داریوش پورسراجیان در مراسم افتتاحیه
ساختمان مراکز رشد اقبال مطرح کرد:

تاثیرگذاریویژهدر نظاممنطقهای
نوآوریاز اهدافاستراتژیک
پارک علم و فناوری یزد
23

افتتاحرسمیدفتر مبادالتفناوری
ایرانوگرجستان
در تفلیس
23

نشست

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال اول 1397

با حضور قائم مقام وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری انجام شد

تفاهمنامه

بازدید

جلسه

میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه
آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

افتتاحساختمانمراکز رشداقبال
وکلنگزنیساختمانرفاهی_ورزشیمرکز فناوریاقبال
طــی مراســمی با حضــور عبدالرضا باقری ،قائم مقــام وزیر علوم ،تحقیقــات و فناوری،
مهــدی کشــمیری ،قائم مقام معــاون پژوهش و فنــاوری در امور فناوری و سرپرســت
دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری ،علی زینی وند ،معاون هماهنگی امور
اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری یزد ،داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و
فناوری یزد و جمعی از مدیران استان ،ساختمان جامع مرا کز رشد اقبال افتتاح شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در این مراســم عالوه بــر افتتاح
ســاختمان مرا کــز رشــد اقبال ،کلنگ ســاختمان رفاهی -ورزشــی مرکز فنــاوری اقبال
توسط قائم مقام وزیر عتف زده شد.
وی ابراز امیدواری کرد :با همکاری استانداری یزد و همه دستگاههای اجرایی استان
این پروژه هر چه سریعتر به انجام برسد.
باقــری همچنین تاکید کرد :وزارت علوم ،تحقیقات و فنــاوری نیز از هیچ همکاریای
فروگذار نخواهد کرد.
زینیوندمعاونهماهنگیامور اقتصادیوتوسعهمنابعاستاندارییزدنیز تاکید کرد:
اســتانداری همه توان خود را در راســتای تامین زیرساختهای فناوری استان به کار
خواهدبست.

در مراسم افتتاح ساختمان مراکز رشد اقبال مطرح شد:

ارتباطساختیافتهبینپارکعلموفناورییزدودانشگاههایاستانالگوییبرایکشور
افتتــاح ســاختمان مرا کــز رشــد اقبــال روز
چهارشنبه  19اردیبهشت ،با حضور عبدالرضا
باقــری ،قائــم مقــام وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فناوری ،مهدی کشمیری ،قائم مقام معاون
پژوهــش و فناوری وزارت علــوم ،تحقیقات و
فنــاوری ،علــی زینی ونــد ،معــاون هماهنگی
امــور اقتصــادی و توســعه منابع اســتان یزد،
داریــوش پورســراجیان ،رئیــس پــارک علــم و
فناوری یزد و مدیران استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری
یزد ،در جلســهای که در حاشــیه این افتتاح
در ســالن کنفرانــس مرکــز فنــاوری اقبــال
برگــزار شــد ،عبدالرضا باقری ،قائــم مقام وزیر
رئیــس مرکــز هیئتهــای امنــا و ممیــزه وزارت علــوم،
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان این که
شــغلهای ایجاد شــده در کشور متناسب با تعداد فار غ تحقیقــات و فنــاوری یکی دیگر از اهــداف وزارت عتف را
التحصیــان نیســت ،گفــت :یکــی از مســیرهای حل این ایجاد ارتباط نزدیکتر بین دانشــگاهها و پارکها دانست
و اظهار داشــت :خوشــبختانه این ارتباط در استان یزد
مسئله پارکهای علم و فناوری است.
وی افــزود :بــا توجــه بــه ســرمایه ی کــم مــورد نیــاز برای بســیار نزدیــک اســت و جــا دارد از ریاســت پــارک علــم و
اشتغال در شرکتهای دانش بنیان ،این مسیر ،مسیری فناوری یزد و دانشگاههای یزد قدردانی شود.
در ادامــه نیــز مهــدی کشــمیری ،قائــم مقــام معــاون
هموار است.
باقــری یکــی از تغییــر رویکردهــای وزارت عتــف را ورود پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
بــه ایجــاد ســاز و کارهایــی بــرای تولیــد محصــوالت ضمــن قدردانی از مســئولین پــارک علم و فنــاوری یزد و
دانــش بنیــان ،عنــوان کرد و گفــت :وظیفــه وزارت عتف شــرکتهای مستقر در پارک ،به شــرح سه رویکرد وزارت
هموارکــردن ایــن مســیر از طریق ایجاد زیرســاختهای عتف پرداخت.
وی اولیــن رویکــرد ایــن وزارت را پررنــگ کــردن حــوزه
قانونی الزم است.

ی فنــاوری در وزارت عتــف عنــوان کــرد و از نــگاه تک
بعــدیای که گاها وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را
محدود به دانشگاهها میداند ابراز تاسف کرد.
کشــمیری افــزود :بایــد زنجیره ی دانشــگاه تــا تولید را
تقویت کنیم و برون داد آن را به جامعه نشان بدهیم
و در ایــن راه مجموعههــای موفقــی مثل پــارک علم و
فناوری یزد میتوانند الگویی برای معرفی باشند.
مدیــرکل دفتــر برنامه ریزی امور فنــاوری وزارت علوم،
تحقیقــات و فنــاوری دومیــن رویکــرد ایــن وزارت
را گســترش فعالیــت دانشــگاهها و مرا کــز تحقیقاتــی
بــه ســمت کارآفرینــی و تجــاری ســازی عنــوان کــرد و
افــزود :وزارت عتــف برآن اســت تــا هم از جهــت الگو و
استانداردهای الزم و هم از جهت پشتیبانی از تجاری
سازی دانشگاهها را حمایت کند.
کشــمیری رویکرد سوم وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مدیران حــوزه ی فناوری عنوان
را بحث توانمندســازی
ِ
کــرد و گفت :اســتفاده از مجموعههــای موفقی همچون
پــارک علــم و فناوری یــزد در انتقــال تجربیــات و آموزش
مدیــران در راســتای افزایــش فعالیــت کیفــی در دیگــر
پارکهای کشور میتواند راهگشا باشد.
مهــدی کشــمیری در ادامه به تمامی پارکها در سراســر
کشور پیشنهاد کرد تا عالوه بر درخواست بودجه ی الزم
بــرای فعالیتهــای خــود از مرا کــز دولتــی ،با اســتفاده از
پتانســیل باالی بخش خصوصــی و خیرین فعالیتهای
خود را گسترش دهند.
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داریوش پورسراجیان در نخستین گردهمایی مدیران عامل شرکتهای فناور در سال :97
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امروز عملکردو رزومهشرکتهایمستقر در پارک
تصویرگر سیمایپارکعلمو فناورییزددر جامعهاست
نخســتین گردهمایــی مدیــران عامــل شــرکتهای فناور
در ســال  ،97دوشــنبه  27فروردیــن بــا حضــور علی زینی
ونــد ،معــاون هماهنگــی امور اقتصــادی و توســعه منابع
اســتانداری یزد ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم
و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فناوری
و نــوآوری ،شــهرام شــکوهی ،معــاون پشــتیبانی و جمعی
از مدیــران پارک در ســالن اجتماعات مرکــز فناوری اقبال
برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،در
ایــن جلســه داریــوش پورســراجیان ،رئیــس پــارک علم و
فنــاوری یــزد با بیــان اینکه پــارک ،مجموعهای اســت که
همگــی اعضــای آن بــا یکدیگــر در ارتباط هســتند ،گفت:
نگاه بیرونی به یک شرکت به دیگر شرکتها قابل تعمیم
است.
وی افزود :ا گر بتوانیم چند شرکت مستقر را در برندسازی
حمایــت کنیــم ،ایــن کار رزومــهای عالــی بــرای هم ـهی
شرکتها خواهد بود.
پورســراجیان بــا تا کیــد بــر اهمیــت ارزیابــی شــرکتهای

مســتقر در پــارک ،گفــت :مــا ارزیابیهــای داخــل پــارک را
ســخت و جــدی اجــرا میکنیم تا در خــارج از پــارک دفاع
کنندهی بیچون و چرا از شرکتها باشیم.
رئیــس پارک علم و فناوری یزد تصریح کرد :شــاید در آغاز
فعالیــت پارک علم و فنــاوری یزد نگاهها صرفا به عملکرد
رئیس و کادر اداری بود اما در حال حاضر نگاه بیرونی به
شرکتهای مستقر و رزومهی آنها است.

