتوانسته است بخش علمی
و صنعت را با فضای کسب و کار پیوند دهد.
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اقتصاد دانشبنیان منحصر به علم نیست
مدیــر عامــل شــرکت پویــش داده نویــن اظهار کرد :ما در حال حاضر در مســیر رشــد هســتیم و اقتصــاد دانشبنیــان دارد جایگاه خودش را در کشــور پیدا
میکنداما بیشترین مشکل دیدگاههایی است که نسبت به اقتصاد دانشبنیان وجود دارد.
حمیدرضا جعفریان مقدم افزود :ساالنه آمار مهاجرت نخبگان از کشور مورد بررسی قرار میگیرد اما هیچگاه بررسی نمی شود که چه تعداد کارآفرین از
کشور رفتهاند در حالی که میان تحصیالت دانشگاهی و ایجاد شرکت دانشبنیان تفاوت وجود دارد.
وی ادامــه داد :بــرای اینکــه بتوانیــم در اقتصــاد دانشبنیــان موفق عمل کنیم نیاز بــه کارآفرینانی داریم که اقتصــاد دانشبنیان را درک کنند اما متاســفانه
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 ،گفت :اقتصاد دانشبنیان باید در نهایت برآیندی از یک موفقیت مالی باشــد که
دانشی را هم تولید کند اما نباید دنبال دانشی باشیم که منجر به دست آوردن پول باشد.
وی در ادامه ذکر کرد :اگر انتظارات شرکتهای دانشبنیان 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
مدیرعامل شرکت سپهر سالمت در ادامه گفت :چشم پوشی از مشکالت کشور به ویژه در بخش دانشبنیان پسندیده نیست و باید از شعارها در جلسات
کم کنیم و وارد عمل شویم.
ابوالفضل ساجدی افزود :برخی از آمارهای ارائه شده توسط مسئولین تنها برای ارائه گزارش عملکرد است و آنها تنها به شنیدن مشکالت اکتفا میکنند
اما به دنبال راه حل نیستند.
ساجدی در پایان گفت :اگر روحیه انتقاد پذیری در کشور از بین برود و مسئولین مشکالت جوانان کارآفرین را حل نکنند ،آنها کم کم دلسرد شده و با خیل
عظیم مهاجرت جوانان روبرو خواهیم شد.
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اهدایخون کارکنانپارکعلموفناورییزدبهمناسبتایاممحرم
جمعی از کارکنان پارک علم و فناوری یزد ،روز دوشنبه سوم مهر ماه با حضور در پایگاه انتقال خون
ابوذر در برنامه نذر سرخ شرکت نمودند.
بــه گــزارش 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 افتتاح دفتر مبادالت فناوری و
سرمایه گذاریایرانو گرجستانتوسطآژانستوسعهفناوریونوآوری گرجستانوباحمایت کریدور
صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،سفارت ایران در گرجستان و به
همــت پــارک علم و فناورییزد و پارک تکنولوژی گرجســتان و با هدف برگزاری جلســات رو در روی

شرکتهای فناور ایرانی و گرجی صورت گرفت.
در این رویداد بیش از  80جلسه مشترک مابین 30شرکت ایرانی و40شرکت گرجی برگزار شد که در این جلسات در خصوص موضوعاتی مانند تکنولوژ یهای
مرتبط با کشاورزی و دامپروری ،مهندسی پزشکی و تجهیزات پزشکی ،نانو تکنولوژی ،ساخت و ساختمان ،فناوری اطالعات و انرژی بحث و تبادل نظر شد.
همچنین در این برنامه احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک یزد به ارائه تاریخچهای از پارک علم و فناوری یزد پرداخت و از خدمات و
محصوالت ارائه شده سخن گفت.
در این رویداد نیز جلسات  B2Bبا حضور  ۶۰شرکت ایرانی و گرجی در مجموعه فونیکوالر تفلیس برگزار شد که در این جلسات نحوه همکاری بین المللی
مابین شرکتهای ایرانی و گرجی مورد بررسی قرار گرفت و تعداد  40تفاهمنامه همکاری نیز منعقد گردید.
الزم به ذکر است قوام شهیدی سفیر جمهوری اسالمی ایران در گرجستان ،نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،مدیران پارک علم و فناوری
یزد ،رئیس اتاق بازرگانی و مدیران تکنو پارک گرجستان از جمله حاضرین در مراسم افتتاح اولین رویداد مشترک فناوری ایران وگرجستان بودند.
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تبیینمنابعآبی کارستاستانتوسطپارکعلموفناورییزد
جلسه اتاق آب سازمان برنامه و بودجه استان یزد با موضوع تبیین منابع آبی کارست استان توسط
پارک علم و فناوری یزد ،روز شنبه  28مرداد با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ،معاون
فناوری و نوآوری پارک یزد و مدیرعامل شــرکت مشــاورین علم و صنعت در محل ســازمان برنامه و
بودجه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلسه طرح “راهکارهای مهار جریانهای
غیرقابل دسترس آب در منابع آبی کارست استان یزد” به منظور اجرایی شدن در استان مورد بحث و
تبادل نظر اعضای کارگروه قرار گرفت.
در این جلسه همچنین پتانسیل و عملکرد مرکز توسعه فناوری آب تشریح و با توجه به نیاز استان ،طرحهای ارائه شده پارک علم و فناوری یزد در زمینه آب
برای اجرا اولویت بندی شد.
گفتنی است طرحهای پارک علم و فناوری یزد در دو حوزه منابع و مصارف آب ارائه شده است.
حضور مقالهشرکتمشاورینعلموصنعتیزددر دهمین کنفرانسجهانیمنابعآبEWRA
مجتبی مرآت؛ مدیرعامل شرکت مشاورین علم و صنعت مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،با همکاری دکترهادی جعفری؛ استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
و بــا حمایــت مالــی پارک علم و فناوری یزد با مقالهای با موضوع کیفیت آبهای زیرزمینی آبخوان دشــت ابرکوه در دهمین کنفرانس جهانی منابع آب اروپا
 EWRAحضور یافت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مجتبی مرآت محور کنفرانس امســال را منابع آب و محیط زیســت عنوان کرد که شــامل بخشهای آب و
هوا ،مدیریت منابع آب ،خشکسالی و کمبود آب ،کیفیت اب ،شبکه آبهای شهری ،مدیریت آب و کشاورزی و قوانین و سیاستها و افزود :بیشترین مقاالت
در حوزه خشکسالی ،کیفیت آب و زیست محیطی بود .وی همچنین بیشترین تاکید در حوزه زیست محیطی را بر پسابهای صنعتی ،تصفیه و بهسازی
پسابها به عنوان منابع آب جدید در بخش سخت افزاری دانست .مرآت در خصوص عمده ترین کارگاههای آموزشی برگزار شده ،تصریح کرد :مدل سازی
آبهای زیرزمینی(در حوزه  ،)GISتوسعه فناوریهای آب در بخش نرم افزاری ،مدیریت مصرف آب را از عناوین این کارگاهها بود.
وی خاطر نشان کرد 5مورد مقاالت ایرانی در این کنفرانس شرکت داده شد که مقاله “منشا فلزات سنگین و نیترات در آبهای زیرزمینی آبخوان دشت ابرکوه” از
شرکت مشاورین علم و صنعت یزد ،با حمایت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود و حمایت مالی مرکز توسعه فناوریهای آب پارک علم و
فناوری یزد نیز در این بین بود .مرآت ادامه داد :نکته شاخص این مقاله بحث میزان بارندگی کم این ناحیه در مقایسه با خشک ترین منطقه اروپا با 200میلی
متر بارش ساالنه بود که در سالهای  94و  95تنها دارای 50میلی متر بارش بوده است.
گفتنی است این کنفرانس به صورت دوساالنه توسط انجمن آب اروپا در شهرهای مختلف این قاره برگزار و اعتبار علمی آن سبب چاپ مقاالت در نشریات
 springerاست.
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استفادهاز روشهاینوینبستهبندیراهکار مناسبکاهشضایعات
محمدعلی شایق ،مدیرعامل شرکت ناب اندیشان ساینار صنعت یزد مستقر در پارک علم و فناوری
یزد ،از برگزاری اولین همایش بستهبندیهای نوین میگوید .به گزارش روابط عمومی پارک علم و
فناوری یزد ،محمدعلی شایق زمینه اصلی فعالیت شرکت ناب اندیشان ساینار صنعت یزد را ارائه
خدمات فنی مهندسی و مشاورهای در حوزههای آرایشی بهداشتی و صنعت غذا عنوان کرد و گفت:
این شــرکت دارای مجوز آموزشــی از ســازمان کل غذا و دارو است .مدیرعامل شرکت ناب اندیشان
ساینار صنعت یزد از برگزاری اولین همایش بستهبندیهای نوین در سطح استان خبر داد و افزود:
این همایش با حمایت مالی و معنوی پارک علم و فناوری یزد و همکاری دانشگاه یزد ،دانشگاه آزاد
اسالمی یزد ،دانشگاه رفسنجان و شرکت شهرکهای صنعتی استان برگزار شد.
شــایق اظهار کرد :حدود  25تا  30درصد از فرآوردههای کشــاورزی در فرایند بســتهبندی تا مرحله
مصرف دچار ضایعات میشود ،که غذای 10میلیون نفر را تامین میکند؛ راهکار مناسب جهت کاهش این ضایعات و جلوگیری از خروج ارز از کشور ،میتواند
استفاده از روشهای نوین بستهبندی مواد غذایی باشد.
وی در خصوص سرفصلهای این همایش افزود :کاربرد بستهبندیهای نوین با توجه به پتانسیلهای استان به ویژه افزایش ماندگاری در بستهبندی
شــیرینی جات برای صادرات ،اســتفاده از بســتهبندیهای آنتی باکتریال ،استفاده از بستهبندیهای هوشمند شناساگر فســاد مواد غذایی و کیسههای
زیستتخریبپذیر و سازگار با محیط زیست از مباحث مطرح شده در این همایش بود.
شایق مخاطبین این همایش را مدیران و مسئولین فنی ،مسئولین کنترل کیفیت ،مدیران فروش ،طراحان بستهبندی و فعالین حوزه صنعت غذایی دانست
و تصریح کرد :محمدحسین مصدق؛ معاونت سازمان غذا و داروی یزد ،رضا مورکیان؛ رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
شهید صدوقی یزد به عنوان مدیر اجرایی ،پروفسور حسین نازک دست و تیم همراه به عنوان مدرس در حوزه صنعت پلیمر و دکتر یاسایی به عنوان مدرس
بستهبندیهای نو و خالق در این همایش حضور داشتند.
گفتنی است همایش بستهبندیهای نوین با حمایت پارک علم و فناوری یزد در تاریخ چهارم و پنجم مرداد ماه سالجاری در سالن همایشهای باقرالعلوم
برگزار شد.
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تیمروباتیکدانشگاهآزاداسالمییزددر مسابقاتجهانیدرخشید
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،تیم روباتیک دانشــگاه آزاد اســامی که با حمایت
پارک علم و فناوری یزد در مسابقات جهانی روبوکاپ  2017ژاپن شرکت کرده بود ،موفق به کسب
مقام نخست این مسابقات شد.
گفتنی است در این مسابقات 18تیم از سراسر جهان حضور داشتند که تیمهای دانشگاه آزاد اسالمی
یزد ،تایلند و دانشگاه آزاد قزوین به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

انتصابمحمدصالحاولیاواسفندیار اختیاریبهعضویتهیئتامنای
پارک علم و فناوری یزد
به گزارش پارک علم و فناوری یزد ،محمدصالح اولیاء؛ رئیس دانشگاه یزد و رئیس اسبق پارک علم
و فناوری یزد ،اســفندیار اختیاری؛ رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شــورای اسالمی و معاون
اســبق فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،طی حکمی از ســوی محمد فرهادی ،وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری ،به مدت چهار سال به عنوان اعضای هیئت امنای منطقه چهار فناوری منصوب
شــدند .الزم به ذکر اســت هیئت امنای پارک علم و فناوری یزد مشــترکا با پارکهای علم و فناوری
فارس ،خوزستان ،چهار محال بختیاری ،کهکیلویه و بویر احمد و بوشهر (منطقه 4فناوری) را وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری (رئیس هیئت امنا) معاون پژوهش و
فناوری وزارت عتف ،روسای پارکهای عضو منطقه و چهار تن از شخصیتهای علمی ،فرهنگی و یا اجتماعی واجد شرایط و صاحب نظر در حوزه پارکهای
علم و فناوری ،تشکیل و به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری پارکها ایفای نقش مینماید.
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تیمرباتیکبهاباد،مقامچهارممسابقاترباتیک 2017roboskillکرمانرا کسب کرد

تیم رباتیک خشم اژدهای بهاباد توانست در لیگ جنگجوی 30کیلوی مسابقات 2017 robo skill
کرمان ،مقام چهارم را کسب کند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمدمهدی غالمی ،احمد احمدپور و حمیدرضا
خواجویی از اعضای تیم رباتیک یزد به سرپرستی عباس زینلی از مرکز نوآوری پارک علم و فناوری
یزد بودند که با تیمهایی از مشهد ،همدان ،اصفهان و شیراز به رقابت پرداختند و توانستند به مرحله
نیمه نهایی مسابقات راه پیدا کنند.
گفتنی اســت تیم رباتیک بهاباد برای اولین بار در این مســابقات که از تاریخ  31تیر تا  2مردادماه در
کرمان برگزار شد ،حضور یافت.

برگزاریمجمععمومیسالیانهصندوقپژوهشوفناوریاستانیزد
مجمع عمومی سالیانه صندوق پژوهش و فناوری استان یزد ،روز چهارشنبه  28تیرماه با حضور
رئیس پارک علم و فناوری یزد ،مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان و سهام داران بخش
خصوصی و دولتی در مرکز فناوری اقبال برگزار شد .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری
یزد ،در ابتدای این جلسه محمد سپهر؛ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان ،گزارشی از
عملکرد دو ساله این صندوق ارائه داد .ارائه صورتهای مالی ،بررسی عملکرد مدیریت ،گزارش
اهم مصوبات هیئت مدیره و اقدامات اجرایی انجام شده از عمده محورهای این گزارش بود.
ســپس حسابرســان و بازرس قانونی این صندوق ،گزارش مفصلی ارائه کردند و در این خصوص
به سواالت سهام داران نیز پاسخ داده شد.
در ایــن جلســه همچنیــن انتخابات اعضای هیئــت مدیره صنــدوق پژوهش و فناوری اســتان نیز
برگزار شد که پس از رای گیری ،داریوش پورسراجیان؛ نماینده پارک علم و فناوری یزد ،محمد سپهر؛ نماینده دانشگاه امام جواد(ع) ،حسین حکیمیان؛
نماینده شــرکت کیمیا افزار ،ســیروس اشــرف زاده؛ نماینده شرکت تعاونی پیشگامان کویر و حمیدرضا قمی؛ نماینده نظام صنف رایانهای استان یزد و
شرکت الگوریتم به مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره این صندوق انتخاب شدند.
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بیستودومینآییننکوداشتروز صنعتومعدنبرگزار شد
بیست و دومین سالروز نکوداشت روز صنعت و معدن 22 ،تیر  96در پارک علم و فناوری یزد برگزار
شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این مراســم با حضور خســرو تــاج؛ معاون وزیر
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،آیت اهلل محمدرضا ناصــری؛ نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه
یزد ،سید محمد میرمحمدی؛ استاندار یزد ،سید ابوالفضل موسوی؛ نماینده مردم یزد و اشکذر
در مجلس ،ســید علی عزالدینی؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری یزد،
داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد و جمعی از مدیران دولتی و بخش خصوصی استان یزد در محوطه مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
گفتنی است ،در پایان مراسم نیز از صنعتگران و معدنکاران برتر استان از جمله شرکت دانشبنیان ماشین سازان طراحان جوان یزد ،مستقر در پارک علم و
فناوری یزد ،با اهدای لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه اقتصاد مقاومتی تجلیل شد .همچنین از شرکت پویان سیستم یزد ،دیگر شرکت مستقر در این پارک
نیز تقدیر به عمل آمد.

راهاندازیآبنمای کفخشکبافقتوسطشرکترادوینصنعتپویای کویر
آبنمای کف خشک موزیکال بافق ،توسط شرکت رادوین صنعت پویای کویر در تاریخ چهارشنبه
 14تیرماه راهاندازی شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،به مناســبت روز شــهرداری و دهیاری ،آبنمای
کف خشک در پارک آبشار بافق و با حضور شهردار ،اعضای شورای شهر بافق ،معاون فرماندار و
بیش از  4000نفر از مردم بافق راهاندازی شد.
طراحی ،ساخت و اقدامات اجرایی این آبنما از پانزدهم اسفندماه سال گذشته آغاز شده و به مدت چهار ماه به طول انجامیده است.
گفتنی است شرکت رادوین صنعت پویای کویر از شرکتهای مستقر در مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد ،از سال  93فعالیت
خود را در زمینه طراحی ،ساخت و اجرای فضاهای آبی آغاز کرده است و تا کنون با شهرداریهای یزد ،تالش ،بندر امام خمینی و قوچان همکاری داشته
است.
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افتتاحمرکز رشدواحدهایفناور در مرکز تحقیقاتوآموزش کشاورزیومنابعطبیعییزد
مرکز رشد واحدهای فناور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد ،روز دوشنبه 19
تیرماهباحضور معاونسرمایهگذاری،فرهنگیواجتماعیمعاونتتوسعهروستاییومناطقمحروم
کشور ،مدیر توسعه بازار و ابزارهای تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ،مدیر
کل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه منابع استانداری ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و جمعی از مسئولین استان افتتاح گردید.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،ناصــر زرگر؛ معــاون ســرمایهگذاری ،فرهنگی و
اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در این مراسم با تاکید بر توسعه فضای
آموزشــی ،فرهنگی و درمانی در روســتاها ،این مســئله را یکی از عوامل مهم بهبود کیفیت زندگی در
روستاها دانست که منجر به عدم خروج جوانان از روستاها میشود.
وی با تبریک ثبت جهانی یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو ،بومیسازی بازیهای محلی یزد را نمونهای از فناوریها برشمرد که با توجه به جهانی
شدن یزد میتوان از منظر اقتصادی و بازار یابی به آن نگریست.
زرگر با بررسی وضعیت موجود در روستاها ،تلفیق فناوری با اقتصاد روستاها را ضروری عنوان کرد و آن را یکی از اولویتهای برنامههای توسعه در ایران نام
برد.
احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک نیز گزارشی از عملکرد پارک علم و فناوری یزد ارائه داد.
گفتنی است پیرو تفاهم نامه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با وزارت جهاد کشاورزی ،موضوع ایجاد مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی در استان یزد در
دستورکار قرار گرفت و بعد از عقد تفاهم نامه همکاری پارک با مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان یزد این واحد به بهره برداری رسید.