در ادامــه نشســت احمدرضــا فقیــه خراســانی ،معــاون
فناوری و نوآوری با اشاره به تاثیرات فعالیت پارک علم و
فناوری یزد و شرکتهای مستقر در آن در چرخه ی تولید
و توسعهی کشور ،گفت گزارشی را از فعالیتهای پارک در
حوزه معاونت تحت مدیریت خود ارائه نمود.
شــهرام شــکوهی ،معاون پشــتیبانی پارک علــم و فناوری
یــزد نیــز بــا بیــان ایــن کــه اســتان یــزد در حــوزه فنــاوری
پیشــرو اســت ،گفت :از آغاز تاســیس پارک علم و فناوری
یزد مشــکل کمبود فضا جهت اســتقرار شرکتها در پارک
وجود داشته و همواره دغدغه مدیران پارک بوده است.
وی بــا توضیــح طر حهــای قابــل اجــرا و موانــع موجــود
در اجــرای ایــن طر حهــا خواســتار حمایــت بیشــتری از
ســوی معاون هماهنگــی امور اقتصادی و توســعه منابع
استانداری شد.
گفتنــی اســت ،در ایــن نشســت داریــوش پورســراجیان،
رئیــس پارک علم و فناوری یزد ضمن شــنیدن مســائل و
مشکالت شرکتهای مستقر در پارک ،به سواالت مدیران
عامل شرکتهای مستقر در پارک پاسخ داد.

علی زینی وند در حاشیه نخستین گردهمایی مدیران عامل شرکتهای فناور در سال :۹۷
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با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری
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برایساختنافقروشنبرایکشور بایداز شرکتهایدانشبنیانحمایتکنیم
نخســتین گردهمایــی مدیــران عامــل شــرکتهای فناور
مســتقر در پارک علم و فناوری یزد در ســال  ۹۷دوشنبه
 27فروردیــن با حضور علی زینــی وند ،معاون هماهنگی
امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری یزد ،داریوش
پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فنــاوری یزد ،احمدرضا
فقیــه خراســانی ،معــاون فنــاوری و نــوآوری ،شــهرام
شــکوهی ،معاون پشــتیبانی و جمعی از مدیران پارک در
سالن اجتماعات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این
جلسه علی زینی وند ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استانداری یزد ضمن تبریک سال نو ،گفت:
مجموعه پارک علم و فناوری یزد خدمات ارزشمندی در
زمینهی حمایت از فناوری و تولید در استان داشته اند.
وی با اشــاره به نام گذاری ســال  97توســط مقام معظم
رهبری ،اظهار داشت :عالوه بر جنبه تبلیغاتی این شعار،
شــرکتهای دانــش بنیــان میتواننــد بهــره برداریهای
مفیــدی هم بــرای خود و هم برای آیندهی کشــور از این

شعار داشته باشند.
زینــی ونــد بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر گســتردگی و
دسترســی آزاد بــه محصــوالت حتــی در کشــورهایی کــه
عضو ســازمان تجارت جهانی نیستند زیاد است ،تصریح
کرد :ا گر قرار اســت ما حرف از توســعه بزنیم و افق کشور را
روشــن بسازیم باید از شــرکتهای دانش بنیان حمایت
کنیم.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع
اســتانداری یزد افزود :تجربهی موفق دنیا این اســت که
قبــل از تســهیالت ،بازار فــروش ،تکنولوژی و مــوارد دیگر،
به بحث آینده بینی و پیش بینی تولیدات اهمیت داده وی افــزود :بــرای اجرایــی کــردن این امــر باید ســرمایه و
شده است.
دانش در یک راستا قرار بگیرند.
زینــی وند با بیــان اینکه برای موفقیت در ســطح جهانی گفتنــی اســت ،در ایــن نشســت ســید حســین دشــتی،
باید کیفیت را باال برده و قیمت را کاهش داد ،گفت :این مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امور اقتصــادی و بیــن المللی
امر با کمک دانش ،پژوهش و بررس ـیهای علمی ممکن اســتانداری یــزد و محمدحســین زار ع ،مدیــر فنــاوری
است و باید در دل پارکهای علم و فناوری و شرکتهای اطالعات و شبکه دولت استانداری ،زینی وند را همراهی
مستقر در آن اتفاق بیفتد..
مینمودند.

اخبار

معرفی
شرکت
صفحه قبل

صفحه بعد
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رئیس پارک علم و فناوری یزد در نشست با مسئولین مراکز رشد و نهادهای همکار مطرح کرد:
نشست
4

3

2

تفاهمنامه

بازدید

جلسه

میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

مدیراننهادهایهمکار و پردیسها،سفیرانپارکعلمو فناورییزد
نشست رئیس پارک علم و فناوری یزد با مسئولین مرا کز
رشــد و نهادهــای همــکار پــارک ،شــنبه  15اردیبهشــت
بــا حضــور داریــوش پورســراجیان ،رئیــس پــارک علــم و
فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فناوری
و نــوآوری پــارک و جمعــی از مدیــران پردیسهــا و دفاتر
شهرســتانی پــارک و نهادهــای همــکار در مرکــز فنــاوری
اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
داریــوش پورســراجیان ،رئیس پارک علــم و فناوری یزد
در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه تغییــر رویکــرد پــارک به
سمت همکاری با نهادها و ارتباط مستمر با پتانسیلها
و ظرفیتهایی است که در همه ی شهرستانها وجود شــده میتوانند این ارتباط مستمر را ایجاد کنند.
دارد ،گفت :ما همه ی مدیران این نهادها را ســفیران پورســراجیان بــا تا کیــد بــر حفــظ خــط تقســیم کار
پــارک علــم و فنــاوری یــزد در شــرکتهای آن دفاتــر میــان پــارک و نهادهــای همــکار ،اظهــار داشــت :ایجاد
میدانیــم تــا بتواننــد طیف خدمــات پارک را از مســائل زیرساخت و منابع الزم برای مدیریت دفاتر بر عهده ی
آموزشــی و ترویجــی اولیــه گرفتــه تــا ایجــاد یــک ســاب نهادها بوده و حمایت از ســوی پارک صورت میگیرد.
سیســتم کامــل و مشــابه آنچــه در پــارک علــم و فناوری رئیــس پارک علم و فنــاوری یزد با بیان اینکه وظیفه ی
یــزد انجام میشــود را در شهرســتانهای خود پیگیری مرا کز رشــد ،تربیت شرکتها است ،تصریح کرد :برگزاری
دورههــای آموزشــی بســیار مهــم و ضــروری اســت و ا گر
کنند.
وی افــزود :ایــن طیف کــه در قالب دفاتر همــکار تعریف حضور فیزیکی سخت است باید دورهها در قالب ویدیو

کنفرانس یا دورههای مجازی برگزار شود.
وی افــزود :شــبکه ی مســتمر و ارتباطــات ،مخصوصــا
ارتبــاط گرفتــن بــا پردیسهایی که قدمت و گســتردگی
فعالیــت بیشــتری دارنــد میتواند بعد از ثبت شــرکتها
به آنها در مســائل پیش رو کمک کند.
احمدرضــا فقیــه خراســانی ،معــاون فنــاوری و نــوآوری
پــارک نیز بــا بیان اینکــه نهادهــای همکار بایــد دغدغه
بیشــتری نســبت بــه حمایــت شــرکتها نشــان دهند از
آنان خواســت تا به صورت مســتمر با شــرکتهای خود
ارتباط برقرار کرده و مســائل و مشکالت آنان را در قالب
حمایتهای الزم مرتفع کنند.
وی تصریــح کرد :مدیران این نهادها باید با مرا کز پارک
یــزد خصوصا مرکز نوآوری جلســات مســتمر داشــته و از
ایــن طریــق طریقه ی نــوآوری محصول را بهتر و بیشــتر
در شهرستانها معرفی کنند.
محمدرضا حســینی ،مدیر پردیس نهادهای همکار نیز
در این نشســت با اشــاره به اینکه وظیفه ی ما حمایت
از شــرکتها اســت تــا از شکســت آنــان جلوگیــری کنیم،
گفت :باید عالوه بر تسهیالت به شرکتها خدماتی مثل
دورههای مالی ،بازرگانی و ...ارائه کنیم.

به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه انجام شد:

برگزاری نشست «شهر و توسعه » در ابرکوه
نشســت «شــهر و توســعه » ،یکشــنبه  31تیر  ،97با حضور
محمد کاظمی نسب ،فرماندار ابرکوه ،علی اصغر قیومی،
مدیــر مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور ابرکــوه و جمعــی از
نخبــگان ابرکوهــی در محــل فرمانــداری این شهرســتان
برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،علی
اصغر قیومی ،مدیر مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه هدف
از برگزاری این جلســه را بسترســازی بــرای گفتگو ،بحث،
تعامل ،تفاهم و هم افزایی بین کارمندان ،کارشناســان،
نخبگان و مســئوالن در راســتای شتاب بخشــی به روند
توســعه ابرکوه دانســت و گفت :این نشست به پیشنهاد
مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه و به میزبانی فرمانداری
ابرکوه برگزار شده است.

وی افــزود :در ایــن نشســت مطالــب متنوعــی مرتبــط بــا
توســعه شهرســتان نظیر اهمیت توسعه مرا کز تحقیقاتی
در دانشــگاهها ،محور قرار گرفتن سند توسعه شهرستان
در فعالیتهای اجرایی مدیران ،لزوم جلوگیری از آسیب
رســانی به محیط زیســت به بهانه توسعه ،فرصت سازی
بــرای اشــتغال نخبــگان جــوان در شهرســتان ،نتایــج
اجتماعــی مــورد انتظــار از توســعه ،جای خالی اســتفاده
از فنــاوری در آینــده شــهر ،لزوم حرکت به ســمت اقتصاد
دانش بنیان و تولید محصوالت با ارزش افزوده ،مســتمر
بودن ارتباط نخبگان و کارشناســان بــا مدیران محلی و
ایجاد کانال دائمی برای این مهم ،لزوم توجه به آموزش
در راســتای توانمندســازی و جهــت بسترســازی بــرای
توســعه ،تامیــن مایحتــاج شــرکتهای تولیــدی ابرکوه از

محصوالت تولیدی شهرستان ،پیگیری تاسیس مدارس
طبیعــت در ابرکــوه ،ارزهای دیجیتــال و فرصتهایی که
میتوانند برای کســب و کارها ایجاد کنند مطرح و مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
گفتنــی اســت ،در پایــان جلســه محمــد کاظمــی نســب،
فرمانــدار ابرکــوه ضمــن قدردانــی از مرکز رشــد واحدهای
فناور ابرکوه ،نتایج جلســه را مثبت ارزیابی و از حضور در
جمع صمیمی نخبگان شهرستان ابراز خوشحالی نمود.

در دومین فروم گرجستان انجام گرفت:

انعقادچهار قراردادانتقالتکنولوژیوصادراتمحصوالتدانشبنیان
اخبار

معرفی
شرکت

دومیــن نشســت مذا کــرات تجــاری ایــران و گرجســتان شدند.
بــه همــت دفتر مبــادالت ایــران و گرجســتان و با حمایت گفتنــی اســت ،ایــن قراردادهــا در حوزههــای کشــاورزی،
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور بیش هوشمندسازی ،مواد ترکیبی و تجهیزات مهندسی توسط
از  45شرکت ایرانی و  30شرکت گرجی در تفلیس برگزار شد .شرکتهای دانش بنیان و فناور مستقر در پارکهای علم
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شــرکت و فناوری کشور به امضا رسیده و با امضای این قراردادها
کننــدگان در ایــن فروم پس از  90جلســه مذا کــرات کاری ،حجــم دالری حاصــل از اولین و دومین فــروم ،بالغ بر یک
موفــق بــه انعقاد  4قــرارداد بــه ارزش بالغ بر  350هــزار دالر میلیون دالر براورد میشود.
صفحه قبل

صفحه بعد
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رئیس امور شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بازدید از پارک علم و فناوری یزد:
نشست
4

3

2

تفاهمنامه

بازدید

جلسه

میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

تجاریسازینتایجتحقیقوتوسعهوفعالیتدر حوزهفناوریهایبرتر
دو شرط اساسی دانش بنیان شدن
مســتقر در پــارک علــم و فناوری یــزد و شــرکتهای دانش
بنیان استان یزد ،پنج شنبه 6فروردین با حضور احمدرضا
فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک یزد ،مدیران
مرا کز رشــد پــارک و جمعــی از مدیــران عامل شــرکتهای
مســتقر در پارک و شــرکتهای دانش بنیان استان یزد در
سالن اجتماعات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یزد ،محمد
صاحبــکار در ایــن نشســت ضمــن تعریــف شــرکت دانــش
بنیــان ،گفــت :تجــاری ســازی نتایــج تحقیــق و توســعه و
فعالیت در حوزه فناوریهای برتر دو شــرط اساســی برای
نشســت ســید محمــد صاحبــکار خراســانی ،رئیــس امــور دانش بنیان شدن شرکتها است.
شــرکتها و موسســات دانــش بنیــان معاونــت علمــی و وی بــا بیــان اینکــه شــرکتهای متقاضــی اســتفاده از
فنــاوری ریاســت جمهوری بــا مدیران عامل شــرکتهای تســهیالت قانون دانشبنیان براســاس آییننامه ارزیابی

شــرکتها و موسســات دانشبنیان مصوب دی ماه سال
 96مــورد ارزیابــی قرار میگیرند ،گفت :براســاس این آیین
نامــه نتیجه ارزیابی شــرکت متقاضــی با توجه بــه ارزیابی
محصــوالت شــرکت در مرحلــه تولیــد ،ســطح فنــاوری و
طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه تعیین میشود.
وی افــزود :شــرکتها میتوانند از طریق تمــاس تلفنی در
این حوزه مشاوره بگیرند که در این راستا در سال گذشته
چهل هزار مشاوره به صورت تلفنی ارائه شده است.
در ادامــه جلســه مدیــران عامــل شــرکتهای فنــاور
دغدغههایشان را مطرح کردند.
گفتنی است ،در پایان نشست محمد صاحبکار خراسانی
از تعــدادی از شــرکتهای مســتقر در پارک یــزد بازدید و از
نزدیک در جریان فعالیتهای آنان قرار گرفت.