انتصاباحمدرضافقیهخراسانی بهعنوانمدیر فنبازار منطقهاییزد
احمدرضــا فقیه خراســانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فنــاوری یزد به عنوان مدیر فنبازار
منطقهای یزد معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در روز چهارشنبه  14تیرماه و در حاشیه هشتمین
نشستسراسریفنبازارهایمنطقهای،حکمانتصاباحمدرضافقیهخراسانیبهمدیریتفنبازار
منطقهای یزد از ســوی اکبر قنبرپور؛ رئیس مرکز فنبازار ملی ایران اعطا شــد .گفتنی اســت هشتمین
نشست سراسری فنبازارهای منطقهای کشور در روزهای  ١٣و  ١۴مرداد در استان فارس برگزار شد.
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شرکتآبسار کویر،رتبههشتمدر رتبهبندیمراکز آزمایشگاهیفناور یهایراهبردیمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری
شــرکت آبســار کویر مســتقر در پارک علم و فناوری یزد ،در رتبه بندی مراکز عضو شــبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،موفق به کسب رتبه هشتم در بین  204مرکز در سال  95شد .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،ارزیابی عملکرد این مراکز به طور
ساالنه و بر اساس معیارهای مشتری مداری ،فعالیت شبکهای و کارکرد هر آزمایشگاه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت میگیرد.
گفتنی اســت در این ارزیابی شــاخصهای صحت و دقت نتایج ،ســرعت انجام آزمایش ،تعرفه ی آزمون ،همکاری با ســایر آزمایشگاهها و نشستهای بین
آزمایشگاهی ،برگزاری دورههای آموزشی ،تعداد آزمونهای تخصصی و نیز درجه اهمیت آنها ،لحاظ شده است.

انتصابمیثم کوچکزادهبهعنوانمشاور اقتصادیپارکعلموفناورییزد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،میثم کوچک زاده ،طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان مشاور اقتصادی پارک علم و فناوری
یزد منصوب شد.
در این حکم آمده است :جناب آقای کوچک زاده؛ نظر به سوابق علمی و تجارب ارزنده جنابعالی ،به موجب این حکم ،به عنوان مشاور اقتصادی پارک علم
و فناوری یزد منصوب میشوید .امید است با هماهنگی معاونت پشتیبانی و همکاری کلیه واحدها جهت اهداف پارک و انجام وظایف محوله موفق و موید
باشید.

انتصابسیدعباسزرگرچیبهعنوانسرپرستمرکز فناوریموسسهآموزشعالیامامجواد(ع)
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،سیدعباس زرگرچی ،طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان سرپرست مرکز فناوری موسسه
آموزش عالی امام جواد(ع) منصوب شد.
در ایــن حکــم آمده اســت :جناب آقای ســیدعباس زرگرچی؛ نظر به ســوابق علمــی و تجارب ارزنده جنابعالــی و پیرو معرفینامه شــماره  18/012/28مورخ
 ،96/01/21بدینوسیله به عنوان سرپرست مرکز فناوری موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) منصوب میگردید.
امید است با اتکال به خداوند منان و همکاری همه واحدهای ستادی پارک ،در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

انتصابعباسزینلیبهعنوان کارشناسرابطدفتر پارکعلموفناورییزددر بهاباد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،عباس زینلی ،طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان کارشناس رابط دفتر پارک علم و فناوری
یزد در شهرستان بهاباد منصوب شد.
در این حکم آمده است :جناب آقای عباس زینلی؛ نظر به سوابق علمی و تجارب ارزنده جنابعالی و پیرو معرفی نامه شماره  4335مورخ  95/10/8فرماندار
محترم شهرستان بهاباد ،بدینوسیله به عنوان کارشناس رابط دفتر پارک علم و فناوری یزد در شهرستان بهاباد ( دفتر مهندس قندهاری) منصوب میگردید.
امید است با اتکال به خداوند منان و همکاری همه واحدهای ستادی پارک ،در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.
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برگزاریانتخاباتهیئتمدیرهصندوق کارکنانپارکعلموفناورییزد
انتخابات هیئت مدیره و بازرس صندوق کارکنان پارک علم وفناوری یزد ،روز شنبه  27خرداد ماه در
سالن جلسات مرکز اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مدیرعامل صندوق کارکنان در ابتدای این جلسه
فعالیتهای انجام شــده از ســال  94را تشــریح کرد .پس از شــمارش آرا،هادی میرجلیلی با مجموع
 510رای ،شــهرام شــکوهی با  440رای ،ســیدمحمد خامســی با  429رای ،روح اهلل غفار زاده با 363
و مجتبی حکیمی با  166رای به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره صندوق کارکنان معرفی شدند.
گفتنی است حسین رحیمی با  460رای نیز به عنوان بازرس صندوق کارکنان پارک علم وفناوری یزد
انتخابشد.

راهاندازیطرحپایلوتآبیاریمکانیزههوشمندتوسطشرکتیفناور،مستقر در پارکعلموفناورییزد
طرح پایلوت آبیاری مکانیزه هوشمند در فضای سبز شرکت فوالد آلیاژی ایران ،توسط شرکت فناوران
صنعت رباتیک مستقر در پارک علم و فناوری یزد راهاندازی شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شرکت دانشبنیان فناوران صنعت رباتیک توانست
طرح آبیاری مکانیزه به صورت هوشمند و براساس اطالعات رطوبت خاک را برای اولین بار در کشور
طراحی و راهاندازی نماید.
در این طراحی واحد محیط زیست این شرکت با توجه به مشخص نبودن نیاز یا عدم نیاز آبی گیاه
در آبیاری به روش قطرهای وحتی روش مکانیزه ،در طول شش ماه با تالش و رصد کردن تغییرات دما
و با انجام آزمایشات مکرر محاسبه رطوبت خاک ،توانست به کاهش  15تا  20درصدی در مصرف
آب نسبت به روش آبیاری قطرهای دست یابد.
گفتنی است که روش آبیاری قطرهای نسبت به غرقابی  40درصد کاهش مصرف آب و روش آبیاری مکانیزه هوشمند نسبت به آبیاری قطره ای 15-20درصد
کاهش مصرف آب در دارد.
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کارگزاریدرایتورزاننوین کویر یزد؛رتبهاولارزیابیشرکتهایدانشبنیاندر کشور
کارگزاری درایت ورزان نوین کویر یزد توانست در میان 18کارگزار کشور ،رتبه اول کارگزاری توسط کارگروه تشخیص صالحیت شرکتهای دانشبنیان را کسب
کند .به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،سیدمسعود سروی ،مدیرعامل شرکت درایت ورزان نوین کویر یزد نیز در بین  27سرارزیاب ،رتبه اول
سرارزیابی را به دست آورد .کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان ،زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
است که ارزیابی شرکتهای دانشبنیان را به صورت دوماه یکبار انجام میدهد .گفتنی است این ارزیابی بر روی عملکرد کارگزاران و ارزیابان در اسفندماه
و فروردین سالجاری انجام گرفته است.

تقدیر از مدیرعاملشرکتسپهر سالمتدر جشننشاطوامیدجوانان
در جشــن نشــاط و امید جوانان ،از ابوالفضل ســاجدی؛ مدیرعامل شــرکت ســپهر ســامت ،یکی از
شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد به عنوان کارآفرین جوان استان تقدیر شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،جشــن نشــاط و امید جوانان به مناســبت میالد
حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان ،با حضور مصطفی پورمحمدی؛ وزیر دادگســتری ،ســیدمحمد
میرمحمدی؛ اســتاندار یزد ،جمعی از مســئولین استان و با مشــارکت جوانان یزدی در سالن شهید
صدوقی (ره) برگزار شد.
در این مراسم از پنج تن از جوانان برتر در حوزههای مختلف فرهنگی و ورزشی تجلیل شد و آنان در
حوزههای مختلف به بیان مسائل و مشکالت و پیشنهادات خود پرداختند که وزیر دادگستری و استاندار یزد به این سواالت و مسائل پاسخ دادند.
شرکت سپهر سالمت با ایده محوری نرم افزارهای حوزه سالمت و سالمت الکترونیک از مهرماه سال  1395در پارک علم وفناوری یزد فعالیت خود را آغاز کرده
است .ایجاد و توسعه برند کلینیک مجازی سپهرسالمت ،عقد قرارداد با دولت در حوزه توسعه کارآفرینی در بخش سالمت الکترونیک و گردشگری سالمت و
تولید برند پذیرش  24از شاخص ترین فعالیتهای این شرکت تا کنون بوده است.
گفتنی است ابوالفضل ساجدی در حال حاضر عضو هیئت مدیره شرکتهای توسعه تجارت سپهر ،سپهر ارتباطات و مدیرعامل گروه مهندسی سپهر است.
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مدیرکلبرنامهریزیوامور اقتصاددانشبنیاندانشگاهآزاداسالمییزدعنوان کرد:

موفقیتدانشگاههامنوطبهارتباطآنهاباپارکهایعلموفناوریاست

محمدرضــا دهقانــی اشــکذری در حاشــیه بازدیــد از پــارک علــم و فنــاوری یــزد گفــت :پیونــد میان
شــرکتهای مســتقر در پارک علم و فناوری و اســاتید دانشــگاهها میتواند مکمل خدمات پارک در
حمایت از شرکتهای دانشبنیان باشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمدرضا دهقانی اشکذری اظهار داشت :امروزه
موفقیت دانشگاهها منوط به ارتباط آنها با پارکهای علم و فناوری و کسب تجربه از روشهای تجاری سازی شرکتهای موفق مستقر در پارک است.
وی ادامه داد :دانشجویان و دانشگاهیان از طریق ارتباط با پارکها میتوانند با روشهای خلق ثروت از طریق دانش آشنا شده و آموختههای دانشگاهی
خود را کاربردی تر سازند.
دهقانی آشــنایی دانشــگاهیان با حمایتهای پارک از شــرکتهای دانشبنیان را انگیزه اصلی بازدید از پارک علم و فناوری یزد عنوان کرد و افزود :به نظر
میرسد در حال حاضر شرکتهای دانشبنیان میتوانند با ایدههای علمی دانشگاهیان ،خروجیهای بهتری به جامعه ارائه دهند و کارآمدتر باشند.
مدیرکل برنامهریزی و امور اقتصاد دانشبنیان دانشــگاه آزاد اســامی یزد در پایان با اشــاره به سیاســتهای دولت در تقویت شرکتهای دانشبنیان ،هم
افزایی بیشتر میان شرکتهای دانشبنیان ،دانشگاهها و صنعت را از راهکارهای اصلی در این حوزه دانست.

اعالمحمایت کمیسیونملییونسکواز برگزارینهمیندورهمسابقاتملیابتکاراتونوآوریدانشآموزی
کمیسیون ملی یونسکو طی نامهای حمایت معنوی خود را از برگزاری نهمین دوره مسابقات ملی
ابتکارات و نوآوری دانش آموزی اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این کمیسیون همانند دورههای پیشین از نهمین
دوره مسابقات نیز حمایت معنوی نموده و نماینده این نهاد جهت هماهنگی و حضور در کمیتههای
علمی و اجرایی این مسابقات حضور خواهد یافت .گفتنی است نهمین دوره مسابقات ابتکارات و
نوآوری دانش آموزی برای سومین سال متمادی به صورت ملی و به میزبانی پارک علم و فناوری
یزد در آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
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انتصابمحمدرضاحسینیبغدادآبادیبهعنوانسرپرستدفتر هماهنگینهادهایفناوریهمکار
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمد رضا حسینی بغداد آبادی ،طی حکمی از
رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان سرپرست دفتر هماهنگی نهادهای فناوری همکار منصوب
شد.
در این حکم آمده است :جناب آقای محمد رضا حسینی بغداد آبادی؛ نظر به مراتب تعهد ،دانش
و شایستگی جنابعالی ،پیرو بند  6-1مصوبه هیئت رئیسه مورخ  95/05/25به موجب این حکم به
عنوان سرپرست دفتر هماهنگی نهادهای فناوری همکار منصوب میشوید .امید است با اتکال به
خداوند متعال ،سعی و اهتمام و استفاده از تجربههای مفید قبلی نقش مؤثری در راستای تحقق
اهداف پارک ایفا نمائید .موفقیت روزافزون شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

برگزاری جشن مبعث رسول اکرم (ص) در پارک علم و فناوری یزد
جشــن مبعث رســول اکرم با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد و مدیران عامل شــرکتهای فناور
مستقر در این پارک ،دوشنبه  4اردیبهشت در محوطه مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،به مناسبت عید مبعث و در حاشیه این مراسم از
سایت دو زبانه جدید پارک علم و فناوری یزد رونمایی شد.
گفتنی است راهاندازی این سایت حاصل ماهها مطالعه و تحقیق در حوزه مخاطب شناسی ،طراحی
و گرافیک ،بررسی نمونههای مشابه در پارکهای سراسردنیا و ...است و در حال حاضر به آدرس
 www.new.ystp.ac.irقابل دسترسی است.
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انتصابمجید کاغذگرانبهعنوانمسئولامور اجراییمرکز رشدعلومانسانیوهنر
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مجید کاغذگران ،طی حکمی از رئیس پارک علم و
فناوری یزد به عنوان مسئول امور اجرایی مرکز رشد علوم انسانی و هنر منصوب شد.
در این حکم آمده است:
جناب آقای مجید کاغذگران
نظــر بــه مراتــب تعهــد ،دانــش و شایســتگی جنابعالــی ،پیرو بنــد  5-1مصوبــه هیئت رئیســه مورخ
 95/05/25به موجب این حکم به عنوان مسئول امور اجرایی مرکز رشد علوم انسانی و هنر منصوب
میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال ،سعی و اهتمام و استفاده از تجربههای مفید قبلی نقش مؤثری
در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمائید .موفقیت روزافزون شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

انتصابروحاهللغفارزادهبهعنوانمدیر امور اداریومسئولپیگیر یهایویژهیمعاونتپشتیبانی
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،روح اهلل غفارزاده ،طی حکمی از رئیس پارک علم
و فناوری یزد به عنوان مدیر امور اداری و مسئول پیگیریهای ویژه ی معاونت پشتیبانی به مدت
 2سال منصوب شد.
در این حکم آمده است:
جناب آقای روح اهلل غفارزاده
نظــر بــه مراتــب تعهــد ،دانــش و شایســتگی جنابعالــی ،پیرو بنــد  3-1مصوبــه هیئت رئیســه مورخ
 95/05/25به موجب این حکم به عنوان مدیر امور اداری و مسئول پیگیریهای ویژه ی معاونت
پشتیبانی به مدت 2سال منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال ،سعی و اهتمام و استفاده از تجربههای مفید قبلی نقش مؤثری
در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمائید .موفقیت روزافزون شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
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انتصابمریمجعفرزادهبهعنوانکارشناسمسئولدفتر برنامهریزیوارزیابیخدماتفناوری

مسئلتدارم.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مریم جعفرزاده ،طی حکمی از رئیس پارک علم و
فناوری یزد به عنوان کارشناس مسئول دفتر برنامهریزی و ارزیابی خدمات فناوری پارک منصوب
شد.
در این حکم آمده است:
سرکار خانم مریم جعفرزاده
نظر بهمراتبتعهد،دانشوشایستگیجنابعالی،پیروبند1-1مصوبههیئترئیسهمورخ95/05/25
به موجب این حکم به عنوان کارشناس مسئول دفتر برنامهریزی و ارزیابی خدمات فناوری منصوب
میشوید .امید است با اتکال به خداوند متعال ،سعی و اهتمام و استفاده از تجربههای مفید قبلی
نقش مؤثری در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمائید .موفقیت روزافزون شما را از خداوند بزرگ

مدیر مرکز رشدزیستفناوریبهعنوانمسئولراهاندازیپردیسزیستفناوریوسیستمهایپیشرفتهصنعتیمنصوبشد
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،عباس باقی ،طــی دو حکم از رئیــس پارک علم
و فناوری یزد با ابقا در ســمت مدیر مرکز رشــد زیســت فناوری به مدت دو ســال ،به عنوان مســئول
راهاندازی پردیس فناوری زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی نیز منصوب شد.
در حکم آمده است:
جناب آقای عباس باقی
نظــر بــه مراتب تعهد ،دانش و شایســتگی جنابعالی ،به موجب این حکم با حفظ ســمت به عنوان
مسئول راهاندازی پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال ،سعی و اهتمام و استفاده از تجربههای مفید قبلی نقش مؤثری
در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمائید .موفقیت روزافزون شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
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مدیر مرکز رشدفناوریاطالعاتوارتباطات،مسئولراهاندازیپردیسفناوریاطالعاتوارتباطاتشد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،تقی فرهنگ نیا ،طی دو حکم از رئیس پارک علم و
فناوری یزد با ابقا در سمت مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات به مدت دوسال ،به عنوان
مسئول راهاندازی پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات نیز منصوب شد.
در حکم آمده است:
جناب آقای تقی فرهنگ نیا
نظــر بــه مراتب تعهد ،دانش و شایســتگی جنابعالی ،به موجب این حکم با حفظ ســمت به عنوان
مسئول راهاندازی پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال ،سعی و اهتمام و استفاده از تجربههای مفید قبلی نقش مؤثری
در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمائید .موفقیت روزافزون شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

انتصابنفیسهجلیلیانبهعنوانسرپرستامور مؤسساتپارکعلموفناورییزد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،نفیسه جلیلیان ،طی حکمی از رئیس پارک علم و
فناوری یزد به عنوان سرپرست امور مؤسسات این پارک منصوب شد.
در این حکم آمده است:
سرکار خانمنفیسهجلیلیان
نظر به مراتب تعهد ،دانش و تجارب ارزنده ،پیرو بند  2-1مصوبه هیئت رئیسه مورخ  95/12/25به
موجب این حکم به عنوان سرپرست امور مؤسسات منصوب میگردید.
امید که با همکاری کلیه واحدها در تحقق اهداف پارک موفق و موید باشید.
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بومیسازیفرایندتولیدمینیبیلمکانیکیدر یزد
هدی عســکری شــاهی مدیر عامل شرکت یگانه پارسه کویر مســتقر در پارک علم و فناوری یزد ،در
گفتوگو با روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد از فعالیتهای شرکت یگانه پارسه کویر میگوید.
عســکری شــاهی زمینه اصلی فعالیت شــرکت را تولید بیل مکانیکــی کوچک در محــدوده وزن  2تن
معرفی کرد و افزود :شرایط بازارهای بین المللی به ویژه آمریکا و اروپا نشان دهنده ی تمایل بازار به
سمت محصوالت راه سازی کوچک است.
مدیرعامل شرکت یگانه پارسه کویر با بیان اینکه این نوع محصول به دلیل عرض کم ،برای کوچههای بافتهای قدیمی مناسب است ،تصریح کرد :این
محصول به دلیل وزن کم ،فشاری روی خاک منتقل نمیکند و برای گازکشی شهری و استفاده در کشاورزی و باغ داری کاربرد بسیاری دارد.
عسکری شاهی از دیگر مزیتهای این دستگاه به تکنولوژی کامال به روز محصول و استاندارد یورو 3اشاره کرد و گفت :این ماشین با قابلیت نصب سایر ابزار
و تجهیزات راه سازی تا چند سال آینده تحول عظیمی در خدمات شهری ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به این نکته که نمونه مشابه این مینی بیل مکانیکی در ایران وجود ندارد ،از عقد قرارداد انتقال تکنولوژی  5ساله با شرکت چینی شوگنگ ماشین
( )SHUGONG MACHINERYخبر داد و گفت :تا  5سال آینده فرایند تولید این محصول کامال بومی سازی خواهد شد و از  2سال دوم این قرار خط تولید مونتاژ
این محصول راهاندازی خواهد شد.
عسکری شاهی ادامه داد :طی جلسهای که ماه گذشته در چین برگزار شد ،تمام فرایند مربوط به انتقال تکنولوژی ،کالسهای آموزشی ،کارگاههای نصب و
… برنامهریزی شده است و نمایندگی این برند به تایید سفارت ایران در چین رسیده است.
وی در پایان سخنانش اظهار امیدواری کرد :که با راهاندازی خط تولید مینی بیل مکانیکی بتوانیم برای حدود  100نفر اشتغال زایی کنیم.
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اولیننشستبررسیظرفیتهایتبادلفناوریایرانو کانادابرگزار شد
اولین نشست بررسی ظرفیتهای تبادل فناوری ایران و کانادا چهارشنبه  15شهریور ماه با حضور
محمــد قویــدل؛ مدیر امــور بین الملل پــارک علم و فناوری ،محمدعلی مدرســی ؛ مجــری پردیس
فناوریهای نرم ،محمد سپهر؛ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و برخی از مدیران
عامل شرکتهای مستقر در پارک برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علم و فنــاوری یزد ،مدیر امــور بین الملل پارک با اشــاره به اهمیت
گسترش روابط بین الملل شرکتهای مستقر در پارک گفت :تنها فرایند خرید و فروش کاال با شرکای
خارجی در حیطه تبادالت بین الملل نیست و انتقال تجارب ،ورود تکنولوژی و حتی جذب سهامدار خارجی میتواند در محدوده تبادالت بین المللی قرار
گیرد.
«محمد قویدل» با بیان اینکه درصد باالیی از مهاجران ایرانی ساکن کانادا هستند افزود :با استفاده از ظرفیتی که آنها ایجاد میکنند و تمایلی که برای ارتباط
با سرزمین مادری دارند ،میتوان جهت گسترش روابط بین المللی پارک با کانادا استفاده کرد.
در ادامه مجری پردیس فناوریهای نرم به ایراد سخنرانی و بیان تجریههای خود پرداخت.
«محمد علی مدرســی» با بیان اینکه یکی از برنامههای اصلی پارک در  5ســال آینده توســعه روابط بین الملل با دیگر کشــورها اســت افزود :با توجه به این
استراتژی ،پارک علم و فناوری یزد دفتر مبادالت فناوری و سرمایهگذاری ایران و گرجستان را برای ورود به بازار اروپا تاسیس کرد.
وی دربــاره لــزوم ورود پــارک بــه دیگر قارهها گفت :دفتر مبادالت فناوری ایران و کانادا میتواند دروازه ورود پارک علم و فناوری به آمریکای شــمالی باشــد.
مدرسی با بیان اینکه کانادا کشوری مهاجرپذیر بوده و درصد باالیی از ساکنان آنها خارجی هستند افزود :ساختار این کشور برای همکاری اقتصادی با دیگر
کشورها کامال مناسب است.
مدرسی افزود :با توجه به جهانی بودن شرکتهای کانادایی میتوان از آنها برای ارتقا و بهبود برند شرکتهای مستقر در پارک استفاده کرد و با توجه به
تجربهای که در کانادا داشتم راه پیشرفت شرکتهای ایرانی در آن کشور هموار است.
در ادامه مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد به بیان راهکارهای حمایتی این صندوق از شرکتها برای حضور در عرصه بین المللی پرداخت.
محمد سپهر در این باره گفت :مساعد کردن زمینه حضور شرکتها در نمایشگاههای بین المللی و وجود مشوقهایی برای جذب سرمایه گذار خارجی از
جمله این برنامهها است .وی ادامه داد :با توجه به اینکه در ابتدای مسیر هستیم از تمامی پیشنهادات شرکتهای مستقر در پارک برای ارائه خدمات بهتر
استقبال میکنیم و امیدواریم با حمایت صندوق از این شرکتها زمینه پیشرفت آنها در زمینه بین المللی فراهم شود.
گفتنی است مدیران عامل شرکتهای مختلف در این جلسه ضمن معرفی زمینه فعالیت شرکت خود ،به بحث و تبادل نظر در زمینه راهکارهای موجود برای
توسعه تبادل فناوری با کانادا پرداختند.
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مدیر مرکز توسعهفناور یهایآب،سرپرستپردیسفناوریپارکدر دانشگاهیزدشد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه فناوریهای
آب ،طــی حکمــی از رئیس پــارک علم و فناوری یزد به عنوان سرپرســت پردیس فنــاوری پارک در
دانشگاه یزد منصوب شد.
در این حکم آمده است:
جناب آقای علی اکبر قیومی
نظــر بــه مراتــب تعهد ،دانــش و شایســتگی جنابعالی ،پیرو بنــد  8-1مصوبه هیئت رئیســه مورخ
 95/12/25بــه موجــب ایــن حکــم با حفظ ســمت به عنوان سرپرســت پردیس فنــاوری پارک در
دانشگاه یزد منصوب میشوید.
امید اســت با اتکال به خداوند متعال ،ســعی و اهتمام و اســتفاده از تجربههای مفید قبلی نقش
موثری در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمایید .موفقیت روزافزون شما را ازخداوند بزرگ مسئلت دارم.

برگزاریسمینار مسئولینوکارشناساندفاتر نهادهایفناور همکار پارکیزد
اولین روز از ســمینار دو روزه مســئولین و کارشناســان دفاتر نهادهای فناور همکار پارک علم و فناوری
یزد ،روز سه شنبه  21شهریور در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این سمینار کارگاههای آموزشی با عنوان از ایده
تا محصول ،عمر یک شرکت و فنبازار برگزار و در آن به مباحثی مانند ایده پروری ،بوم مدل کسب
وکار ،مراحل رشد یک شرکت ،مشتری نزدیک ،کسب و کار مبتنی بر نوآوری ،معرفی خدمات صندوق
پژوهش و فناوری ،معرفی سطوح حمایتی و فرایند جذب و پذیرش در مرکز نوآوری پرداخته شد.
تقــی فرهنگ نیا؛ مدیر مرکز رشــد فنــاوری اطالعات و ارتباطات پارک یزد ،محمد ســپهر؛ مدیرعامل
صندوق پژوهش و فناوری اســتان ،رضوی؛ مشــاور مرکز نوآوری پارک و علومی کارشــناس فنبازار از
ارائه کنندگان بخشهای مختلف این سمینار بودند.
گفتنی است بازدید از مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد یکی از برنامههای جنبی روز اول این سمینار بود.
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سیاستوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریتقویتپارکهاومراکز رشداست
وحید احمدی در حاشیه نشست انعقاد تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه نیرو ،پارک علم و فناوری
یزد و دانشگاه یزد از آغاز به کار رسمی منطقه ویژه علم وفناوری در یزد خبرداد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،وحید احمدی پارک یزد را از پارکهای قدیمی و مطرح کشور دانست و اظهار داشت :پارک علم و فناوری
یزد یکی از اجزای اصلی منطقه ویژه علم و فناوری در یزد است که نقش پررنگ و فعالی را در این زمینه ایفا کرده است.
وی افزود :افزایش امکانات و تسهیالت و هم افزایی بیشتر میان مراکز سرمایهگذاری ،تولیدی ،دانشگاهی و صنعتی از اهداف اساسی فعالیت مناطق ویژه علم
و فناوری در کشور است که در حال حاضر در استانهای یزد ،اصفهان ،بوشهر ،آذربایجان شرقی و خراسان رضوی به صورت رسمی شروع به فعالیت کرده
اند.
احمدی با اشــاره به نامگذاری ســال 96به ســال ” اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشــتغال” عنوان کرد :سیاســت وزارت عتف ،تقویت مراکز رشد و پارکهای علم
و فناوری یزد از لحاظ ابعاد و زیرســاختها همچنین فراهم کردن تســهیالت مادی مورد نیازشــان اســت که در این راســتا در ســال گذشــته ،مشــکالت زمین و
زیرساختهای  10پارک علم و فناوری کشور رفع شد.
وی در پایان گفت :افزایش اعتبارات و فضا برای حمایت از شــرکتهای مســتقر در پارک علم و فناوری یکی دیگر از سیاســتهای این وزارت اســت که به این
منظور صندوقهای پژوهش و فناوری توسعه داده شد و با هم افزایی میان صندوقهای پژوهش و بخش خصوصی تسهیالت مداوم و متمرکزی به شرکتها
اعطا گردید.
گفتنی است انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین پژوهشگاه نیرو ،پارک علم وفناوری یزد و دانشگاه یزد و بازدید از پارک علم وفناوری یزد از دیگر برنامههای
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و هیئت همراه در سفر یکروزه به استان یزد بود.
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رئیسمرکز انتقالتکنولوژیدانشگاه UPMمالزیدر بازدیداز پارکعلموفناورییزدبیان کرد:

هدفاز همکاریفیمابینانتقالتکنولوژیواستفادهاز نیرویبومیاست

فــرزاد حجــازی؛ عضــو هیئــت علمــی و رئیــس مرکز انتقــال تکنولــوژی دانشــگاه  UPMمالــزی در
حاشیه ی بازدید از پارک علم و فناوری یزد در گفتوگو با روابط عمومی پارک علم و فناوری یزداز
ظرفیتهای پارک علم و فناوری یزد میگوید.
حجازی با بیان اینکه ارتباط با پارک علم و فناوری یزد از نمایشــگاه اختراعات و تکنولوژی مالزی؛
 MTEآغــاز شــد ،اظهــار داشــت :پــس از آن با توجه به تمایــل مدیران مراکز رشــد پارک یــزد ،دفتر
اختراعات دانشگاه پوترا به عنوان مجری هماهنگیهای الزم جهت بازدید از مراکز رشد و اختراعات
این دانشگاه را انجام داد.
وی ادامــه داد :در ایــن ســفر  5روزه بازدیــد از تمــام مراکــز فناوری و نــوآوری مالزی بــا هدف ایجاد
همکاری و انتقال تجربیات صورت گرفت که منجر به انعقاد تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری یزد

و مرکز انتقال تکنولوژی وابسته به دانشگاه پوترا شد.
رئیس مرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه پوترا با اشاره به اینکه اولین همکاری با ایران از طریق پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت ،افزود :پیرو این تفاهم نامه،
مرکز انتقال تکنولوژی تعهد داده است دورههای آموزشی تخصصی مورد نیاز پارک علم و فناوری یزد را برگزار کند.
حجــازی همچنیــن تبــادل نیروی متخصص و اســاتید دانشــگاهی در زمینه رشــد تکنولوژی و اســتفاده از امکانات و آزمایشــگاههای دانشــگاه پوتــرا برای
آزمایشهای پیشرفته را از دیگر موارد همکاری در تفاهم نامه عنوان کرد.
وی در خصوص بازدید از پارک علم و فناوری یزد اظهار داشــت :پارک یزد در مقایســه با دیگر مراکز فناوری داخل ایران که طرف همکاری دانشــگاه پوترا
هستند ،محصوالت قابل فروش و مورد نیاز بازار روز را تولید میکند و همچنین این محصوالت دارای ویژگیهای خاصی است که آنها را از نمونه خارجی
آن متمایز میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه  UPMمالزی ظرفیتهای حوزه  ICTو برق و الکترونیک پارک یزد را بسیار مناسب توصیف کرد و نوآوری در سایر رشتهها را
نیز قابل توجه دانست.
حجازی با ابراز امیدواری نسبت به ایجاد ارتباط میان شرکتهای پارک علم و فناوری یزد و مرکز نوآوری مالزی ،بازار مالزی و فراهم شدن زمینه همراهی در
تجاری سازی محصوالت ،افزود :هدف ما تنها تجاری سازی نیست ،بلکه انتقال تکنولوژی و استفاده از نیروهای بومی و داخل کشور است.
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جلسهآشناییباتجاربشرکت“ابر آروان”برگزار شد
جلسه آشنایی با تجارب «امید پیله ور» و «میالد قاسم زاده» ،روز پنج شنبه  16شهریور ماه با حضور
مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک علم وفناوری یزد در سالن اجتماعات پارک برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،امید پیله ور ،مســئول بخــش مدیریت ارتباط با
مشــتری شــرکت “ابر آروان” به تشــریح فعالیتهای شــرکت پرداخت .وی با بیان اینکه شرکتهای
ابری نقش اصلی در افزایش سرعت و امنیت ارتباط کاربران با سایتها را دارند گفت :اولین شرکتی
که در این زمینه در کشور به فعالیت پرداخت ابر آروان بود.
پیله ور در ادامه گفت :اکثر کارمندان شرکت قبل از ورود به ابر آروان پیشنهادهای مالی بهتری داشتند ولی به دلیل محیط خوب شرکت و جو دوستانه و حس
جاه طلبی و ترقی خواهی موجود در شرکت ،ابرآروان را انتخاب کردند.
وی در پایان سخنان خود به بیان خاطراتی از محیط کار خود پرداخت و تقویت روحیه کار گروهی را یکی از مهمترین رمزهای موفقیت مجموعه خواند.
در ادامه این نشست میالد قاسم زاده مدیر توسعه کسب و کار ابر آروان مباحثی مانند نوآوری ،خالقیت و پشتکار را برای حاضران تشریح کرد.
وی به تفاوت بین کارمند بودن و کارآفرین بودن اشاره کرد و اظهار داشت :کارمند به دنبال امنیت شغلی و کار کردن براساس برنامهریزیها است و کارآفرین به
دنبال آزادی وبرنامهریزی کردن برای دیگران است.
قاسم زاده با بیان اینکه شرکتهای استارت آپ باید بدانندکه برای رسیدن به سود حداقل باید  3سال صبر کنند افزود :نباید از تجربه و شکست بترسیم و
شکستهای دیروز من مهمترین عامل پیروزی امروز هستند.
وی در پایان تصریح کرد :برای کارآفرین بودن نیاز به کسب آموزش و مهارت است و داشتن روحیه انعطاف پذیر برای تغییر میتواند به موفقیت شرکتها
کمک کند.
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پایانسمینار دوروزهمسئولینوکارشناساندفاتر نهادهایفناور همکار پارکیزد
دومین روز از سمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار پارک علم و فناوری یزد ،روز
چهارشنبه  22شهریور در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شــرکت کنندگان در دومین روز از این ســمینار ،با
مباحثــی از جملــه آییــن نامههای اخذ مجــوز فناوری ،آیین نامه نمایشــگاهها ،نحوه ثبت شــرکت،
مدیریت شرکت ،مدیریت منابع مالی و تسهیالت قابل ارائه توسط پارک و صندوق پژوهش و فناوری استان یزد آشنا شدند.
تسویه حساب و محاسبات مالی در مراکز رشد ،چگونگی عقد قرارداد در مراکز رشد ،نحوه تنظیم دفاتر قانونی توسط شرکتها ،سامانه وندا و آیین نامه
نهادهای فناوری از دیگر سرفصلهای ارائه شده در این سمینار بود.
گفتنی است سمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار به همت دفتر نهادهای همکار پارک برگزار شد.