آغاز بهکار دومیننشستتخصصیشرکتهایایرانیوگرجیدر تفلیس
دومین نشست تخصصی شرکتهای فناوری
ایران و گرجســتان پنج شــنبه  ۱۸مرداد  ۹۷در
تفلیس گرجستان آغاز به کار کرد.
به گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری
یزد ،در این نشســت نماینــده پارک تکنولوژی
گرجســتان طــی ســخنانی بــا اشــاره به ســابقه
همکاریهــای علمــی و فنــاوری دو کشــور و
نقــش پارک علــم وفناوری یزد در آغــاز و تداوم
این همکاریها ،گفت :کشور گرجستان دارای
ظرفیتهای متعددی است که پیشرفت خود
را در تعامل با ســایر کشــورها برای باروز سازی
این ظرفیتها میداند.
وی اظهار امیدواری کرد :این رویداد منجر به
روابط پایدار بین شرکتها و توسعه آنها شود.
قبــادی ،معــاون ســفارت جمهــوری اســامی
ایــران در گرجســتان نیــز با اشــاره بــه روابط خــوب ایران
و گرجســتان اظهــار داشــت :اولویتهــای اقتصــادی
گرجســتان میتواند جذابیت خوبی را برای شــرکتهای
ایرانی فراهم کند.
وی افــزود :دولت گرجســتان اهمیت ویژهای برای تولید

قائل اســت و شرایط صادرات مجدد در این کشور فراهم
است.
معاون ســفارت جمهوری اسالمی ایران در گرجستان در
پایــان ،این ارتباط را کمک خوبی برای توســعه صادرات
و توســعه اقتصــادی ایــران دانســت و تا کیــد کــرد :ورود
بــه بــازار گرجســتان نیازمنــد مطالعــات دقیــق و توجــه

جــدی بــه قوانیــن و مقررات اســت تا ریســک
سرمایهگذاری کم شود.
دلیری ،معاون توسعه منابع معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری نیز در سخنان خود
با تا کیــد بر ظرفیتهــای بالقوه ایــران ،برنامه
دولت را تقویت شــرکتها و زمینه سازی برای
حضور بین المللی شرکتها دانست.
وی پیــاده ســازی ا کوسیســتم فنــاوری را از
جملــه اهــداف کالن دولــت دانســت و گفــت:
افتتــاح مرکــز تجــاری و نمایشــگاه دائمــی
محصوالت جمهوری اسالمی ایران در تفلیس
و افتتــاح دفتــر مبــادالت ایــران و گرجســتان
از دســتاوردهای ســفر اخیــر هیئــت ایرانــی به
گرجستان است.
مصطفی کریمیان اقبال به اولین تجربه حضور
خود در گرجستان و ظرفیت باالی همکاری این کشور با
ایران اشــاره نمود و گفت :شرکتهای گرجی با همکاری
با شــرکتهای ایرانی میتوانند صادرات و سرمایهگذاری
را تسهیل نمایند و با همکاری با یکدیگر بازارهای منطقه
را در دست گرفته و به توسعه دو کشور کمک کنند.

اخبار

معرفی
شرکت
صفحه قبل

صفحه بعد
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نشست

تفاهمنامه

بازدید

جلسه

امضایتفاهمنامههمکاریمیانپارکعلمو فناورییزد
و دانشگاهجامععلمیکاربردیاستانیزد
طی مراسمی تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه جامع علمی
کاربــردی اســتان یــزد با حضــور داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فنــاوری یزد و
محمدصالح احمدی ،رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان یزد اول اردیبهشت  97در
دفتر رئیس پارک یزد به امضای طرفین رسید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علــم و فنــاوری یــزد ،این تفاهــم نامه با هدف توســعه
آموزشهــای مهارتــی بــا همــکاری موسســات فنــاور مســتقر در پــارک ،تدویــن و اجرای
دورههای آموزشی مورد نیاز موسسات فناور مستقر در پارک در قالب نظام آموزشهای
تکمیلی بین سطوح تحصیلی دانشگاه جامع علمی کاربردی و کمک به راه اندازی مرکز
رشد کسب و کار جهت بهره مندی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه منعقد شده
و طی آن پارک علم و فناوری یزد به اقداماتی از قبیل اطالع رسانی فرصتهای همکاری
با دانشگاه به موسسات فناور مستقر در پارک ،همکاری در ایجاد مرکز رشد کسب و کار،
همکاری در فعالیتهای کلینیک مشاوره و اشتغال دانشگاه و ...متعهد شد.
گفتنــی اســت ،مدت زمان اجرای این تفاهم نامه دو ســال بوده و در صــورت نیاز پس از
اتمام دوره ،امکان تصحیح و تدوین آن وجود دارد.

در حاشیه سی و هفتمین گردهمایی علومزمین انجام شد:
میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

امضایتفاهمنامههمکاریسازمانزمینشناسی
تمعدنیکشور باپارکعلمو فناورییزد
و اکتشافا 
طــی مراســمی ،تفاهم نامه همکاری میان ســازمان
زمیــن شناســی و ا کتشــافات معدنــی کشــور و پــارک
علم و فناوری یزد  2اردیبهشت 97به امضای راضیه
لــک ،معــاون وزیر صنعت ،معدن و تجــارت و رئیس
ســازمان زمین شناســی و ا کتشــافات معدنی کشــور
و داریــوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری
یزد رسید.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد،
در ایــن تفاهــم نامــه که در حاشــیه ســی و هفتمین
گردهمایــی علــوم زمیــن بــه امضــا رســید ،دوطــرف
نســبت بــه تعریــف مســائل و چالشهــای حــوزه
علومزمین(معــدن ،آب و زیســتمحیطی) و اجــرای
پروژههــای تحقیقاتــی کاربــردی مورد نیــاز منجر به
دانش فنــی ،راهاندازی تیمهای مشــترک ،آموزش و
بکارگیری نیروی انسانی متخصص در حوزه علوم زمین در
چارچوب دورههای مصوب ،شناســایی چالشهای ملی
و بینالمللی با هدف اخذ سفارش از دستگاههای مرتبط
حوزه علوم زمین به تفاهم رسیدند.
همچنین مــواردی از قبیل برگزاری ســمینارها ،دورههای

تخصصــی و کارگاههــای آموزشــی کوتاه مدت مشــترک به
منظــور ارتقــای توان علمــی و فنی کارشناســان و مدیران
در حــوزه علــوم زمیــن (معــدن ،آب و زیســت محیطــی)،
راهانــدازی ،تکمیــل و تجهیــز مرا کــز پژوهشــی ،تحقیقاتی
و آزمایشــگاهی و خدمــات مهندســی مورد نیــاز ،تدوین و
تالیف نشریات ،اسناد و مدارک علمی به صورت مشترک،

تعریف،نظارتوبررسینتایجپروژههایتحقیقاتی،
فنــاوری و خدمــات مهندســی در داخل و خــارج از
کشور و هدایت و حمایت مشترک از پایان نامههای
تحصیلــی تحصیــات تکمیلی بــه ســمت نیازهای
حوزه علــوم زمین ،مورد تا کیــد طرفین تفاهم نامه
قرار گرفت.
گفتنی است ،رصد فناوریهای نوین و برنامهریزی
جهت ســاخت یا انتقــال فناوریهــای اولویتدار،
انجام امور مطالعاتی و امکانســنجی مــورد نیاز در
حــوزه علــوم زمیــن ،اشــترا کگذاری ظرفیتهــای
داخلی به ویژه ظرفیت تحقیقاتی و آزمایشــگاهی و
انسانی ،حضور مشترک در عرصه روابط بینالمللی،
همکاری در پروژههای انتقال فناوری از ســازمان و
پارک به حوزه علوم زمین ،اشترا کگذاری تجهیزات
آزمایشــگاهی و اســتفاده از ظرفیتهــای متقابــل در ایــن
بخــش و در نهایــت نیازســنجی ،ســفارش ،تولیــد و فروش
محصوالت نرم افزاری و سخت افزاری حوزه علوم زمین از
دیگر موارد ذکر شــده در این تفاهم نامه بود که در دستور
کار دو طرف قرار گرفت.