حضور مرکز توسعهفناوریسرامیکایراندر چهارمینکنگرهکاشیوسرامیک
مرکز توســعه فناوری ســرامیک ایران در چهارمین کنگره کاشــی و ســرامیک ایران و اولین نمایشــگاه
تکنولوژی سرامیک که از تاریخ  15تا  18شهریور در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد ،حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این رویداد که با حضور سخنرانان ،شرکتهای
داخلیوخارجیبرگزار شد،جدیدتریندستاوردهایزنجیرهتأمینصنعت کاشیوسرامیکتوسط
شرکتها و مؤسسات تحقیقاتی این صنعت ارائه گردید.
از جملــه شــرکتهای مطــرح حاضــر در ایــن رویــداد میتــوان بــه  CITI B&T , SACMI, Center Ceramic, ITC, Sicer,Tecno ferRari, Lو
شرکتهای مطرح از اسپانیا ،ایتالیا ،چین و ترکیه اشاره کرد .گفتنی است مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران به عنوان یکی از حامیان این رویداد ضمن حضور
در این کنگره ،به رایزنی با برخی از مؤسسات تحقیقاتی بین المللی به منظور فراهم کردن زمینههای همکاری پرداخت.
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در حاشیهچهارمینکنگرهبینالمللیسرامیکصورتگرفت:

دیدار و گفتوگواعضایمرکز توسعهفناوریسرامیکایران()ICTDC
بامدیر مؤسسهتکنولوژیسرامیکاسپانیا() ITC

در حاشــیه چهارمین کنگره بین المللی ســرامیک در اصفهان ،نشســتی با حضور هیئت مدیره مرکز
توسعه فناوری سرامیک ایران و مدیر مؤسسه تکنولوژی سرامیک اسپانیا ( ) ITCبرگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشست که با حضور پروفسور آرنالدو مرنو
مدیر  ،ITCرئیس هیأت مدیره ،مدیرعامل و اعضای مرکز توســعه فناوری ســرامیک ایران برگزار شــد ،ضمن بررسی تفاهم نامه منعقد شده بین پارک علم و
فناوری یزد و مؤسسه تحقیقات صنعتی سرامیک اسپانیا ،در خصوص راهکارها و برنامههای مناسب جهت اجرایی شدن این تفاهم نامه بحث و تبادل نظر
شد .پروفسور آرنالدو مرنو در این نشست ضمن ابراز خرسندی از راهاندازی حقوقی مرکز فناوری سرامیک در ایران اظهار داشت :حضور پارک علم و فناوری،
انجمن صنفی کاشی و سرامیک ایران و انجمن صنفی لعاب ایران و ذینفعان صنعت سرامیک در کنار نهادهای متولی فناوری از نقاط قوت راهاندازی این مرکز
است که امیدوارم با این ساختار جدید نقش توسعه تکنولوژی در صنعت کاشی و سرامیک ایران بیش از پیش پر رنگ شود.
وی با بیان اینکه  ITCآمادگی هرگونه همکاری در زمینه توسعه این مرکز ،به ویژه در زمینه تحقیق و توسعه را دارد ،عنوان کرد :بررسی مجدد تفاهم نامه فی
مابین ،به ویژه در جزئیات موارد قابل همکاری میتواند به عملیاتی شدن آن کمک کنند .رئیس هیأت مدیره مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران نیز با اشاره به
همکاریهای گذشته بین انجمن لعاب ایران و ITCاظهار داشت :حضور ذی نفعان اصلی صنعت سرامیک در مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران ،زمینه اعتماد
طرف بین المللی به این مرکز را فراهم میکند که این امر منجر به توسعه این مرکز و زمینه ساز انتقال دانش و فناوری است.
رامین زارع مدیرعامل این مرکز نیز در این نشست اظهار کرد :همکاری در آموزش و توانمندسازی منابع انسانی ،توسعه تجهیزات آزمایشگاهی با حمایت،ITC
اجرای پروژههای مشترک تحقیقاتی که منجر به تولید پتنت و حل مسائل پیش روی صنعت شود و همچنین سرمایهگذاری در اجرای پروژههای مشارکتی با
رویکرد کاهش مصرف آب ،انرژی و حفظ محیط زیست از اصلی ترین اهداف مدنظر مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران در ارتباطات بین المللی است.
احسان مصطفائیان از اعضای مرکز نیز زمینه سازی حضور صنعت سرامیک ایران در بازارهای جدید را نیازمند توسعه کیفی محصوالت و نوآوری در فرایند
دانست و حضور چند نفر از مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران برای آموزش توسط ITCرا به عنوان سریع ترین راه شروع همکاری و انتقال دانش به مرکز عنوان
کرد.
گفتنی است در پایان نشست ،طرفین بر آغاز همکاریها با توجه سرفصلهای مشخص شده در تفاهم نامه منعقد شده بین پارک علم و فناوری یزد و مؤسسه
تحقیقاتصنعتیسرامیکاسپانیاتأکیدکردند.
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صدور گواهی“دانشبنیان”برایصندوقپژوهشوفناوریاستانیزد
بنا به اعالم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،با توجه به انواع خدمات نوین حمایتی به شرکتهای دانشبنیان و اهتمام جدی به سرمایهگذاری
خطرپذیر ،صندوق پژوهش و فناوری استان یزد توسط کارگروه تشخیص صالحیت شرکتهای دانشبنیان به عنوان “صندوق دانشبنیان” مورد تایید قرار
گرفت .محمد ســپهر مدیر عامل این صندوق ضمن تشــریح پیگیریهای دو ســاله برای تحقق این مهم اظهار داشــت :از سال  94پیگیر این موضوع بودیم و
در نهایت با توجه به همکاریهای گسترده با شرکتهای دانشبنیان موفق به دریافت این گواهی ارزشمند شدیم .صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
دومین صندوق کشور میباشد که موفق به اخذ این گواهی گردیده است .وی با بیان اینکه یکی از مهمترین دالیل دریافت گواهی صندوق دانشبنیان همکاری
گسترده صندوق با شرکتهای دانشبنیان بوده است افزود :صندوق پژوهش و فناوری یزد  75درصد تسهیالت خود را به شرکتهای دانشبنیان ارائه کرده
است .همچنین بیش از  90درصد سرمایهگذاریهای صندوق پژوهش و فناوری برای مشارکت با شرکتهای دانشبنیان بوده است.
وی به تشریح مزیتهای این گواهی پرداخت و افزود :این گواهی در مجموع  110مزیت برای صندوق ایجاد میکند که از جمله مهمترین آنها استفاده از
معافیت مالیاتی ،امکان استفاده از تسهیالت مالی صندوق شکوفایی و نوآوری و … است.
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انتخابمرکز توسعهفناوریسرامیکایرانبهعنوانعاملتوسعهشبکهفراگیر خوشهصنعتیکاشیوسرامیک
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران به عنوان عامل
توســعه شــبکه فراگیر خوشه صنعتی کاشی و ســرامیک از جانب شرکت شهرکهای صنعتی استان
یزد انتخاب شد و گواهی یک سالهای به منظور تداوم بهره مندی از حمایتهای مالی و معنوی
سازمانهای پشتیبان این خوشه دریافت نمود.
گفتنی است پروژه توسعه خوشه سرامیکی استان یزد با 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.

شرکترئیسپارکعلموفناورییزددر سیوچهارمین کنفرانسانجمنبینالمللیپارکهایعلموفناوریومناطقنوآوری
رئیس پارک علم و فناوری یزد درسی و چهارمین کنفرانس انجمن بین المللی پارکهای علم و فناوری
و مناطق نوآوری در ترکیه حضور یافت .در مراسم افتتاحیه که روز  ۴شنبه  ۵مهرماه  ۹۶در سوئیس
هتل شهر استانبول و با حضور بیش از  ۵۰۰نفر از روسا و نمایندگان پارکهای علم و فناوری سراسر
جهان برگزار شد ابتدا لوییس سنز ،دبیر کل انجمن ضمن خوشامد گویی به حضار به بیان برنامهها
و استراتژ یهای انجمن پرداخت .سخنران کلیدی فرانک سوکی ،مدیر گروه واقعیت مجازی شرکت
اینتل بود که ضمن بیان مفاهیم به تشریح فعالیتها و برنامهها و تاثیر واقعیت مجازی بر حال و آینده
جوامعپرداخت.
رئیس انجمن و همچنین رئیس تکنو پارک استانبول از دیگر سخنرانان مراسم افتتاحیه بودند.
رئیس پارک علم و فناوری یزد در اولین روز کنفرانس مالقاتهایی را با روسا و نمایندگان پارکهای
مسقط و آنکارا در زمینه گسترش همکاریهای منطقهای در راستای توان افزایی شرکتهای فناورو بررسی ظرفیتهای طرفین انجام داد .پور سراجیان عالوه
یوپنجم حضور مییابد .این کنفرانس به مدت  ۴روز ادامه خواهد داشت.
بر حضور در جلسات و برنامههای علمی در جلسه کمیته علمی کنفرانس س 
الزم به ذکر است انجمن بین المللی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری بزرگترین انجمن تخصصی فعال در حوزه علم و فناوری و پارکها و مراکز 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.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در ادامه این بازدید ،رویداد استارتاپ راه ابریشم
در تــاالر اجتمــاع بنیاد نخبگان یزد برگزار شــد که یازده اســتارتاپ در حضور داوران ،ایدههای کســب
و کار خــود را ارائــه کردنــد و در پایــان ســه اســتارتاپ  Echobaar، ChubKhatو  PinJobیزد ،توانســتند
رتبههای اول تا ســوم را کســب کنند .ده استارتاپ برگزیده از بخش نخست ،امکان حضور رایگان در
رویــداد نهایــی در جزیره کیش را خواهند داشــت که پس از آن ســه اســتارتاپ برتــر به جوایزی نظیر
بهرهمندی از حمایتهای مختلف صندوقهای سرمایهگذاری ،شتابدهندهها و فرصت حضور در
نمایشگاههای بینالمللی دست مییابند .رویداد استارتاپ راه ابریشم توسط تکراسا (،)TechRasa
همفکر ( )Hamfekrو  GNP tourو با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز شتابدهی نوآوری برگزار شده است .گفتنی است بنیان گذاران
شرکت ،J12مدیرعامل شرکت ،Euworxبنیان گذار شرکتهای The A Factorو ،Shiftbalanceمدیرعامل استارتاپ استودیوهامبورگ ،موسس استارتاپ کاموا،
موسس شرکت Startup sesameو نایب رئیس هیئت مدیره اسنپ و مدیر راکت اینترنت ایران از جمله حاضرین در تیم استارتاپ راه ابریشم هستند.

مسئولدفتر مبادالتفناوریوسرمایه گذاریایرانوگرجستانخبرداد:

سهقراردادمابینشرکتهایفناور ایرانیوشرکتهای گرجیاجراییمیشود
مســعود نظــری گفــت :پیــرو برگزاری اولین رویــداد فناوری ایران در گرجســتان و انعقاد  40تفاهمنامه همکاری مابین شــرکتهای ایرانی و گرجی ،ســه
قرارداد مابین شرکتهای فناور ایرانی و شرکتهای گرجی در آیندهای نزدیک عملیاتی میشوند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مسعود نظری اظهار داشت :این سه قرارداد مربوط به شرکتهای خزر الکتریک ،ابزار توس و صفه
هنر ایرانیان و به ارزش تقریبی  30میلیارد ریال اســت .وی افزود :با توجه به درخواســتها و جلســات رودرروی برگزار شــده مابین شرکتهای ایرانی و
گرجی در گرجستان ،پیش بینی میشود عالوه بر این سه قرارداد ،قراردادهای دیگری نیز تا یک ماه آینده منعقد شود.
وی ادامه داد :در مدت زمان برگزاری رویداد فناوری ایران در گرجستان ،شرکتهای ایرانی با حضور در مرکز فروش مصالح ساختمان تفلیس و مراکز
تجاری دیگر ،با بازار گرجســتان آشــنا شــدند و شــرایط تجارت در گرجستان و شرایط بازرگانان و کارآفرینان ایرانی فعال در این کشور را مورد بررسی قرار
دادند .نظری افزود :همچنین سمینار آموزشی چهار ساعتهای برای شرکتهای ایرانی با موضوعات قوانین مالی و بانکی ،قوانین بیمهای و مالیاتی
و مباحث حقوقی مرتبط با کسب و کار در گرجستان توسط کارشناسان خبره گرجی برگزار شد.
وی در پایان اظهار داشت :بازدید از مرکز تجارت ایرانیان در گرجستان ،بازدید از تکنوپارک گرجستان و بازدید از دفتر مبادالت فناوری ایران و گرجستان
به منظور شناسایی نیازهای فناورانه کشور گرجستان و تشریح خدمات و محصوالت مورد نیاز بازار ،از دیگر برنامههای صورت گرفته در این رویداد به
منظور همکاریهای تجاری بیشتر شرکتهای ایرانی و گرجی بود.
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همکاریپارکعلموفناورییزددر برگزاریرویدادهایترویجیدر دانشگاهیزد
پارک علم و فناوری یزد به منظور برگزاری بهتر و گسترده تر رویدادهای ترویجی در حوزه کارآفرینی،
با دانشگاه یزد همکاری میکند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،نشست هماندیشی روز سه شنبه 9آبان ،با حضور
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی 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 اشاره به آغاز به کار دفتر این معاونت در دانشگاه یزد ،به تشریح برنامههای این واحد
پرداخت.
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی برگزاری رویداد “ارائه سه دقیقهای پایان نامههای دانشجویی” در سطح ملی ،راهاندازی سینما کارآفرینی و اجرای مسابقه
اینفوگرافی با موضوع آب را از جمله برنامههای در دست اقدام این دفتر عنوان کرد و خواستار مشارکت بیشتر دانشگاه یزد و پارک علم و فناوری یزد برای
برگزاری بهتر این برنامهها شد.
روح اهلل دوست حسینی؛ مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه یزد نیز با اشاره به سیاستها و برنامههای دانشگاه یزد برای توسعه کارآفرینی ،فعالیت دفتر
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی در دانشگاه یزد را اقدامی سازنده و مؤثر ارزیابی و بر همکاری نزدیک با این واحد در حوزههای مشترک کاری تأکید کرد.
ابوالفضل مرشدی؛ مدیر امور فرهنگی دانشگاه یزد نیز در این جلسه آموزش مهارتهای کارآفرینی به دانشجویان را از جمله نیازهای اصلی آنان دانست و
افزود :ضروری است در فرایند طراحی و اجرای برنامههای فرهنگی ،به مقوله کارآفرینی و ترویج ویژگیهایی مانند امید ،انگیزه ،جسارت و ...توجه ویژهای
شود.
در ادامه علی اکبر قیومی؛ مدیر پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشــگاه یزد با تشــریح فعالیتهای کارگاه نوآوری و مرکز رشــد این دانشــگاه اظهار
داشت :در حال حاضر  14شرکت در مرکز رشد فعالیت میکنند و  15موسسه جدید نیز در این مجموعه پذیرش شدهاند.
وی ادامه داد :فرهنگ سازی ،تبلیغات و حمایت جدی از برگزاری برنامههای ترویجی از جمله محورهای کاری و اولویتهای مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه
یزد است و پارک علم و فناوری یزد نیز از برگزاری این برنامه حمایت میکند.
گفتنی است در پایان این جلسه مصوب شد کمیتهای با محوریت دفتر معاونت امور فرهنگی جهاد دانشگاهی استان و با حضور نمایندگان جهاد دانشگاهی،
دانشگاه و پارک علم وفناوری یزد به منظور هماهنگی و حمایت از رویدادهای ترویجی و تصمیم سازی پیرامون نحوه اجرای برنامهها تشکیل شود.
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برگزاریدومیندورهمسابقاتهوافضاتوسطپارکعلموفناورییزد
دومین دوره از مســابقات هوا فضا ،عصر روز دوشــنبه  13آذر ماه به همت مرکز نوآوری پارک علم و
فناوری یزد و طبق تفاهمنامه منعقده با ستاد هوافضا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در
سالن اکبرآباد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مسابقات هوافضا با هدف بررسی میزان توانمندی
دانش آموزان یزدی در زمینه ســاخت گالیدر ،به داوری محمد رضا غفار زاده و با حضور  17شــرکت
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.

پارکعلموفناورییزدصاحباولینشبکهاینترنتپرسرعتبر بستر فیبرنوری(تانوما)در استانشد
پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــه عنوان یکی از مراکز پیشــتاز در عرصه فناوریهای نوین ،برای اولین بار و با همکاری شــرکت مخابرات ،صاحب شــبکه اینترنت
پرسرعت بر بستر فیبرنوری در استان شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،با توجه به سرعت رشد استفاده از اینترنت و خدمات دیتا،جهت بهرهبرداری از سرویسهای ارائه شده
بر این بستر نیاز به افزایش سرعت دسترسی وجود دارد و از آنجایی که یکی از رسالتهای پارک علم و فناوری ایجاد زیر ساختهای الزم در حوزه فناوری
اطالعات جهت بهرهبرداری شرکتهای مستقر است .لذا با همکاری شرکت 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 جمله سرویسهای قابل ارائه به صورت هم زمان بر بستر فیبر نوری میتوان به اینترنت ،تلفن ،تلویزیون اینترنتی ،آموزش از راه دور ،ویدئو کنفرانس و...
اشاره کرد.
گفتنی است شرکتهای مستقر در پارک میتوانند با هماهنگی واحد خدمات  ITجهت استفاده از این سرویس درخواست خود را به شرکت مخابرات اعالم
نمایند.
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درآمدزایی 300میلیوندالریدر صورتتحققاهدافمرکز توسعهفناوریسرامیکایران
همایش مدیران تولید و فنی کارخانجات کاشــی و ســرامیک ایران  30آبان ماه با حضور محمود
زمانی قمی؛ اســتاندار یزد ،علمدار یزدی؛ محمد روشــنفکر ،رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی
تولید کنندگان کاشــی و ســرامیک کشــور؛ رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت ،محمد صالح
اولیا؛ رئیس دانشــگاه یزد ،شــهرام شــکوهی؛ معاون پشــتیبانی پارک علم و فناوری یزد و برخی
دیگر از مسئوالن استان در سالن آمفی تئاتر دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شــهرام شــکوهی معاون پشــتیبانی این پارک
درباره شــکل گیری مرکز توســعه فناوری ســرامیک ایران گفت :این مرکز پس از پیگیریهای یک
ســاله و برگزاری جلســات متعدد با همت پارک علم و فناورییزد ،خانه صنعت و معدن استان،
انجمنهای تخصصی کاشی و سرامیک و شرکتهای فناوری استان راهاندازی شد.
شــکوهی ادامه داد :این مجموعه با هدف ایجاد و توســعه بازارهای هدف کاشــی و ســرامیک ،انجام پژوهشهای کاربردی ،کمک به انتقال دانش و
فناوری از دانشگاه به صنعت و از صنایع خارجی به داخل کشور ایجاد شد.
وی با بیان اینکه با افزایش کیفیت محصول میتوان قیمت را نیز افزایش داد ،افزود :با توجه به اینکه تولید سالیانه کاشی استان یزد  300میلیون متر
مربع در ســال اســت بااندک افزایش قیمت کاشــی که نتیجه افزایش کیفیت محصول است میتوان درآمدی معادل کل بودجه عمرانی استان را برای
استان رقم زد.
معاون پشــتیبانی پارک علم و فناوری یزد درباره دیگر مزیتهای مرکز توســعه فناوری ســرامیک ایران گفت :این مرکز پیوند بین صنعت و دانشــگاه را
برقرار میکند و در بلند مدت موجب اشتغال و جذب افراد تحصیل کرده به بازار کار خواهد شد.
گفتنی است ،همایش مدیران تولید و فنی کارخانجات کاشی و سرامیک ایران با مشارکت ،انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور ،مرکز
توســعه فناوری ســرامیک ایران و انجمن ســرامیک ایران؛ به منظور ارائه آخرین دســتاوردها و تبادل تجربیات صنعت ،در تاریخ  30آبان تا یک آذر در
سالن شهید منتظر قائم یزد در حال برگزاری است.
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انتصابمجتبیمرآتبهعنواننمایندهشرکتهایپردیسزیستفناوریوسیستمهایپیشرفتهصنعتی
مجتبی مرآت؛ مدیرعامل شرکت مشاورین علم و صنعت ،طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان نماینده 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
پیرو مصوبه هیئت رئیسه پارک به شماره  /16/5891د مورخ  96/08/16و مطابق با آئین نامه انتخاب نمایندگان واحدهای فناور مستقر در پارک علم و
فناوری یزد به عنوان نماینده شرکتهای پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی به مدت 2سال منصوب میگردید.
امید است با اتکال به خداوند منان و همکاری مسئولین پردیس مربوطه در پیگیری امور شرکتهای آن پردیس موفق و پیروز باشید.
مطابق با آئین نامه انتخاب نمایندگان واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،نمایندگان به منظور ایجاد تعامل بیشتر بین واحدهای فناور و
تسهیل برقراری ارتباط بین واحدهای فناور و ستاد پارک علم و فناوری انتخاب شده و وظیفه برنامهریزی و ایجاد بستری جهت تعامل واحدهای فناور،
دریافت نظرات واحدهای فناور و انتقال آن به ستاد پارک و بالعکس ،ارائه راهکارهای اجرایی جهت حل مسائل واحدهای فناور و کمک به پیاده سازی
سیاستهای پارک را برعهده دارند.

انتصابالههافسریهبهعنواننمایندهشرکتهایپردیسعلومانسانیوهنر
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،الهه افسریه؛ مدیرعامل شرکت پیشتازان توسعه 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
پیرو مصوبه هیئت رئیسه پارک به شماره  /16/5891د مورخ  96/08/16و مطابق با آئین نامه انتخاب نمایندگان واحدهای فناور مستقر در پارک علم و
فناوری یزد به عنوان نماینده شرکتهای پردیس علوم انسانی و هنر به مدت  2سال منصوب میگردید.
امید است با اتکال به خداوند منان و همکاری مسئولین پردیس مربوطه در پیگیری امور شرکتهای آن پردیس موفق و پیروز باشید.
مطابق با آئین نامه انتخاب نمایندگان واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،نمایندگان به منظور ایجاد تعامل بیشتر بین واحدهای فناور و
تسهیل برقراری ارتباط بین واحدهای فناور و ستاد پارک علم و فناوری انتخاب شده و وظیفه برنامهریزی و ایجاد بستری جهت تعامل واحدهای فناور،
دریافت نظرات واحدهای فناور و انتقال آن به ســتاد پارک و بالعکس ،ارائه راهکارهای اجرایی جهت حل مســائل واحدهای فناور و کمک به پیاده ســازی
سیاستهای پارک را برعهده دارند.
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انتصابعمادمرشدیان بهعنواننمایندهشرکتهایپردیسفناوریاطالعاتوارتباطات
عماد مرشدیان؛ مدیرعامل شرکت توسعه آسمان آترین ایساتیس ،طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان نماینده شرکتهای پردیس فناوری
اطالعات و ارتباطات منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،در این حکم آمده است:
جناب آقای مرشدیان
پیرو مصوبه هیئت رئیســه پارک به شــماره  /16/5891د مورخ  ،96/08/16مطابق با آئین نامه انتخاب نمایندگان واحدهای فناور مســتقر در پارک علم و
فناوری یزد به عنوان نماینده شرکتهای پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات به مدت  2سال منصوب میگردید.
امید است با اتکال به خداوند منان و همکاری مسئولین پردیس مربوطه در پیگیری امور شرکتهای آن پردیس موفق و پیروز باشید.
مطابق با آئین نامه انتخاب نمایندگان واحدهای فناور مســتقر در پارک علم و فناوری یزد ،نمایندگان به منظور ایجاد تعامل بیشــتر بین واحدهای فناور و
تســهیل برقراری ارتباط بین واحدهای فناور و ســتاد پارک علم و فناوری انتخاب شــده و وظیفه برنامهریزی و ایجاد بســتری جهت تعامل واحدهای فناور،
دریافــت نظــرات واحدهــای فناور و انتقال آن به ســتاد پارک و بالعکس ،ارائه راهکارهای اجرایی جهت حل مســائل واحدهای فناور و کمک به پیاده ســازی
سیاستهای پارک را برعهده دارند.

برگزاریمرحلهاستانیمسابقاتملیدفاع 3دقیقهای
مرحله اســتانی دومین دوره مســابقات ملی دفاع  3دقیقهای پایاننامههای دانشجویی ،روز سه
شنبه  28آذر با حمایت پارک علم و فناوری یزد در دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این مسابقات با هدف آشنایی صاحبان صنعت
بــا نتایــج پژوهشهای دانشــجویی ،ترویج ارتباط بیشــتر صنعت و دانشــگاه و تقویت مهارتهای
ارتباطی ،بیانی و ایدهپردازی در دانشجویان برگزار میشود.
در این دوره از مسابقات 28 ،دانشجوی یزدی به بیان دستاوردهای پایاننامه خود برای اساتید
و صاحبان صنعت طی سه دقیقه پرداختند که در پایان بر اساس رای هیئت داوران ،مهران زارعی و مریم عابدی دانشجویان رشته اقتصاد و وجیهه مظفری
دانشجوی رشته نساجی از دانشگاه 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 است این مسابقات در سه مرحله استانی ،نیمه نهایی و نهایی برگزار میشود که مرحله نهایی آن همزمان با مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره
پایاننامه سال دانشجویی در بهمنماه و با معرفی برترینها انجام خواهد شد.
الزم به ذکر است دانشگاه یزد ،جهاد دانشگاهی استان ،اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن یزد نیز در برگزاری این مسابقات همکاری داشتند.
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افتتاحواحدتولیداسیدآلیشرکتپترواکتانایساتیس
آئیــن افتتاحیه واحد تولید اســید آلی شــرکت پترو اکتان ایســاتیس چهارشــنبه  22آذر مــاه با حضور
ابوالفضــل رضوی؛ معاون توســعه روســتایی ومناطق محروم کشــور ،محمد یارمنــد؛ مدیرکل امور
روســتایی و شــوراهای اســتانداری یزد ،علیرضا عرشــیان؛ بخشــدار زارچ و شــهرام شکوهی؛ معاون
پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور ،در آئین افتتاح واحد تولید
شرکت پترواکتان ایساتیس با اشاره به قرار گرفتن مجموعه در دهستان اله آباد زارچ گفت :تا زمانی که توسعه کشور از محالت آغاز نشود ،مشکل اقتصادی و
توسعه کشور رفع نمیشود.
وی مردمی کردن اقتصاد کشور را یکی از ضرورتهای اجرایی در راستای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار عنوان کرد و گفت :معمار
کبیر انقالب اســامی بعد از پذیرش قطع نامه به تمام مســئوالن و دســتاندرکاران تاکید کردند که زمینه الزم برای حضور مردم به ویژه مســتضعفان در
فعالیتهای اقتصادی را فراهم کنند.
وی با اشاره به دانشبنیان بودن فعالیتهای شرکت پترواکتان ایساتیس گفت :حمایت از فعالیتهای دانشبنیان از دیگر ضرورتهای توسعهای کشور است.
همچنین طرحهای اقتصادی که با روش سنتی فعالیت میکنند ،حتما وام گیرنده را با شکست در فعالیت اقتصادی مواجه میکند.
رضویباتوجهبهدانشبنیانبودنفعالیتهایشرکت،خطاببهمسئوالناستان گفت:بایدتمامیامکاناتمالیوغیر مالیالزمبرایتوسعهاینمجموعه
در اختیار مسئوالن این واحد تولیدی قرار گیرد.
در ادامه این آئین ،محمد حسین طیب پور مدیر عامل شرکت پترو اکتان ایساتیس با بیان دستاوردهای این شرکت گفت :واحد تولیدی اسید آلی شرکت
پترو اکتان ایساتیس دومین تولید کننده کاپریلیک اسید در خاورمیانه محسوب میشود و در جمع  5کشور تولید کننده این محصول جایگاه ویژهای خواهد
داشت.
وی بــا اشــاره بــه ایجاد اشــتغال برای  18نفر در این شــرکت تولیدی گفت :در صورت ادامــه حمایتها از مجموعه تعداد افراد شــاغل به  40نفر افزایش
خواهد یافت.
در ادامه این مراســم مدیر عامل شــرکت بخشهای مختلف واحد تولیدی را به معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم کشــور نشان دادند و درباره
نحوه عملکرد هر کدام از بخشها توضیحاتی را ارائه کردند.
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دیدار هیئتفناوریاستانیزد باسفیر جمهوریاسالمیایراندر مسقط
هیئت فناوری استان یزد متشکل از محمدعلی وحدت زاد ،عضو کمیسیون دائمی هیئت امنا پارک
علــم و فنــاوری یزد و عضو بنیاد حامیان علم و فنــاوری ،جمعی از نمایندگان بخش خصوصی و به
ریاســت داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در محل ســفارت جمهوری اســامی
ایران در مسقط با نوری شاهرودی،سفیر جمهوری اسالمی ایران در عمان دیدار و گفتوگو کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علم و فنــاوری یزد ،توســعه روابط تجــاری در حوزه فنــاوری میان
جمهوری اسالمی ایران و سلطنت عمان با محوریت بخش خصوصی ،محور اصلی این دیدار بوده است.
در این دیدار همچنین توانمندیهای پارک علم و فناوری یزد و شرکتهای فناور مستقر در حوزههای مختلف فناوری و فعالیتهای بین المللی آنها مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.

مالقاتهایدوجانبهرئیسپارکعلموفناورییزد
ومسئوالنمراکز علمیوفناوریمسقط
داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد که در راس یک هیئت فناوری و به دعوت پارک
نوآوری مســقط به عمان ســفر کرده مالقاتهایی را با مســئوالن پارک نوآوری عمان ،کالج الشــرق
االوســط ،صندوق تکنولوژی عمان و موسســه اثرا به منظور توســعه همکاریهای فناورانه سازمان
پارک و شرکتهای مستقر در عرصه بین المللی انجام داد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این دیدارها ضمن آشنائی با ظرفیتهای طرفین
در حوزههای مختلف علمی و فناوری ،زمینههای همکاری دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حمایت از حضور شرکتهای فناور در عرصه بین المللی ،انتقال تجربیات و حمایتهای مالی و مشورتی از شرکتهای نوپا از مهمترین مباحث مطرح شده
در این دیدارها بود.
گفتنــی اســت ،در ایــن بازدیدها محمد علی وحدت زاد ،عضو کمیســیون دائمی هیئت امنــای پارک علم و فناوری یزد و عضو بنیاد حامیــان علم و فناوری و
نمایندگان شرکتهای فناور ،رئیس پارک را همراهی نمودند.
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معاونتوسعهوهماهنگیامور اقتصادیاستاندارییزدمطرحکرد:

شرکتهایدانشبنیانوفناور از حلقههایاصلیاقتصادکشور هستند
علــی زینی وند اظهار داشــت :شــرکتهای دانشبنیان و جوانان صاحــب ایده ،از حلقههای اصلی
اقتصاد کشــور هســتند کــه اگر این حلقه تقویت نشــود و مورد بــی توجهی قرار گیرد ،نقطه آســیب
اقتصاد کشور خواهد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علم و فناوری یزد ،تور فناوری متخصصان شــرکت ملی گاز ایــران از پارک علم و فناوری یزد ،روز یک شــنبه  15بهمن ماه با
حضور معاون توسعه و هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،مدیرعامل شرکت گاز استان ،معاون فناوری و نوآوری پارک،
متخصصان صنعت گاز و مدیران عامل شرکتهای فناور در مرکز فناوری اقبال برگزارشد.
معاون توسعه و هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد در این نشست با اشاره به ضرورت جایگاه سازی مناسب شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد کشور
تصریح کرد :بحث شرکتهای دانشبنیان در کشور بحث جدیدی است اما آمارهای بسیار 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 صاحب ایده و خالق دانست که برخورد بد مدیران و بوروکراسی اداری میتواند باعث
بی انگیزگی در آنها میشود.
وی اضافه کرد :اگر انتظار داشته باشیم که صاحبان ایده ،ساخت کارخانه و تولید را برعهده بگیرند و تولیدکنندگان و صنعتگران خودشان در خلق ایده فعال
باشند ،در توسعه اقتصاد راه به جایی نخواهیم برد.
زینی وند با تقدیر از شرکت ملی گاز ایران به دلیل ایجاد فن بازار تخصصی صنعت گاز و همکاری با شرکتهای دانشبنیان ،فن بازار را دارای نقش موثری بین
تولید کننده و شرکتهای دانشبنیان دانست و بر تقویت فن بازارهای تخصصی در سازمانهای دولتی تاکید 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.
279

گزارش عملکرد سال 1396پارک علم و فناوری یزد

فصلهشتم خبرها و رویدادهای سال 1396پارک

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 کارآفرینی مبتنی بر
دانش ،اساس شکل گیری پارکهای علم و فناوری بوده است و درحال حاضر ماموریت و مزیت اصلی پارکها ،مباحث توسعه بازار است که شرکتهای فناور
نیز باید آن را در اولویت قرار دهند .داریوش پورسراجیان ادامه داد :در حال حاضر شرکتهای فناور و دانشبنیان با سه چالش مالکیت ،ارزش گذاری و توسعه
تقاضا در بازار مواجه هستند که خوشبختانه همه این چالشها در قالب فن بازارها میتوانند مرتفع شود.
وی با بیان اینکه سیاست فن بازارها متمرکز بر توسعه بازار است ،ایجاد فن بازارهای تخصصی را نشانه عزم و جدیت صنعت در همکاری با شرکتهای فناور
دانست.
پورسراجیان در پایان اظهار امیدواری کرد :برگزاری تور فناوری متخصصان شرکت ملی گاز ایران از پارک یزد؛ دارای آثار مثبت و ارزنده بوده و به عنوان الگوی
همکاری شرکتهای دانشبنیان و سازمانها در یزد و سایر استانهای کشور باشد.
در ادامــه ایــن جلســه همچنین مدیرعامل شــرکت گاز اســتان یزد ،معاون فنــاوری و نوآوری پارک یــزد و رئیس امور تخصصی و بازرگانی شــرکت ملی گاز در
خصوص اهداف ،ضرورت و نحوه همکاری شرکتهای دانشبنیان با شرکت ملی گاز ایران سخنرانی کردند.
گفتنی اســت رویداد تور فناوری متخصصان شــرکت ملی گاز ایران از پارک علم و فناوری یزد ،امروز عصر و روز دوشــنبه  16بهمن با برگزاری جلســات B2B
متخصصان صنعت گاز با شرکتهای دانشبنیان ،پنل تخصصی و ارائه گزارشهای انجام شده از جلسات پیگیری خواهد شد.
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باحضور مسئولینارشداستانیزدبرگزار شد:

مراسم کاشت نهال فناوری در محل طرح جامع پارک علم و فناوری یزد
مراسم کاشت نهال فناوری روز چهارشنبه 16اسفند با حضور داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم
و فناوری یزد ،مدیران پارک و جمعی از مسئولین استانی در محل طرح جامع پارک علم و فناوری یزد
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این مراسم ابتدا جمعی از دانش آموزان استان ،در محل طرح جامع پارک علم و فناوری یزد به کاشت نهال
پرداختندسپسداریوشپورسراجیان،رئیسپارکعلموفناوری،شهرامشکوهی،معاونپشتیبانیپارک،محمدسپهر مدیرعاملصندوقپژوهشوفناوری،
محمد قویدل مدیر روابط بین الملل ،سید محمد خامسی ،مدیر روابط عمومی ،علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه فناوری آب ،روح اهلل غفارزاده مدیر امور
اداری و حسین رحیمی مدیر امورعمرانی پارک علم و فناوری یزد ،تعدادی نهال غرص کردند.
در ادامه مراسم نیز مسئولین استانی از جمله محمدرضا آخوندی ،مدیر کل اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری ،رضا باقری معاون اداره کل منابع طبیعی
و آبخیز داری ،یداهلل میرشمسی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری ،علی محمد مزیدی رئیس اداره آموزش و ترویج و مشارکت مردمی ،کمال
کریمی رئیس منابع طبیعی بافق ،پرویز گرشاسبی عضو پژوهشکده حفاظت خاک و فرجامی نماینده دانشگاه یزد نهالهایی در محل طرح جامع پارک علم
و فناوری یزد کاشتند.
گفتنی است ،مراسم کاشت نهال فناوری چهاردهم تا بیستم اسفند  ۹۶به مناسبت هفته منابع طبیعی و با هدف ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری ،توجه به
مناطق پاک و زیســت بوم فناوری ،اســتفاده از جوانان و نوجوانان به عنوان ســرمایههای اصلی در اجرای طرح جامع پارک علم و فناوری یزد ،مشــارکت در
ساخت بزرگترین مجموعه کارآفرینی ،نوآوری و خالقیت در مرکز کشور و ایجاد امید به آینده بهتر توسط پارک علم و فناوری یزد و در محل طرح 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
جمهــوری ،پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،مرکز فن بــازار ملــی ایران و شــهرداری یزد و توســط فــن بازار
منطقهای و شتابدهنده در هتل صفائیه شهر یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،در این مراســم که با حضور معــاون وزیر تعاون،
رفاه و کار اجتماعی ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراسانی،
معاون فناوری و نوآوری پارک ،معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس و جمعی از فعاالن بخش
خصوصی در حوزه فناوریهای نوین و مدیران علمی در شهر یزد برگزار شد ،معاون توسعه فناوری
پــارک فنــاوری پردیس با بیان اینکه  40کارگزاری در کشــور در ایجاد شــبکه فن بازار و توســعه شــبکه
بروکرها فعالیت دارند ،گفت :فروش اختراع در بازار فرابورس انجام میشود.
حسین صابری افزود 14 :کارگزار برای بازاریابی  ،چهار کارگزار وظیفه جذب سرمایه و  20کارگزار وظیفه تبادل فناوری و رفع نیاز شرکتهای دانشبنیان را به
عهده دارند .وی با اشاره به فروش اختراع در بازار فرابورس ،گفت :فروش محصوالت فناورانه در بخش خصوصی نیز به گونهای انجام میشود که یک هزار
محصول از سوی شرکتهای غیردولتی خریداری شده است.
صابری با بیان اینکه توجه به فن بازار تخصصی و فن بازار منطقهای در بازار از مقولههای مهم بازار ایران است ،اظهار داشت :بیشترین خرید از تولیدات این
بخش از دولت انجام میشود به گونهای که  63درصد محصوالت دانشبنیان در این بخش است.
وی افزود :اکوسیستم تولید فناوری در کشور بر عهده دانشگاهها ،مراکز کار آفرینی ،مراکز شتاب دهنده ،مراکز رشد و پارک فناوری است و فن بازار در واقع برای
تمرکز تحریک به تقاضا از سال  1383در 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 جدی فن بازارها
عنوان کرد و گفت :محصوالت فناورانه ،خدمات تخصصی کسب و کار و طرحهای فناورانه از جمله خدمات قابل ارائه در فن بازار است.
در ادامه نشست محمدرضا رضایی نژاد ،مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد با بیان اینکه شرکتها باید به سمت آینده نگری و آینده فروشی بر
مبنای افزایش بهره وری حرکت کنند ،گفت :امروزه ارزش شرکتها به سودآوری آنها در آینده است.
وی استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و ایجاد ارتباط با 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 توسعهای است که عالوه بر ایجاد ارزش افزوده به بخشهای مختلف انسانی،علمی،
اجتماعیوفرهنگیتقسیممیشود.
گفتنی اســت ،هدف اصلی از برگزاری این رویداد ،مذاکره مســتقیم صاحبان ایده و اســتارتاپها با ســرمایه گذاران فعال در زمینه توسعه و راهاندازی کسب و
کارهای نوپا است.
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رئیسفنبازار منطقهاییزدمطرح کرد:

بحث بازار یابی یکی از اولویتهای اصلی در پارک یزد است

احمدرضا فقیه خراســانی در پنل تخصصی متخصصان شــرکت ملی گاز ایران با شرکتهای فناور
با اشاره به ضرورت نگاه تخصصی به بحث بازار یابی ،آن را یکی از اولویتهای اصلی پارک علم و
فناوری یزد برشمرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،پنل تخصصی متخصصان شرکت ملی گاز ایران
با شــرکتهای فناور مســتقر در پارک علم و فناوری یزد ،روز دوشــنبه  16بهمن در مرکز فناوری اقبال
برگزار شد.
رئیس فن بازار منطقهای یزد در این پنل ،با اشاره به اینکه عمر محصول فناورانه کوتاه است گفت:
محصول فناورانه باید در اولین فرصت در دسترس مشتری قرار گیرد در غیر این صورت با توجه به
افزایش سرعت تکنولوژی ،محصول دیگری جایگزین آن میشود.
وی با تاکید بر ایجاد بازار مناسب برای محصوالت ،در نظر داشتن بازارهای بین المللی و عدم اکتفا به بازار داخلی را برای شرکتهای فناور ضروری برشمرد.
فقیه خراسانی بازارهای بین المللی را سکوی پرتاب برای شرکتهای فناور دانست و اظهار داشت :پارک علم و فناوری یزد تا به حال با کشورهایی مانند
مالزی ،گرجستان و مسقط تفاهمنامههای همکاری امضا کرده که هدف اصلی این همکاریها ،صادرات فناوری و یافتن بازار مناسب در این کشورها است.
در ادامه این پنل ،رئیس امور تخصصی و بازرگانی شرکت ملی گاز ایران در خصوص نحوه خود اظهاری و شاخصهای ارزیابی شرکتهای دانشبنیان در
سامانه تامین الکترونیکی کاالی صنعت نفت سخن گفت.
حجت اهلل عابدی سوابق گذشته ،توان مالی و مجوزهای کاری را از شاخصهای ارزیابی شرکتها 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 بعضی از این پارامترها را به دلیل نوپا بودن
ندارند درصددیم شاخصهای متفاوتی برای ارزیابی آنها در تبیین کنیم.
در پایان این پنل مدیران عامل شرکتهای فناور مستقر در پارک یزد سواالت و دغدغههای خود را در زمینه همکاری با شرکت ملی گاز ایران مطرح کردند که
نمایندگان شرکت ملی گاز ایران به آن پاسخ دادند.
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تواناییتجار یسازیایده؛شاخصاصلیداوریدر جشنوارهشتاب
دبیرکمیته علمی ســومین جشــنواره شــتاب ملی اظهار کرد :با توجه به رســالت پارکهای علم و
فناوری مبنی بر تشویق و ترغیب نوآوران و مبتکران به سمت تجاریسازی ،در این جشنواره ایده
علمی با توانایی تجاریسازی شدن و تالش ایده دهنده برای تولید ثروت از ایده ،اصل مهمی
برای برگزیده شدن محسوب میشود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراســانی با ابراز خرســندی از
برگزاری جشنواره شتاب ملی در سال  96گفت :امسال هم مانند سالهای گذشته این جشنواره
با حمایت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سطح ملی برگزار میشود.
وی ادامه داد :وظیفه کمیته علمی جشنواره شتاب ملی ،بحث داوری ایدههای ارسالی است و
دغدغه این کمیته ،داوری درست این ایدههاست.
فقیه خراســانی سیاســت کمیته علمی جشــنواره را ســوق دادن ایدهها به ســمت تجاریســازی دانســت و افزود :در مرحله اول ،غربالگری کلی توسط
اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاهها بر روی ایدههــا صورت میگیرد و ایدهها براســاس رعایــت مبنای علمی به صــورت پایهای و تخصصــی امتیازدهی
میشوند.
وی تصریح کرد :در مرحله دوم توانایی ایده دهنده برای تشــکیل تیم و جذب ســرمایه گذار ســنجیده میشــود و ایده دهنده در ویدئو ســه دقیقهای
مختصری از ایده ،تیم اجرایی ،اهداف و نحوه تجاریسازی را تشریح میکند.
دبیرکمیته علمی ســومین جشــنواره شــتاب ملی اضافه کرد :داوران مرحله دوم نقش 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 است که ایده دهندگان حاضر در مرحله نهایی ،با در نظر گرفتن بحث تجاریسازی
ایده شان ،نقشه راهی را تدوین کرده و با تیم اجرایی در مقابل داوران حضور داشته باشند.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت مسئله آموزش در جشنواره شتاب ملی خاطر نشان کرد :در سالهای گذشته پس از پایان جشنواره ،دورههای آموزشی
برای یادگیری فرایند تجاریسازی برای شرکت کنندگان برگزار شد که امسال نیز در نظر داریم این برنامه تداوم یابد و شرکت کنندگان در جشنواره راه
درست شرکتداری و تجاریسازی ایدههای نوآورانه را آموزش ببینند.
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ایده پردازی ،بذر نوآوری
مدیر اجرایی پروژه ســومین جشــنواره شــتاب ملی در جمع مســئولین برگزاری ســومین جشنواره
شتاب ملی با بیان اینکه این جشنواره مثل سالهای قبل میتواند مقدمهای برای ورود صاحبان
ایده به عرصه نوآوری و تجاریســازی باشــد ،گفت :خوشــبختانه بازخوردها نشــان میدهد که
چنین جشــنوارههایی میتواند نقش موثری در نظام مند شــدن جریان ایده تا محصول داشــته
باشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،شهرام شکوهی برنامههای ترویجی بعد از برگزاری جشنواره را برای شرکتکنندگان بسیار حایز اهمیت
دانســت و افــزود :در دور ههــای قبل ،دورههای آموزشــی ایده تا محصول با اســتقبال خوبی روبرو بود که نشــان دهنده نیاز ایده پــردازان به آموزشهای
کاربردی است و خواهیم کوشید در این دوره نیز این مسیر را دنبال کنیم.
در این جلسه همچنین در خصوص نحوه اطالع رسانی و تبلیغات محیطی ،هماهنگی با تیم داوری و کمیته استانی هفته پژوهش و نیز راهاندازی سایت
مرحله دوم بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است سومین جشنواره شتاب ملی همزمان با هفته پژوهش برگزار و برگزیدگان آن برای مرحله کشوری معرفی میشوند.

انتصابمسئولینبرگزاریسیزدهمینجشنوارهایدههایبرتر
رئیس پارک علم و فناوری یزد در احکامی جداگانه ،مسئولین برگزاری سیزدهمین جشنواره ایدههای برتر و سومین جشنواره استانی شتاب را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شهرام شکوهی؛ 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 منصوب شدند.
داریوش پورسراجیان همچنین روح اهلل غفارزاده را به عنوان مدیراجرایی و مسئول جذب حامی مالی و مهدیه وفایی را مسئول دبیرخانه این جشنواره تعیین
کرد.
حســین رحیمی نیز مدیریت ســامانه و فناوری اطالعات ،ســمیه نایبی؛ مســئولیت کمیته علمی،محمدرضا اکبریان؛ مســئولیت حراست و محمد خامسی
مسئولیت مالی سیزدهمین 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.
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پیامخسروپیری،مدیر کلدفتر برنامهریزیامور فناوریبهمناسبتاختتامیهجشنوارهشتابملی
پارکهای علم و فناوری در کشور به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین نهادهای توسعه فناوری،
برنامههای مختلفی را برای حمایت از تکمیل زنجیره ایده به محصول متناظر با نیازهای توســعه
فنــاوری کشــور دنبال میکنند .از ابتــدای راهاندازی ایــن مراکز فناوری ،پارک علــم و فناوری یزد به
منظــور ترویج فرهنگ فناوری ،نوآوری وتجاریســازی ایدههای خالقانــه ،رویدادی تحت عنوان
“جشنواره ایدههای برتر” در سال  82طراحی نمود به طوری که ایدههای دریافتی طی این سالیان
به باالی 10هزار ایده رسیده است .دفتر سیاستگذاری 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 جشنوارهها گرفت .اجرای جشنواره ملی شناسایی و توانمندسازی ایدههای برگزیده (شتاب)
را با همکاری تمامی پارکهای علم و فناوری کشــور به صورت اســتانی و ملی و طراحی نمود .این
جشنواره عالوه بر مشارکت جمعی امکان استفاده از ایدهها را برای مراکز فناوری در استانها فراهم مینماید .با انجام برنامهریزی به عمل آمده برگزاری
جشنواره توسط پارکهای علم و فناوری در سطح استانها و پارک علم و فناوری یزد با همکاری دفتر سیاستگذاری 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 نمود .بر خود الزم
میدانم که از پارکهای علم و فناوری کشور ،همکاران ستادی در دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور فناوری و پارک علم و فناوری یزد که در اجرای هرچه
بهتر این جشنواره در سطح ملی و استانی همکاری نمودهاند تقدیر و تشکر نمایم.
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وزارت علوم و اهتمام ویژه به ترویج فرهنگ نوآوری