اخبار

معرفی
شرکت
صفحه قبل

صفحه بعد
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نشست

تفاهمنامه

بازدید
9

7 8

بازدید اعضای سازمان فضایی ایران از پارک علم و فناوری یزد
اعضــای ســازمان فضایــی ایران ســه شــنبه  28فروردین پارک علم و فناوری یزد به معرفی شــرکتهای مستقر در
از بخشهــای مختلــف پــارک علــم و فنــاوری یــزد بازدید پارک و فعالیتهای آنان پرداخت.
در ادامــه نیز اعضای ســازمان فضایی ایــران با حضور در
کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این شــرکتهای کبری سامانه و پایا الکترونیک از نزدیک در
بازدید که صادق نائینی ،معاون توسعه کاربرد و خدمات جریان فعالیتها و محصوالت این شرکتها قرار گرفته و
فضایــی ،محمدرضــا بهشــتی فر ،رئیــس اداره مهندســی راههای همکاری دو جانبه را بررسی کردند.
خدمات سنجش از دور ،کوروش رکنی ،رئیس گروه نجوم گفتنی اســت در نشستی که در حاشــیه این بازدید برگزار
و ا کتشــافات فضایــی و ا کرم فدا کار ،مدیــر کل ارتباطات شــد ،مدیــران عامــل شــرکتهای ســافا ،پژوهش ســپهر
و فنــاوری اطالعــات اســتان یــزد حضــور داشــتند ،تقــی پارســیان ،شــتاب دهندههــای پیشــگامان و ا کســل نیــز
فرهنگنیا ،مدیر مرکز رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات محصوالت شرکت خود را معرفی کردند.

6

در نخستین بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک از شرکتهای مستقر ،در سال  97مطرح شد:
جلسه

میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

حمایتقابلتوجهصندوقصحااز شرکتهایفعالحوزهالکترونیک
معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری یــزد در
نخســتین بازدید خود از مؤسســات فناور مستقر در پارک
علم و فناوری در ســال  ،97شــنبه  8اردیبهشــت با حضور
در شــرکتهای فــات قاره و پویا نوین ســرام ،از نزدیک در
جریان فعالیتهای آنها قرار گرفت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
محمدمهدی آرمان ،مدیرعامل شرکت فالت قاره با بیان
اینکه شرکت در سال  82ثبت و در سال  83در پارک علم و
فناوری یزد مستقر شد ،گفت :فعالیت شرکت در زمینهی
آب و در حوزههایــی ماننــد خــط انتقــال آب ،شــبکههای
آبرســانی ،اصــاح شــبکه ،آبشــیرین کــن ،تاسیســات و
تجهیزات است.
ب شیرینکنها ،معالج ه کردن
وی افزود :کار ما در حوزه آ 
آب بــه صورت علمی و تحقیقاتی اســت ،بدین صورت که
آب را بررسی کرده و با توجه به هدف آبرسانی در تقسیم
بندیهایمختلفیهمچونشرب،داموطیور ،کشاورزی
و غیره خدمات الزم را با دقت میکروزیمنسهای دو دهم
و کمتــر و با قیمت تمام شــده بســیار باصرفهتر نســبت به
محصوالت خارجی ارائه میکنیم.

پایانوینسرام نیز محصول این شرکت را قطعات سرامیکی
شــوکپذیر عنوان کــرد و گفت :بازار فــروش این محصول
صنایع دفاع و صنعت فوالد است.
صوابیه افزود :از افتخارات این شــرکت میتوان به دانش
بنیــان شــدن آن از ســال  92تا کنــون ،برگزیــده شــدن بــه
عنــوان بهترین شــرکت صنایــع دفاع و تکســورس بودن
اشاره کرد.
وی تصریح کرد :پارک به علت داشتن فضای آ کادمیک و
دور بــودن از فضای تولیــدی و همچنین ارائهی خدمات
به شرکت ،در بهره وری آن بسیار تاثیر گذار بوده است.
مدیــر عامــل شــرکت فــات قــاره تصریــح کــرد :تــا کنــون احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فنــاوری و نوآوری پارک
قراردادهای متعددی با شرکتهای بزرگ ،بیمارستانها ،علم و فناوری یزد در نخســتین بازدید خود از شرکتهای
ب شیرینکنهای مستقر در سال  ،97با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری
تامین آب شــرب روستاهای استان و آ 
میــان صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع
چندصد متر مربعی منعقد کردهایم
آرمان همچنین ضمن قدردانی از حمایتهای پارک علم و الکترونیــک و پــارک یزد ،اظهار داشــت :با عقد این تفاهم
فناوری یزد از ابتدای استقرار شرکت تا کنون ،پیشنهاداتی نامــه ،صنــدوق صحا میتوانــد مزایــا و حمایتهای قابل
در زمینه حمایتهای آتی پارک از شرکتهای مستقر ارائه توجهی برای شرکتهایی که درصدی از فعالیت آنها در
حوزهی الکترونیک است ،ارائه دهد و شرکتهای مستقر
کرد.
حمیــد رضــا صوابیــه ،یکــی از ســهام داران شــرکت در پارک میتوانند از این مزایا استفاده کنند.

دومین بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک یزد از مؤسسات فناور مستقر در سال 97برگزار شد
معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در دومین
بازدیــد خــود از مؤسســات فنــاور مســتقر در پــارک علــم و
فناوری در سال  ،97سه شنبه  18اردیبهشت با حضور در
شــرکتهای توسعه الکترونیک فرخ مهر و پویان سیستم
یزد ،از نزدیک در جریان فعالیتهای آنها قرار گرفت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
اصالنی،یکــی از اعضــای هیئــت مدیــره شــرکت توســعه
الکترونیک فرخ مهر با بیان اینکه این شــرکت از ســال 92
فعالیــت خــود را بــا دو نفر نیــرو در پارک علم و فنــاوری یزد
آغاز کرده است ،گفت :در حال حاضر  15نفر در این شرکت
مشغولفعالیتهستند.
ویافزود:شرکتمامحصولمحور استوبنابهدرخواست
مشتریان ،نرم افزارهایی برای ادارات و نهادهای مختلف
از جملــه کارگــزاری بیمه ،نوبت دهی پزشــکان ،فروشــگاه
الکترونیک ،شرکتهای باربری و شرکتهای حسابداری

طراحی کرده ایم.
اصالنــی حمایتهــای پــارک علــم و فنــاوری یــزد را مثبت
ارزیابی کرد و گفت :مجوز فناوری پارک رزومه خوبی برای
شرکتهای مستقر است و ما خواستار حمایتهای قوی
تر پارک در بحث قراردادهای خود هستیم.
علی رحیقی ،مدیر عامل شــرکت پویان سیســتم یزد نیز با
بیان اینکه این شرکت از سال  82فعالیت خود
را در زمینــه تولید و توســعه نــرم افزار آغــاز کرده
اســت ،اظهــار داشــت :اتوماســیون اداری ،نرم
افــزار نوبــت دهــی مرا کز خدمــات درمانــی ،نرم
افزارهای موبایلی و..از جمله محصوالت شرکت
است.
وی بــا انتقــاد از بروکراســی اداری در ایــران،
گفت :مســئله بیمه بیکاری و مالیــات از جمله
مشــکالت پیــش روی شــرکتهای مســتقر در

پارک علم و فناوری یزد است.
احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فنــاوری و نوآوری پارک
علم و فناوری یزد با بیان اینکه هدف از این بازدیدها جویا
شــدن احوال شــرکتها و داشــتن ارتباط دوطرفه اســت،
گفت :ســعی میکنیم مشکالت مطرح شــده در جلسات را
از مجاری قانونی آن حل کنیم.
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در حاشیه بازدید قائم مقام وزیر عتف از پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته پارک یزد مطرح شد:
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میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

سیاستگذاریوزارتعتفبرایوروددانشجویانبهحوزههایتولیدفناوری
عبدالرضــا باقــری ،قائــم مقــام وزیــر علــوم ،تحقیقات و
فنــاوری کــه بــرای بازدیــد از پارک علــم و فنــاوری یزد و
افتتــاح ســاختمان مرا کز رشــد اقبــال به یزد ســفر کرده
اســت ،چهارشــنبه  19اردیبهشــت از پردیــس زیســت
فناوری و سیســتمهای پیشرفته پارک یزد بازدید کرد.
بــه گزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،در
نشســتی که در حاشیه این بازدید برگزار شد ،عبدالرضا
باقــری در جمــع مدیــران عامل شــرکتهای مســتقر در
ایــن پردیــس ،محصوالت شــرکتهای مســتقر را خاص
و متفــاوت عنــوان کــرد و گفــت :فعالیت این شــرکتها
باعــث ایجــاد امیدواری بین نخبگان کشــور میشــود و
این امیدواری میتواند مانع مهاجرت آنها شــود.
وی ایــن فعالیتهــا را نــه تنهــا در اســتان بلکــه در کل
کشــور ارزشــمند دانســت و افزود :معرفی دستاوردهای
شــرکتهای مســتقر در پارک از طریق تبلیغات و صدا و
ســیما میتواند راهــی برای امیدوار کردن دانشــجویان
به طی کردن مقاطع تحصیلی در ســطوح باال باشد.
باقــری بــا بیــان اینکــه شــرکتهای دانش بنیان مســیر
خوبــی بــرای گذر دانشــگاهها به ســمت دانشــگاههای
کارآفرین هســتند ،گفت :شــما نشــان داده اید در کشور
میتــوان کارهــای بزرگــی انجــام داد و وزارت عتــف از
طریــق حمایتهــای مــادی و معنــوی همــراه شــما
خواهــد بود زیرا مســیر شــما میتواند راهگشــای مســیر

فناوری در کل کشور باشد.
قائــم مقــام وز یــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره
بــه برنامههای آتــی وزارت عتف ،تصریح کرد :سیاســت
گــذاری وزارت عتــف بــه ســمتی خواهــد رفــت کــه
دانشــجویان بیشــتری بــا محدودیتهــای کمتــر وارد
فعالیت در حوزههای فناوری شوند.
داریــوش پورســراجیان ،رئیــس پــارک علــم و فنــاوری
یــزد نیــز در این جلســه با بیان اینکه از ســال  93ســعی
کــرده ایــم در بخــش منطقهای بــه چالشهای اســتان
خودمــان ورود پیــدا کنیــم ،گفــت :در این راســتا مرا کز
توســعه فناوری را ایجاد کردیم تا بدین وسیله با کمک
بخش خصوصی مجموعههایی در حوزههایی همچون
آب ،صنعــت ســرامیک و ...ابتدا در قالب کنسرســیوم و
بعد در قالب شــرکتهای بزرگ تشکیل دهیم.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد یکــی از فعالیتهــای
مهــم پــارک را در ســالهای اخیــر پیاده کــردن طر حها
و طراحــی مدلهایــی بــرای تســهیل همــکاری بخــش
خصوصی و دولتی بوده است.
عباس باقی ،مدیر مرکز رشد زیست فناوری نیز در ادامه
جلســه به بیان توضیحاتی در خصوص پردیس زیســت
فناوری و سیســتمهای پیش رفته و دســتاوردهای آن
پرداخت.
گفتنــی اســت ،در ادامــه جلســه مجتبــی مــرآت مدیــر

عامل شرکت مشاورین علم و صنعت یزد ،سید حسین
میرجلیلــی مدیرعامــل شــرکت تولیــدی تحقیقاتــی
صنعتــی آبســار کویــر و رامیــن زار ع ،مدیرعامــل مرکــز
توســعه فنــاوری ســرامیک ایــران توضیحاتــی در زمینه
فعالیتهای خود ارائه کردند .پس از پایان نشست نیز
عبدالرضا باقری ،رئیس هیئتهای امنا و ممیزه وزارت
عتــف بــه همــراه داریــوش پورســراجیان ،رئیــس پــارک
علــم و فنــاوری و عبــاس باقــی ،مدیر مرکز رشــد زیســت
فناوری ،از آزمایشگاه تخصصی آبسارکویر ،بخش کنترل
کیفــی هوا ،آزمایشــگاه شــیمی مواد غذایی ،آزمایشــگاه
کشــاورزی و معدن ،ســاختمان شــتاب دهنــده ی آتا و
بخشهای دیگر مرکز رشد زیست فناوری بازدید کردند

در سومین بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک یزد از مؤسسات فناور مستقر ،در سال  97مطرح شد:

واگذاریاراضیطرحجامعمرهمیبر مسئلهکمبودفضایاستقرار شرکتهایفناور
احمدرضــا فقیــه خراســانی ،معــاون فنــاوری و نوآوری
پــارک علــم و فنــاوری یــزد در ســومین بازدیــد خــود از
مؤسسات فناور مستقر در پارک ،در سال  ،97دوشنبه
 31اردیبهشــت با حضــور در شــرکتهای دانش بنیان
آپافــن و گــروه نرمافــزاری نویــان ،از نزدیــک در جریــان
فعالیتهای آنها قرار گرفت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یزد،
وکیلــی ،مدیرعامــل شــرکت آپافــن در ایــن نشســت بــا
بیان اینکه این شــرکت از مرحلهی پیشرشــد فعالیت
خــود را در پــارک علــم و فنــاوری یــزد آغاز کرده اســت،
گفت :پس از ســه ســال فعالیــت در مرحلهی رشــد ،در
ســال  89در پارک علم و فناوری یزد مســتقر شده و در
حــال حاضر با هشــت پرســنل بــه فعالیت خــود ادامه
میدهیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکه عمــدهی صنعت
اســتان یزد کاشــی و ســرامیک ،نســاجی
و تولیــد فــوالد اســت و شــرکت آپافــن در
ســاخت ماشــین آالت فعالیــت دارد،
تصریح کرد :ما فعالیت خود را از ماشــین
آالت کاشــی و ســرامیک شــروع کردیــم،
در صنعــت فــوالد ادامه دادیــم و در حال
حاضــر در صنعــت نســاجی بــه رقابــت بــا
محصوالت خارجی میپردازیم.
خا کپــور ،رئیــس هیئــت مدیــرهی
شــرکت آپافــن نیــز در ادامــه ضمــن ارائــه