پیاموزیر علوم،تحقیقاتوفناوریبهمناسبتاختتامیهجشنوارهشتابملی

یســازی ایدهها
ایــده پــردازی ،کمک به رشــد و توســعه آن در جامعه ،پژوهش و تحقیق و تجار 
الزمــه حیــات اقتصــادی و اجتماعــی جامعه و موجب اقتــدار ملی در دنیای رقابتی امروز اســت.
نیازهــای کنونــی کشــور در حوزه اشــتغال فــارغ التحصیــان دانشــگاهها و تقویت اقتصــاد از یک
طــرف و ابزارهــای الزم بــرای پویایی و پیشــرفت در معادالت و مناســبات امروز جهانی از ســوی
دیگــر ،توجــه به توســعه اقتصــاد دانشبنیان و تــاش برای تأمیــن بســترهای فرهنگی،قانونی و
زیرساختهای الزم برای تبدیل ایده به محصول نهایی را به عنوان راهبردی ترین موضوعات
در ســطح ملــی در دســتور کار قــرار داده اســت .تأکیــدات بلیغ مقام معظــم رهبری در ایــن باره و
سیاســتهای متنوع حمایتی دولت جهت ترویج ایده پردازی و تقویت توان شــرکتهای فناور
بومی و نوپا همگی از اهمیت حیاتی این مسئله در حال حاضر حکایت دارند.
ترویــج فرهنــگ نــوآوری و حمایــت از طرحهــای فناورانــه از سیاســتهای کلــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فناوری اســت که در ســطح جامعــه از طریق
ســاختارهای مختلفی از جمله پارکهای علم و فناوری و جشــنواره و رویدادهای مختلف نمود یافته اســت .سیزدهمین جشنواره ملی ایدههای برتر
همزمان با ســومین جشــنواره ملی شتاب(شناســایی و توانمندســازی ایدههای برتر) که به ابتکار پارک علم و فناوری یزد در حال انجام اســت یکی از
رویدادهای موثر در این حوزه است .این جشنواره با هدف شناسایی ،حمایت از ایده پردازان و هدایت آنها به سمت مراکز رشد و ایجاد شرکتهای
فناور و ترویج خالقیت در جامعه شــکل گرفته اســت .رســیدن به اهداف افق  1404جز با ارائه راهکارهای مبتنی بر دانش امکان پذیر نیســت .رسیدن به
رشــد اقتصــادی بــر پایه دانش(اقتصاد دانشبنیان ) تنها راه برای برون رفت از مشــکالت اقتصادی جهان معاصر اســت .بــرای اینکه جامعهای دانش
محور داشته باشیم در گام نخست باید فرهنگ آن را ترویج نماییم سپس با استفاده از ساختارهای مناسب و متناظر آنها را هدایت و حمایت نموده و
در قالب یک نظام ملی به سمت عملیاتی شدن پیش ببریم .در ایران سر افزار این مهم مرهون تالش مستمر پژوهشگران و جوانان مستعدی است که
با ارائه ایدهها و به کار بستن آنها نقش شایستهای در پیشرفت و شکوفایی علمی و استقالل این سرزمین ایفا میکنند .این موفقیتها جز در سایه
حمایت و پرورش استعدادها و بروز خالقیت امکان پذیر نیست.
از تالشها و حمایتهای همکاران در مجموعه بزرگ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بخصوص پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان و
مراکز رشد و نوآوری قدردانی مینمایم.
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پیامدکتر پورسراجیان،رئیسپارکعلموفناورییزد
ودبیر اجراییسومینجشنوارهشتابملیبهمناسبتاختتامیهاینجشنواره
گفتمان علم برای زندگی ،حرف و هدف پارکهای علم و فناوری اســت پژوهش ،فعالیتی منســجم
بــرای رســیدن به شــناختی روشــن تر از مفاهیــم پیرامون ما و راهی برای گســترش مرزهــای دانش و
گشودن افقهای تازه برای آیندگان است .اما آنچه پژوهش را کارامد و ابزاری در راستای رفع نیازهای
بشر قرار میدهد تولید فناوری از این پژوهشهاست و فرایند تبدیل نتایج مطالعات و پژوهشها به فناوری دقیقا نقطه تمایز جوامع توسعه یافته و جوامع
در حال توسعه است .این مهم نیازمند بستری است حاصلخیز برای ایده پردازی ،پژوهش و آزمایش 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 ،ساخت یافته ترین ساز
و کار برای تسهیل و تسریع این فرایند در جهان و ایران میباشند .این مراکز با راهبری چرخه تولید فناوری که از فعالیتهای فرهنگ ساز و ترویجی آغاز و به
عرضه محصوالت فناوری در بازار میرسد نقش مهم و بی بدیلی را ایفا مینمایند .ازجمله این فعالیتها توسط پارکها میتوان به جشنواره ملی ایدههای
برتر (شتاب ملی) به عنوان نخستین گام در زنجیره ایده تا محصول اشاره کرد که خرسندیم بار دیگر به همت همه پارکهای علم و فناوری در کشور به اجرا
درآمد و امیدواریم نتایج و برکات آن در نهادینه کردن گفتمان “علم برای زندگی” که حرف و هدف پارکهای علم و فناوری در کشور است ،بینجامد .اینجانب
ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوری به تمامی تالشگران این عرصه و همکاران خود در مجموعه پارکهای علم و فناوری کشور ،امیدوارم با تالش و همت همه
پژوهشگران و فناوران ،هر روز شاهد موفقیتهای چشمگیر کشور در این عرصه باشیم.
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پیامشهرامشکوهی،مدیر پروژهسومینجشنوارهشتابملی
بهمناسبتاختتامیهاینجشنواره
جشنوارهملیشناساییوتوانمندسازیایدههایبرگزیده(شتاب)،باهدفترویجفرهنگخالقیت
و نوآوری و شناسایی افراد ایده پرداز جامعه ایرانی به عنوان ابتدایی ترین نهاد توسعه و مدیریت
نوآوری و فناوری در کشور در زنجیره ایده تا نوآوری در کشور شکل گرفته است .این جشنواره عالوه
بر ترویج مفاهیم خالقیت و نوآوری در مجامع علمی و فرهنگی کشور ،جوانان خالق ،دانشجویان ،اعضای هیئت علمی و محققین را تشویق به ایده پردازی
نموده و با ایجاد فرایندهای ظرفیت ساز به تقویت توان اجرایی ایده پردازان درتبدیل ایده به نوآوری میپردازد .در این جشنواره فرصت هماندیشی و هم
افزایی با دیگر ایده پردازان فراهم میشود و با توجه به حضور رسانههای مختلف ،ایده پرداز با حفظ مالکیت معنوی ایده به جامعه معرفی گردیده و امکان
جلب منابع سرمایه ،سرمایه گذاران و تولیدکنندگان برای نامبرده فراهم خواهد آمد.
همچنین دورههای آموزشــی با عنوان ایده تا کســب و کار طراحی شــده که در این دورهها ایده پردازان با مفاهیم تیم ســازی ،حفظ مالکیت معنوی ،مدل و
ی شوند .از دیگر امتیازات حضور در جشنواره ،شناسایی و
برنامه کسب و کار ،قوانین شرکتهای دانشبنیان و نحوه شکل دهی شرکت دانشبنیان آشنا م 
توانمندسازی ایدههای برگزیده ،امکان بهره مندی منتخبین جشنواره از زیرساختهای توسعه علم و فناوری در کشور از قبیل نهادهایی مانند مراکز رشد،
ی کنند ،از
پارکهای علم وفناوری و صندوقهای پژوهش و فناوری است .از آنجا که پارک علم و فناوری به عنوان رابطین این جشنواره در هر استان فعالیت م 
ی گیرند و با توجه به پتانسیلهای پارک علم و فناوری در هر
زمان آغاز به کار دبیرخانه در جریان فعالیتهای اجرایی و ایدههای رسیده به دبیرخانه قرار م 
استان ،امکان خدمت رسانی و حمایت از ایدهها و ایده پردازان فراهم خواهد شود.
حضور در شــبکه بزرگ ایده پردازان و بهر ه مندی از توان علمی و خالقیت آنان در رفع معضالت و ارائه راهکارهای جدید در تعامل با ســازمانها و نهادهای
توســعه دهنده علم و فناوری در کشــور از دیگر برنامههایی اســت که در دســت اقدام بوده و به یاری خداوند با ایجاد زیرســاختهای نرم افزاری آن شــبکه
اجتماعی تخصصی ایده پردازان و متخصصین کشور شکل خواهد گرفت .آنچه این جشنواره بزرگ ملی در پی آن است بهره گیری از توان نوآوری کشور
و کمک به ارتقا سطح دانش ایده پردازان در یک رویداد پویا در طول سال بوده که تمامی نقش آفرینان نظام ملی نوآوری کشور به نحوی در آن مشارکت
داشته و نقش خود را در پیشبرد اهداف کشور به بهترین شکل ایفا میکنند.
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پیاماحمدرضافقیهخراسانی،معاونفناوریپارکیزد
ودبیر کمیتهعلمیجشنوارهشتابملیبهمناسبتاختتامیهاینجشنواره
توجــه بــه مقوله نــوآوری و فناوری یکی از سیاســتهای کلی نظام جمهوری اســامی ایران در
راستای دستیابی اهداف افق  1404است که همواره مورد بزرگان نظام بوده و از وظایف وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فناوری به عنوان متولی اصلی علم و فناوری به شــمار میرود .تالش وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و به طور ویژه معاونت پژوهش و فناوری این بوده که از طریق فرهنگ سازی و حمایت موثر از ساختارهای توسعه فناوری
همچون پارکهای علم و فناوری کشور زمینه بروز و شکل گیری ایدهها را تا تولید محصول فناورانه فراهم نماید.
یکی از اقدامات موثری که از سالها پیش به ابتکار پارک علم و فناوری یزد اجرائی شده است “جشنوار ایدههای بر تر ” است که امسال سیزدهمین
دوره آن در قالب ” ســومین جشــنواره ملی شــتاب” در ســطح ملی برگزار میگردد .هدف از این جشــنواره ارائه ایدهها و افکار به صورت راهکارفناورانه
برای پیشرفت علمی و اقتصادی کشور که در آن ایده پردازان فرصتی مییابند تا در ساخت جامعهای دانشی مشارکت کنند .گام نخست در فرایند
اقتصاد دانشبنیان و برون رفت از رکود و بیکاری توجه به ایدههایی است که از خاستگاه دانش و فناوری به جامعه میرسد.این جشنواره با توجه
به نیازهایی که جامعه نسبت به آنها حساسیت دارد شکل گرفته وسعی دارد با ارائه راه حل مناسب به پیشرفت علمی و فناوری کشور کمک نماید.
حمایت از ایده پردازان ،تقویت ساختارهای مالی و اجرایی و تشویق صاحبان ایده در اقصی نقاط کشور از جمله سیاستها و اقدامات وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری اســت که با همکاری کلیه نهادها از جمله دانشــگاهها و پارکهای علم و فناوری کشــور عملیاتی شــده اســت .تداوم برنامههای
نوآورانه و تکمیل زنجیره ایده تا محصول از جمله برنامههای کلیدی این معاونت خواهد بود .در پایان برخود الزم میدانم از تمامی دستاندرکاران
جشــنواره از نیروهای ســتادی تا کلیه پارکهای علم و فناوری کشــور بخصوص پارک علم و فناوری یزد که به عنوان مبدع جشــنواره و امور اجرائی
همکاری نموده تشکر نمایم .سالمتی ،توفیق و تداوم خدمت را برای همه دستاندرکاران از خداوند متعال خواستارم.
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داوریمرحلهدومسومینجشنوارهملیشتابانجامشد
جلسه ارزیابی ایدههای راه یافته به مرحله دوم سومین جشنواره شتاب ملی در پارک علم و فناوری
یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلسه ایدههای برگزیده ارسالی از سوی
اســتانهای کشــور مــورد ارزیابــی قــرار گرفت و برگزیــدگان این مرحله بــرای ورود بــه مرحله نهایی
جشنواره ،به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری معرفی شدند.
گفتنی است مرحله نهایی سومین جشنواره شتاب ملی همزمان با هفته پژوهش و فناوری برگزار خواهد شد و صاحبان ایدههای منتخب در این جشنواره از
حمایت مادی و معنوی جهت توسعه و اجرایی نمودن ایده خود برخوردار خواهند شد.

سرمایه گذار خطرپذیر بایدایدهپرداز راچونانفرزندخودپرورشدهد
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که در اختتامیه ســومین جشــنواره شتاب
ملی سخن میگفت با تاکید بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ نوآوری کشور گفت :اگر اکوسیستم نوآوری
در کشــور درســت کار کند فرایند رسیدن ایده به بازار با حمایت دولت و سرمایه گذاران خطرپذیر به
راحتی انجام اجرا میرسد.
وی با اشاره به مشکالتی که در کشور در مسیر این فرایند وجود دارد تاکید کرد :مشکالت هر بخش
از این فرایند باید به صورت مجزا شناسایی ،ارزیابی و به صورت پروژهای حل گردد و بازار به عنوان
نقطه نهایی این فرایند در کشور با مشکالتی مضاعفی روبروست کهدر این بخش حمایتهای باید به صورت ویژهای اتفاق بیفتد.
وی راه حل تعریف فرایندی کارا برای نوآوری کشــور را دولتی ندانســت و تاکید کرد :اگر انتظار موفقیت در این حوزه را داریم باید از توان بخش خصوصی
استفاده کنیم .وی همچنین تاکید کرد که هر پیشنهادی که بتواند این مهم را محقق کند را به جد حمایت خواهیم کرد.
مسعود برومند برخی از تعاریف از VCها را کامل ندانست .گفت :سرمایه گذاران خطر پذیر باید چونان فرزند خود ایده پردازان را راهنمایی و حمایت کنند تا
ً
ایدههای آنها به سرمنزل مقصود برسد و طبیعتا سود خود را نیز از این حمایت خواهند برد.
وی کمبود ســرمایه گذاران خطرپذیر از بخش خصوصی در کشــور را نقص در این بخش دانســت و افزود باید تمام تالش خود را برای تامین پشــتوانههای
قانونی این بخش به کار بندیم .برومند همچنین خواستار تدوین قوانینی شد که بتواند دست پارکها را برای حمایت هر چه بیشتر از ایدهها باز بگذارد
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تقدیر از ایدهپرداز برگزیدهجشنوارهملیشتاب
توسطوزیر 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 دوشــنبه  27آذر در هجدهمین جشــنواره ملی پژوهش و فناوری 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 این جشنواره که هر ساله در هفته پژوهش و فناوری با هدف ترویج فرهنگ پژوهش ،معرفی توانمندیها و ایجاد ارتباط میان محققان کشور برگزار میشود،
 20پژوهشگر 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 است امسال استانهای سراسر کشور ایدهها را به صورت استانی جمع آوری کرده و  3ایده منتخب را به پارک علم و فناوری یزدبه عنوان مرجع ارزیابی
ایدههای برتر معرفی کردند و مرحله نهایی جشنواره در تاریخ بیست و سوم آذر نود و شش در تهران برگزار گردید.
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دفاع از طرح مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
جلسات دفاع از طرح مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در نیمه اول سال  96نیز پیگیری شد .در
جلســات از طرحهای نوآورانهای که با حمایت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد به مرحله اجرا
رسیده ،در برابر کارشناسان این مرکز دفاع شد.
طرحهای نوآورانه شــش ماهه اول با عناوین پکیج چندمنظوره مکانیکی آبگیری و ســاینده توســط
احمد برنامنش دانش آموز رشته تجربی دبیرستان مارکار ،ربات فیلمبردار کنترل شونده با تلفن همراه
توسط محمدعلی ریاحی دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد اسالمی شهربابک و ساخت انیمیشن برای معرفی مرکز نوآوری توسط محمد مهدی فخری؛
دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی اردکان ،ساخت و بهینه سازی نانوذرات نیوزرمی توسط سمیرا نادرینژاد دانشجوی رشته بیوتکنولوژی
دانشــگاه تهران ،ســاخت و بهینه سازی نانو حاملهای لیپوزومی حاوی اسانس زنیان توسط فاطمه حقیرالسادات دانشجوی دکترای نانوبیوتکنولوژی
دانشگاه تهران ،طرح تاثیر نانو الیاف نایلون  66برخواص مکانیکی کامپوزیتهای دندانی توسط ندا ساکت دانشجوی رشته مهندسی نساجی دانشگاه
یزد و طرح سنتز نانوکامپوزیت هیبریدی نیمههادی با خاصیت مغناطیسی و فتوکاتالیستی باال توسط سولماز قنبر نژاد ارائه شدند.
گفتنی اســت ،مرکز نوآوری با توجه به رســالت خود در حمایت از طرحهای نوآورانه ،طرحهای 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 ،گزارشی از روند
کار خود به این مرکز ارائه میکنند و با حمایتهای مشاوران مر;ز طرحهای خود را به صورت نمونه اولیه به اتمام میرسانند .شایان ذ;ر است در صورت اتمام
موفق طرحها پار; مشاوره و حمایتهای الزم برای ثبت اختراع را نیز در اختیار مجریان طرح قرار میدهد.

295

گزارش عملکرد سال 1396پارک علم و فناوری یزد

فصلهشتم خبرها و رویدادهای سال 1396پارک

جلســات دفــاع از طــرح مرکز نوآوری پــارک علم و فناوری یزد در نیمه دوم ســال  96نیز پیگیری
شد .در جلسات از طرحهای نوآورانهای که با حمایت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد به
مرحله اجرا رسیده ،در برابر کارشناسان این مرکز دفاع شد.
طرحهــای نوآورانه شــش ماهه دوم طرح ســنتز مولکــول داروی نویراپین توســط حمید نوری،
محمدطه دهقان ،حســین دهقان و قائم دشــتی از دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی یزد ارائه شد که این طرح روش جدیدی در پیشگیری و درمان بیماری ایدز است.
طرح بررســی و بهبود خواص مکانیکی و مغناطیســی فوالد  AISI4340توســط ســعید حســنی
و مصطفــی شــکوری دانشــجویان رشــته مهندســی مواد دانشــگاه یــزد و طرح ســاخت جاذب
فرامواد با رویکرد کاهش فرکانس قطع توسط محسن دهقان بنادکی دانشجوی رشته مهندسی برق ارائه شد.
کاغذ چند الیه جاذب گاز  H2S1سازگار با محیط زیست و دارای مزیتهایی مانند ارزان و در دسترس بودن است که توسط محمد علی دهقان ارائه
شد .از طرح نوآورانه ربات جنگجو هشت کیلوگرم با جک پنوماتیک و سطح شیب دار نیز توسط امیربرزگری و مهران محبی دفاع شد.
حهــای ســامانه هوشمندســاز بازتابنــده دوربین نقشــه برداری و شــیر هوشــمند آب با قابلیت خود شــارژی و نمایش میــزان مصرف آب
همچنیــن طر 
توسط سید احمد الماسی و مهران کریمی از دانشجویان دانشگاه یزد نیز در محل این دانشگاه دفاع شد.
گفتنی اســت ،مرکز نوآوری با توجه به رســالت خود در حمایت از طرحهای نوآورانه ،طرحهای ارائه شــده توســط صاحبان ایده را در مرحله اول در
شــورای پذیــرش مطــرح و پس از تصویب ،تســهیالت و حمایتهایی در اختیار آنهــا قرار میدهند .در مرحله بعد صاحبان ایــده پس از اجرایی کردن
طرح ،گزارشی از روند کار خود به این مرکز ارائه میکنند و با حمایتهای مشاوران مر;ز طرحهای خود را به صورت نمونه اولیه به اتمام میرسانند.
شایان ذ;ر است در صورت اتمام موفق طرحها پار; مشاوره و حمایتهای الزم برای ثبت اختراع را نیز در اختیار مجریان طرح قرار میدهد.
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شرکت هوشمند سازان ونداد افرابن
(مدیرعامل:فائزهمحسنیمقدم)
شرکت فنی و مهندسی هوشمند سازان ونداد افرابن ،در آبان ماه 95با مشارکت و همکاری چندی از مهندسین و متخصصین مجرب
در علم هوش مصنوعی ،رباتیک و مدیریت سیستمهای اطالعاتی راهاندازی و در مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد مستقر شد.
زمینه فعالیت شــرکت افرابن تهیه ،طراحی و تولید انواع سیســتمهای نشــانگر هوشمند تیراندازی ،سیستمهای پردازش تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی،
مدلسازی سریع نمونههای سه بعدی و آموزش و خدمات پس از فروش است.
ارائه راه حلهای مبتنی بر هوش مصنوعی ،تحقیق و طراحی کلیه مدلهای سه بعدی مورد نیاز درتمامی صنایع و تسهیل مدل سازی سریع از طریق ایجاد
بسترهای مبتنی بر وب از اهداف راهاندازی این شرکت است.

شرکت فنی مهندسی آریا سپند
(مدیرعامل:محمدرضامعتمدی)
شــرکت فنی مهندســی آریا ســپند از سال  1387فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید دســتگاههای اندازه گیری کنترل و قرائت از
راه دور آغاز کرده است و تا کنون محصوالت و خدماتی نظیر طراحی و ساخت سنسورهای سطح سنج ،طراحی و ساخت سیستمهای مدیریت برداشت
مایعات ،ساخت سیستمهای هوشمند کنترل و قرائت از راه دور و برنامه نویسی نرم افزارهای جمع آوری و مانیتورینگ اطالعات را ارائه کرده است.
ایجاد ســامانههای قرائت از راه دورکنتورهای الکترونیکی و کنترل و قرائت از راه دور ویژه کنتورهای مکانیکی و خانگی ،ســامانه هوشــمند برداشت آب ،کارت
هشت ورودی آنالوگ ،سنسور سطح سنج مایعات و نمایشگر سطح مایعات را از دیگر دستاوردهای این شرکت است.
شرکت آریا سپند به عنوان یکی از سه شرکت برتر ایران در زمینه اتوماسیون ،کنترل صنعتی و ابزار دقیق است که با تمرکز بر کیفیت محصوالت و خدمات با در
نظر گرفتن خواستههای مشتری و استفاده از نیروی متخصص ،به ارائه خدمات برتر و محصوالت متنوع به مشتریان میپردازد.
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شرکت رادوین صنعت پویای کویر
(مدیرعامل :علی جعفری زاده)
شرکت رادوین صنعت پویای کویر از سال  93فعالیت خود را در زمینه طراحی ،ساخت و اجرای فضاهای آبی در مرکز رشد فناوری
اطالعات و ارتباطات آغاز کرده است.
ایده اولیه شرکت در مرحله پیش رشد و در سال  92در خصوص خدمات مهندسی فوالد بود که این ایده به سرانجام نرسید و به دلیل نیاز صنعت کشور به
موضوع شبیه سازی سیستمهای مکانیکی ،ایده اولیه این شرکت تغییر کرد اما به علت عدم صرفه اقتصادی ،در سال 93طراحی ،ساخت و اجرای فضاهای
آبی فعالیت اصلی شرکت شد.
شرکت رادوین صنعت پویای کویر در اغلب شهرداریهای درجه سه به باالی استان یزد پروژه داشته و در بازار خارج از استان نیز شهرداریهای تالش ،بندر
امام خمینی و قوچان از جمله مشتریهای عمده این شرکت بوده اند.