توضیحاتــی در خصــوص نحــوه همــکاری شــرکت بــا
دیگــر شــرکتهای مســتقر در پــارک ،اظهــار داشــت:
از جملــه ایــن همکاریهــای مشــترک میتــوان بــه
اســتفادهی نرمافزارها در ارتقاء ماشــینآالت و شرکت
در نمایشگاههای مرتبط با صنعت نساجی اشاره کرد.
وی کمبود فضای کارگاهی مناســب برای فعالیت را از
جمله مشــکالت پیش روی شرکت عنوان کرد و گفت:
در همین راســتا شــرکت آپافن اولین شــرکتی اســت که
برای استقرار در زمین طر ح جامع پارک علم و فناوری
یزد ،تفاهم نامهای با پارک منعقد کرده اســت.
رفیعی ،یکی از اعضای هیئت مدیرهی گروه نرمافزاری
نویان نیز ،زمینهی فعالیت شرکت را نرم افزار و به طور
ویژه نرم افزارهای حوزهی سالمت عنوان کرد و گفت:

محور یــت فعالیــت شــرکت ،درمانگاههــا ،کلینیکهــا،
مرا کز پارا کلینیک و مطبها است.
وی ضمــن قدردانــی از خدمــات پــارک علــم و فناوری
یزد به خصوص در بحث ارزیابی شــرکتهای مســتقر،
تصریــح کرد :یکی از نیازهای مهم شــرکتهای مســتقر
در پــارک ،اســتفاده از مشــاوران زبــده در زمینههــای
گونا گــون اســت تا عــاوه بر کشــف نقاط مثبــت ،آنها
را در پیــدا کــردن نقــاط منفــی و نهایتــا ارائــه راهــکار
راهنمایی کنند.
رفیعــی افــزود :امیدواریــم پارک علــم و فنــاوری یزد در
ایــن حــوزه نیــز از شــرکتها حمایــت کرده و مشــاوران
متخصص را به خدمت بگیرد.
احمدرضــا فقیــه خراســانی ،معــاون فنــاوری و نوآوری
پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،با بیــان اینکه
ما تمام تالش خود را برای حل مشــکالت
شرکتها از جمله کمبود فضای کارگاهی
بــه کار بســته ایم ،تصریح کــرد :مطالعات
و مقدمــات تامین زیرســاختهای طر ح
جامــع پــارک علــم و فنــاوری از جملــه
تصویــب آییــن نامــه وا گــذاری در هیئت
امنا پــارک ،اخذ اعتبار تامین زیرســاخت
و انشــعابات انــرژی و ...انجام شــده و به
زودی شــرکتهای واجــد شــرایط بــرای
اســتقرار میتواننــد درخواســت اســتقرار
خود را جهت بررسی به پارک ارائه دهند.
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بازدید
9
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6

جلسه

بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد از خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران در استان یزد
داریــوش پورســراجیان ،رئیــس پارک علــم و فنــاوری یزد،
شــنبه  19خــرداد از خبرگــزاری جمهوری اســامی ایران در
استان یزد بازدید کرد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
بازدید که سید محمد خامسی ،مدیر روابط عمومی پارک،
تیم روابط عمومی و محمد قویدل ،مدیر روابط بین الملل،
رئیــس پــارک را همراهی میکردند ،داریوش پورســراجیان
ضمــن معرفــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد و فعالیتهــا و
دســتاوردهای آن ،ارتبــاط بــا رســانهها را وســیلهای برای
ترویج و توســعه فرهنگ علم و فناوری دانســت و تمرکز بر
توسعه کیفی روابط عمومی پارک را جزو اولویتهای پارک
یــزد عنوان کــرد و تصریح کرد برون ســپاری این بخش به
بخــش خصوصــی ،کــه امروز بــه صــورت مدلی برای ســایر
دســتگاهها قابــل اســتفاده اســت ،در همین راســتا اتفاق

بازدیداعضایدفتر همکاریهایفناوریریاستجمهوریاز پارکعلمو فناورییزد
اعضای دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری سه
شنبه  16مرداد  97با حضور در پارک علم و فناوری یزد ،از
بخشهای مختلف آن بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این
بازدید میثم عابدی؛ رئیس گروه الکترونیک ،مخابرات و
رباتیک مرکز همکاری و مشارکت نهاد ریاست جمهوری،
محمدصادق سلحشور؛ کارشناس IOTو هوش مصنوعی
بــه همــراه مشــاوران و کارشــناس گــروه حضــور داشــته و
شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد
و ســید محمد خامسی؛ مدیر طرح و برنامه ی پارک این
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نیاز اســت مسیری را پیش بگیریم تا اقتصاد دانش بنیان
در این استان ارتقا پیدا کند.
پورســراجیان افزود :ارتباط با رسانهها خصوصا خبرگزاری
رسمی دولت میتواند این مسیر را هموار کند.
کاظــم شــاملو ،رئیس خبرگزاری ایرنا در اســتان یــزد نیز در
ایــن بازدیــد بــا بیان اینکــه در قدیــم تولید و عرضــه هر دو
زیر طاقهای ســنتی بــازار صورت میگرفت ،گفــت :اما در
دنیــای امــروز با توجه به فاصله گرفتن تولیــد و عرضه و در
مواقعی عرضهی محصوالتی که وجود فیزیکی ندارند ،نیاز
بیشتری به شناخته شدن محصوالت وجود دارد.
وی افــزود :بــه ویــژه در مــورد پارک علــم و فنــاوری یزد که
افتاده است.
وی بــا اشــاره بــه توجه ویژه جامعــه به موضوع فنــاوری و محصوالت جدید فناوری را عرضه میکند ،برای شناخته
اقتصاد مبتنی بر فناوری ،در ســالهای اخیر تصریح کرد :شدن محصوالت باید به دنبال جایگاههای ارتباطی بود
به علت وجود محدودیتها و پتانســیلهای استان یزد ،تا بتواند بازارهای تولید و عرضه را به هم مرتبط سازد.

گروه را همراهی کردند.
همچنیــن اعضــای دفتر همکاریهــای فناوری ریاســت
جمهــوری بــا حضــور در شــرکتهای پویــش داده نوین،
طیف زمین ،بیستون و محیاپرداز ،مستقر در مرکز فناوری
اقبــال ،از نزدیــک در جریان فعالیتهــا و محصوالت این
شرکتها قرار گرفتند.
گفتنی است ،اعضای دفتر همکاریهای فناوری ریاست
جمهوری از صندوق پژوهش و فناوری استان یزد مستقر
در پارک علم و فناوری نیز بازدید کردند

بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد
از ساختمانشتابدهندهیآتا
داریــوش پورســراجیان؛ رئیــس پــارک علم و فنــاوری یزد،
شنبه  3شهریور  97از ساختمان شتاب دهندهی آتا واقع
در پردیس زیســت فناوری پارک علم و فناوری یزد بازدید
کرد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،در این
بازدید عباس باقی؛ مدیر پردیس زیست فناوری ،حسین

رحیمــی؛ مدیــر عمرانــی پارک و ســید حســین میرجلیلی؛
مدیرعامــل شــرکت آبســار کویر ،داریــوش پورســراجیان را
همراهینمودند.
گفتنی اســت ،در حاشــیه ی این بازدید ،رئیس پارک علم
و فنــاوری یزد در جلس ـهای درمــورد چگونگــی راه اندازی
شتاب دهنده ی مذکور رهنمودهایی ارائه نمود.