شرکت اندیشه سازان تابان کویر
(مدیرعامل:منصور بقایی)
شــرکت اندیشــه ســازان تابان کویر از ســال 93فعالیت خود را در مرکز رشد فناوریهای نرم پارک علم و فناوری یزد در زمینه تدوین
استراتژی فروش و برندسازی آغاز کرده است.
ثبت برند ،سیاست فروش ،بازار سنجی و ثبت مالکیت فکری و معنوی از جمله فعالیتهای اصلی شرکت اندیشه سازان تابان کویراست.
برگزاری دورههای آموزشی مالکیت فکری ،ثبت برند و ثبت محصول و برندسازی از دیگر اقدامات این شرکت جهت آشنایی مؤسسات فناور مستقر در پارک
علم و فناوری یزد و سایر داوطلبین بوده است.
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شرکت سرزمین شکالت صفر و یک
(مدیرعامل:سیدمهدیمیردهقان)
شــرکت ســرزمین شــکالت صفر و یک ،مســتقر در پارک علم و فناوری یزد با  4ســال ســابقه در حوزه بازی ســازی ،از شــرکتهای
بازیسازی استان یزد است.
این شرکت با هدف ساخت بازیهای موبایلی پرمخاطب و نوآورانه از تیرماه سال  92شروع به فعالیت کرده و تاکنون موفق به تولید بازیهای «دووو»« ،منو
گرم کن»« ،بفرمایید جورچین»« ،پاژل» شده است.
خالقیت و نوآوری در بازیها از شاخصهای اصلی بازیهای شرکت شکالت است و بازیهایی که تاکنون ساخته شده ،با دارا بودن بین  30تا  50هزار کاربر
برای هر بازی ،همگی جزو برگزیده کافه بازار بوده اند.
تعدادی از بازیهای ساخته شده توسط این شرکت در مارکتهای بین المللی منتشر شده اند و تیم شکالت فرصت حضور و معرفی در رویدادهای مهمی
از جمله  TGCرا یافته اند.

شرکت همکاران صنعت شمس
(مدیرعامل:محمدحسینپورشمسیبندرآباد)
شرکت مادرتخصصی همکاران صنعت شمس از سال 89و به منظور ایجاد یک تحول بنیادین در حوزه کسب وکار با استفاده از خرد
استراتژیک ،خرد کیفی و مالی برگرفته از خرد جمعی ایجاد شد.
مدلهای کسب و کار در دنیا براساس  9محور اساسی مطرح میشوند که احیای این محورها از اهداف اصلی راهاندازی این شرکت است و این شرکت تا
کنون موفق به اخذ مجوز درسه محور مدیریت مالی ،سرمایهگذاری و برنامهریزی وتدوین استراتژیک و تحلیل سیستمهای اقتصادی و اجتماعی شده
است.
یکی از دستاوردهای شرکت همکاران صنعت شمس تدوین برنامهای جامع در توسعه منابع انسانی است که در این برنامه جامع ،بررسی و ارزیابی نیروی
انسانی بر مبنای شرایط روحی و روانی شغل مدنظر قرار میگیرد.
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شرکت آرمان گستر
(مدیرعامل :سید عبدالرضا تراب زاده)
شــرکت آرمان گســتر یزد یکی از شــرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،در سال  1382تأسیس گردید و از آن زمان تاکنون در
زمینه مشــاوره در خصوص حوزههای منابع انســانی از جمله سیاســتگذاری و ســازماندهی (عارضهیابی ،تدوین راهبردها و اهداف منابع انسانی ،طراحی
ســاختار ســازمانی ،تدوین شرح مشــاغل ،ارزشیابی و طبقهبندی مشــاغل) ،تأمین منابع انســانی (برنامهریزی ،جذب ،گزینش ،استخدام) ،توسعه منابع
انسانی (مدیریت آموزش ،مدیریت عملکرد ،مدیریت شایستگی و کانون ارزیابی ،جانشین پروری و مسیر توسعه شغلی) و نگهداشت منابع انسانی (حقوق
و دستمزد ،پاداش عملکرد ،سنجش رضایت کارکنان) مشغول به فعالیت است.
تدوین برنامهریزی استراتژیک ،ارزیابی سازمان بر اساس مدل تعالی  ،EFQMارائه مشاورههای کلینیکی و آموزش به روشهای نوین( LEیادگیری همراه با
انتقال تجربه) و ارائه کلیه خدمات آموزشی شامل برگزاری دورههای ملی و بینالمللی و کارگاههای علمی از دیگر زمینههای فعالیت شرکت آرمان گستر است.
شــرکت آرمان گســتر به عنوان برند برتر داخلی ،به ارائه خدمات با کیفیت در زمینههای مشــاوره مدیریتی و ســرمایههای انسانی و نقش آفرینی در تأمین و
توسعه نیروی انسانی سازمانها ،با بهرهمندی از متخصصین با تجربه و تأکید بر دانش مدیریتی نوین میپردازد.

شرکت کامپوزیت شیمی سازه
(مدیرعامل:محمدرضادهقانپور)
شرکت دانشبنیان کامپوزیت شیمی سازه یکی از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد از سال  1391تاسیس شد و در زمینه
ساخت انواع محصوالت کامپوزیتی مانند دریچههای کامپوزیتی ،تیربرق کامپوزیتی و پایههای روشنایی کامپوزیتی فعالیت میکند.
این شرکت از چند سال پیش به تولید مصنوعات دانشبنیان با توجه به ویژگیهای خاص کامپوزیت در حوزههای مختلفی از جمله آب و فاضالب ،گاز ،برق
وارد شد و در برخی حوزهها محصول جدید ثبت اختراع کرد و پس از انجام فرایند تجاری سازی ،اکنون در کارخانه با نیروی کار مشغول فرایند تولید است.
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شرکت ناب اندیشان ساینار صنعت یزد
(مدیرعامل:محمدعلیشایق)
شرکت ناب اندیشان ساینار صنعت یزد از سال  1394در مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد راهاندازی شد .این شرکت
دارای مجوز آموزشی از سازمان کل غذا و دارو بوده و به ارائه خدمات آموزشی ،فنی ،مهندسی و مشاورهای در سه حوزه آرایشی ،بهداشتی و صنایع غذایی
میپردازد.
تولید ترکیبات آرایشی بهداشتی و صنایع غذایی با استفاده از روغن هسته انار و تولید صابون هسته انار از محصوالت شرکت ناب اندیشان ساینار صنعت یزد
است.
این شرکت همچنین در سالجاری اولین همایش بسته بندیهای نوین در استان یزد را با حمایت پارک علم وفناوری یزد و همکاری دانشگاه یزد ،دانشگاه
آزاد اسالمی یزد ،دانشگاه رفسنجان و شرکت شهرکهای صنعتی استان برگزار کرد.

شرکت صافات انرژی
(مدیرعامل :رضا جواد پور)
شرکت صافات انرژی یکی از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد است که از سال  1389فعالیت خود را در زمینۀ ساخت و
تعمیر قطعات نیروگاهی و صنعتی آغاز کرده است.
بزرگترین چشم انداز و برنامه شرکت در سال جدید ،حضور در بازار بین المللی است که در حال حاضر این شرکت آمادگی دارد تا محصوالت خود را بر اساس
استانداردهای روز دنیا به بازار کشورهای آمریکا و آلمان ارائه کند.
در شرکت صافات انرژی مهارت گرایی بر مدرک گرایی اهمیت بیشتری دارد و به همین دلیل برگزاری دورههای آموزشی برای نیروهای شاغل در شرکت و
استخدام نخبگان ،ترکیبی از تجربه ،خالقیت و تالش را در شرکت گرد هم آورده است.
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شرکتمهندسیساعیانصنعت
مدیرعامل :سید مجتبی عباسی راد
شــرکت مهندســی ســاعیان صنعت یکی از شــرکتهای مســتقر در پارک از ســال  1387فعالیت خود را در عرصه فناوریهای نوین
ســاختمانی بــه ویــژه در حــوزه برق و الکترونیک در زمینههای مشــاوره ،طراحی ،آمــوزش ،فروش و اجرای پروژه و تولید ،توســط جمعی از مهندســین 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
تاسیســات و ،BMSطراحی و اجرای تاسیســات و هوشــمند 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 اعالم حریق ساختمان با سیستم کنترل هوشمند
ساختمان و طراحی واجرای سیستم صوتی با کنترل هوشمند ساختمان از دیگر فعالیتهای این شرکت است.
گروه ساعیان صنعت توانسته گواهینامه دانشبنیان در زمینه اتوماسیون گلخانههای کشاورزی را از معاونت علمی و فناوری ریاست 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:ابوالفضلفتوحیفیروز آبادی
شرکت پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر فعالیت خود را از تیرماه  1393آغاز کرده است .ساخت انواع سانتریفیوژهای صنعتی
جهت خروج بخشهای تولیدی کشور از حالت سنتی و حرکت همپای این صنایع با کشورهای پیشرفته از جمله اهداف تاسیس این شرکت است.
این مجموعه دستگاهها میتواند بسیاری از هزینههای تولید ،زمان انجام فرایندها ،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.
شــرکت پویا شــیمی نوآوران الماس ســتاره کویر با تکیه بر دانش فنی بومی ســازی شــده خود در نظر دارد به یک برند جهانی تبدیل شــده و در تولید این
مجموعه دستگاههای پیشرفته و خاص صاحب نظر شود.
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گروه معماران صفه هنر ایرانیان
مدیرعامل:سیدجعفر 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 مشــبک؛ قابل اســتفاده در نماهای ســاختمانی ،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 پردیــس پژوهــش فناوران یزد بــا برند تجاری آپاتک فعالیتهای خــود را با کادری مجرب و متخصص در زمینه مهندســی
پزشکی ،به منظور تامین بیومواد در مقیاس صنعتی تحت حمایت پارک علم و فناوری یزد ،از سال  1390آغاز کرده است.
اســتراتژی اصلی این شــرکت نوآوری و فعالیتهای تحقیق و توســعه برای تولید محصوالت با ارزش افزوده باال بوده و طیف وســیع و انعطاف پذیر بودن از
جمله ویژگیهای محصوالت این شرکت فناور است.
شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد با شرکتهای معتبر بین المللی خارجی و داخلی جهت فروش محصوالت خود و همچنین مراکز 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.
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شرکت کویر تیوای ارشد
مدیرعامل:امیر باصولی
شرکت کویر تیوای ارشد در سال  86با تکیه بر دانش و توانایی مجموعه فعالیت خود را در مرکز رشد پارک علم و فناوری یزد آغاز
کرد و مدتزمانی است که با طرح ایده و پیاده سازی مباحث توسعه و مدیریت استراتژیک ،محور جدیدی را برای فعالیت شرکتهای مرکز فناوریهای نرم
ایجاد نموده است.
این شرکت با هدف اشتغال زایی ،درآمدزایی و توسعه فردی و اجتماعی و در زمینه مهندسی صنایع و مدیریت ،برنامهریزی استراتژیک ،توسعه یافتگی و رتبه
بندی فعالیت دارد.

شرکت دانشبنیان مشاورین علم و صنعت یزد
مدیرعامل:مجتبیمرآت
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 دانشگاه یزد کار میکرد ،اما بعد از اینکه پارک علم و فناوری ایجاد شد جایگاه خود را پیدا کرد و به عنوان هسته فناور از بدو تأسیس یعنی
حدود سال  83در پارک علم و فناوری یزد مستقر شد.
این شرکت در آغاز در خصوص طرحهای 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 اکنون در زمینههای فرآوری مواد معدنی ،بحث فرآوری و بهسازی
منابع آب ،پایلوت مرکز فرآوری مواد معدنی غیرفلزی فعالیت دارد.
شرکت دانشبنیان مشاورین علم و صنعت یزد در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان توانست رتبه دوم شرکتهای دانشبنیان و فناور استان را
به دست آورد.
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شرکت پایا الکترونیک دنیای نوین
مدیرعامل:مسعودموحدی
شــرکت پایا الکترونیک دنیای نوین در ســال  91تاســیس و در ســال  92وارد پارک علم و فناوری یزد شده است .این شرکت در زمینه طراحی و
ساخت ساختارهای صفحهای فرکانس باال با دقت بیشتر از  ۲۰۰میکرون بر روی انواع زیرالیههای فرکانس باال فعالیت میکند .ساخت ساختارهای صفحهای فرکانس
باال و بردهای مدار چاپی معمولی و همچنین تامین انواع زیر الیههای فرکانس باال از شرکتهای روگرز ،تاکونیک ،آرلون و .....از جمله خدمات و محصوالت شرکت پایا
الکترونیک است .کسب رتبه دانش بنیان در تولید بردهای فرکانس باال با دقت بیشتر از 200میکرون نیز از افتخارات این شرکت است.

شرکت آزما ایلیا
مدیرعامل:سیدمحسنچیتی
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 شــرکت در فضای بســیار محدود شــروع به کارکرد ولی پس از  5ســال با افزایش دامنه فعالیتها بخصوص درزمینه آزمایشــات تخصصی مواد غذایی
جایگاه خوبی را در بین صنایع استان به دست آورده است و به یک برند قابل اعتماد تبدیل شده است.
با توجه به اشراف مجموعه شرکت به مسایل فنی و کیفی محصوالت تولیدی ،طرح توسعه شرکت با احداث واحد تولیدی برای ارائه محصوالت با کیفیت
باال و تایید شده توسط واحد آزمایشگاه در حال اجرا است.
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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.
مشاوره ،تشکیل سمنها ،عضوگیری ،ارتباط با سایر سمنها ،برآورد هزینهها و مشخص کردن حوزه فعالیت از جمله خدماتی است که این شرکت به سمنها
میدهد که برگزاری دورههای آموزشــی مختلف ،اجرای طرحهای پژوهشــی متعدد و انعقاد و اجرای چندین قرارداد مشــاورهای از جمله فعالیتها برای
رسیدن به هدف اصلی مجموعه بوده است.
این شــرکت در پاییز  1392مورد تقدیر اداره فرهنگ و ارشــاد قرار گرفت .همچنین این شــرکت توانســته در زمینههای مختلف با ادارات و ســازمانهایی نظیر
اداره کل زندانهای استان ،کمیته امداد امام خمینی (ره) ،استانداری یزد ،اداره کل ورزش و جوانان ،سازمان صدا و سیمای استان یزد ،شرکت گاز استان و...
همکاریهای مفید و اثربخشی داشته باشد.
گسترش فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد در سطح استان یزد و همچنین ارتقاء و بهبود نگرش سازمانهای 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 اقتصاد دانش بنیان
مدیرعامل:یونسمیرجلیلی

شــرکت اقتصاد دانش بنیان در ســوم شــهریور ســال  1388تاســیس و از همان ابتدا در مرکز رشــد مدیریت و علوم انســانی مســتقر شد .ایده
محوری این شرکت ارائه بسته سیاستی ،جهت حل مسائل و مشکالت خرد و کالن اقتصادی و مدیریتی اشخاص ،شرکتها ،کارخانجات ،سازمانها و نهادهای اجرائی
کشور بوده است.
عالوه بر سرمایه مادی ،نیروی انسانی متخصص ،پرتوان ،قانع و با پشتکار باال از سرمایههای اصلی شرکت به حساب میآید.
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شرکتمهندسیفهیمایساتیس
مدیرعامل:علیاکبر مقتدری

شرکت مهندسی فهیم ایساتیس در سال  1384با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی با هم اندیشی و همکاری جمعی از یزدیهای متعهد
و متخصص تاسیس شد.طراحی قطعات و تجهیزات و تهیه نقشههای ساخت مطابق با استانداردهای اروپایی ،ساخت ماشین آالت (بومی سازی ماشین آالت رایج
خطوط تولید ،بهینه سازی ماشین آالت قدیمی ،ساخت ماشین آالت جدید برای کاربریهای در خواست شده و ،)...انجام هرگونه مساعدت فنی درخصوص شناسایی
قطعات یدکی به کار رفته در ماشــین آالت نصب شــده درکارخانجات کاشــی و ســرامیک ،مشاوره جهت انتخاب و خرید ماشین آالت ،نصب ماشین آالت خطوط تولید،
برگزاری دورههای آموزشی ،طراحی سیستمهای تاسیساتی ،انجام امور تعمیر و نگهداری و مشاوره در این زمینه از فعالیتهای این شرکت به شمار میآید.
از افتخارات و دســتاوردهای این شــرکت میتوان به طراحی و ســاخت دســتگاه انحراف لعاب و به ثبت رســاندن این اختراع ،طراحی و ســاخت شــبکه خاکریز برای پرس
کارخانجات کاشی و سرامیک ،طراحی و ساخت همزن دوکاره برای خطوط لعاب کارخانجات کاشی ،طراحی و ساخت پالکومتر برای کنترل کیفیت کارخانجات کاشی و
سرامیک ،طراحی و ساخت کاشی گردان رولری اشاره کرد.

شرکتسپهر سالمت
مدیرعامل:ابوالفضلساجدی

شرکت سپهر سالمت یکی از شرکتهای هولدینگ گروه مهندسی سپهر در سال 93با فرایند یک شرکت زایشی در شرکت مادر شروع به کار
کرد و از ابتدای مهرماه سال  94مستقل شد.
اساس شرکت سپهر سالمت دو پروژه اصلی است.یکی پذیرش 24که نرم افزار سازمانی است و مخاطب آن پزشکان و جامعه ی درمانی است و در بیمارستانها ،مطبها و
مراکز درمانی مورد استفاده قرار میگیرد و نرم افزار دوم شرکت تحت عنوان نبض 24در اختیار عموم مردم قرار دارد و مشتریان میتوانند از طریق این نرم افزار مراکز درمانی
خود را با توجه به معیارهای خودشان انتخاب کرده،خدماتی ازجمله اخذ نوبت را دریافت کنند
کســب مجوز شــورای عالی انفورماتیک ،نظام پزشــکی و دریافت تاییدههای متعدد از ســازمانها و مراکز درمانی در زمان کمتر از دو سال و ارائه خدمات به یک میلیون و
پانصد هزار بیمار از جمله دستاوردهای این شرکت است.
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شرکت پویش داده نوین
مدیرعامل:حمیدرضاجعفریانمقدم
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 اکنون 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.
دســتیابی به جایگاه برتر و تأثیرگذار در عرصه صنعت نرمافزار ،دســتیابی به محصولی زیرســاختی ،اســتراتژیک و قابل رقابت در سطح کشوری و جهانی،
تالش جهت کارآفرینی و ایجاد اشــتغال قشــر تحصیل کرده ،تالش جهت کاربردی نمودن قابلیتهای فناوری اطالعات در حوزههای مختلف کســب و کار،
همکاری با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی به منظور تبادل تجربیات و افزایش توان فنی از عمده اهداف این شرکت است .این شرکت تا کنون توانسته جهت رفع
نیازهای زیرساختی کشور در حوزه رایانش ابری اولین سامانه ایرانی مجازی سازی سرورها به نام  PVMو  PMD Desktopرا تولید نماید .از دیگر محصوالت
شرکت ،میز کار مجازی پویش داده نوین به نام  PVM Desktopاست .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.
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