بازدید هیئت اروپایی از پارک علم و فناوری یزد
هیأتی مرکب از نمایندگان علم و فناوری اسپانیا و اتریش
که در سی و پنجمین کنفرانس بین المللی پارکهای علم
و فنــاوری و مناطــق نوآوری در ایــران حضور یافته بودند
در قالب تور فناوری کنفرانس 16 ،شهریور  97از پارک علم
و فناوری یزد و مجموعه ارزشمند اقبال بازدید نمودند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،در
ایــن بازدید محمد قویدل ،مدیــر روابط بین الملل پارک
یزد ضمــن خیر مقدم به تشــریح فعالیتهای پارک علم
و فنــاوری یــزد و شــرکتهای مســتقر پرداختنــد ســپس
فیلیــپ دومــرا لوبیــاس ،رئیــس پــارک مــاال گای اســپانیا

ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور در پارک علــم و فناوری
یــزد ،ایــن پارک را دارای ســابقه و رتبه ی خوبی در میان
پارکهــای منطقــه دانســت و پیشــنهاد نمــود در زمینــه
همــکاری شــرکتهای دو پــارک اقدامات اولیــه در قالب
تفاهم صورت گیرد.
نماینده دانشگاه وین نیز با تحسین فعالیتهای انجام
گرفتــه در زمینــه رفع نیازهــای علمــی در حوزههای مورد
عالقه ،اعالم آمادگی نمود .بازدید از مجموعه اقبال ،مرکز
نو آوری و سالن موسسات از دیگر بخشهای این بازدید
بود.
صفحه قبل

صفحه بعد
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در حاشیه دومین نشست تجاری  B2Bایران انجام گرفت
نشست

تفاهمنامه

بازدید
9

7 8

6

جلسه

بازدیدرئیسپارکعلمو فناورییزدو هیئتهمراهاز تکنو پارکگرجستان
داریوش پور ســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد به
همراه هیئتی متشکل از مدیران معاونت علمی و فناوری
ریاســت جمهــوری ،وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و
همچنین اســتان یــزد و مدیران عامل بیش از  ۵۰شــرکت
فناور که به منظور شرکت در دومین نشست تجاری B2B
ایــران به گرجســتان ســفر کــرده ،در حاشــیه این دیــدار از
تکنوپارک این کشور بازدید کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،به
دنبــال امضــای تفاهــم نامه همــکاری میان پــارک علم و
فناوری یزد و آژانس توســعه فناوری و نوآوری گرجســتان
اقدامــات جهــت اجرایــی کردن مفــاد تفاهم نامــه انجام
گرفت که از جمله میتوان به تاسیس دفتر مبادالت ایران
و گرجســتان در پــارک علم و فناوری یزد و اولین نشســت
مذا کرات رو در رو در ســال گذشــته در شهر تفلیس اشاره
نمود.
با عنایت به تجربه موفق سال گذشته همچنین استقبال

شــرکتهای فنــاوری از برنامههــای مرکــز
مبــادالت فنــاوری ،دومیــن نشســت بــا
محوریت صنعت ســاختمان ،کشاورزی،
الکترونیک و سالمت و با حضور  ۵۰شرکت
ایرانــی در تاریــخ  ۱۸مــرداد و بــا حضــور
شرکتهای گرجی برگزار خواهد شد.
گفتنی است ،افتتاح رسمی دفتر مبادالت
ایــران و گرجســتان در تفلیــس ،افتتــاح
نمایشگاه دایمی محصوالت ساختمانی
جمهــوری اســامی ایــران و مذا کــرات
بــا مقامــات گرجــی در خصــوص توســعه
همکاریهــا از دیگر برنامههای این ســفر
میباشد.
شایان ذکر است ،دومین نشست تجاری
حضور نمایندگان  ۵۰شرکت دانش بنیان و فناور به همراه
ارتباط
ـراری
ـ
ق
بر
 B2Bایران در کشــور گرجســتان با هدف
هیئــت ایرانــی 17 ،و  18مردادمــاه در گرجســتان در حــال
تجــاری بیــن شــرکتهای دانشبنیــان ایرانــی و گرجی با برگزاری است.

میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت
صفحه قبل

صفحه بعد
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نشست

تفاهمنامه

بازدید

جلسه
11

10

میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

نخستینجلسهشورایعمومیمرکز فناوریدانشگاهیزددر سال 97برگزار شد
نخستین جلسه شورای عمومی مرکز فناوری دانشگاه یزد
در سال  ،97دوشنبه  3اردیبهشت با حضور مدیران عامل
و نمایندگان موسسات مستقر در این مرکز برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
جلســه علیا کبر قیومی ،مدیــر پردیس پارک در دانشــگاه
یــزد ،ضمــن ارائــه گزارشــی از فعالیتهای انجام شــده در
ســال  ،96به تشــریح اهداف و برنامههای ســال جاری در
مرکز فناوری دانشگاه یزد پرداخت.
وی روشمند ساختن فرآیندهای مرتبط با پذیرش و پایش
موسســات ،تالش بــرای ارائــه خدمات مالی ،مشــاورهای،
آموزشی و بازاریابی به موسسات ،تقویت فضای همکاری
و همافزایــی در مرکــز و نیــز گســترش دامنــه فعالیتهــای

تبلیغاتی و اطالع رسانی را از جمله راهبردهای اجرایی مرکز
در سال جاری دانست.
قیومی با اشــاره به اســتقبال قابل توجــه متقاضیان برای
حضــور در مرکــز فناوری دانشــگاه یزد ،تالش برای توســعه
زیرســاختها و تامین فضای فیزیکی الزم از طریق مرمت
و بازسازی ساختمان هرندی را از جمله محورهای کاری
این مرکز در سال جاری عنوان کرد.
در ادامــه جلســه عبــاس باقــی ،مدیــر مرکــز رشــد زیســت
فنــاوری پارک علم و فناوری یزد به تشــریح خدمات پارک
علم وفناوری پرداخت و به سواالت حضار پاسخ گفت.
گفتنــی اســت ،در پایان جلســه مدیران عامل موسســات
مســتقر بــه معرفــی فعالیتهــا و توانمندیهــای خــود

پرداختــه و دیدگاههــای خود را پیرامون راهبری بهتر مرکز
و حل معضالت کنونی بیان کردند

در جلسه ی تبیین فرصتهای همکاری موسسات فناور با دانشگاه جامع علمی کاربردی مطرح شد:

پتانسیلباالیهمکاریمیانشرکتهایمستقر در پارکیزدودانشگاهجامععلمیکاربردی
درپــی امضــای تفاهــم نامه میــان دانشــگاه جامع علمی
کاربــردی یــزد و پارک علم و فناوری یزد ،جلســه ی تبیین
فرصتهای همکاری موسسات فناور با این دانشگاه ،روز
شنبه  15اردیبهشت  97با حضور معاون فناوری و نوآوری
پــارک علم و فنــاوری یزد ،رئیس و معاون دانشــگاه جامع
علمی کاربردی و جمعی از مدیران مستقر در پارک یزد در
سالن اجتماعات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
احمدرضــا فقیه خراســانی در این نشســت با بیــان اینکه
پــارک علــم و فناوری یــزد میزبان حدود  250شــرکت فناور
اســت و در مجموع در  15ســال گذشته حدود  700شرکت
ورود یا خروج از پارک را داشتند ،گفت :تعداد زیادی از این
شرکتها پتانسیلهای همکاری با دانشگاه جامع علمی
کاربردی را داشــته اند و به همین دلیل هفته ی گذشــته

برگــزار شــده و امیدواریم خروجی آن بــرای دو طرف مفید
باشد.
احمــدی ،رئیس دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی یزد نیز
در ایــن نشســت با بیان اینکه براســاس مصوبــه ی دولت
در شــورای عالی علمی ،دانشگاه جامع علمی کاربردی بر
آن اســت تــا در کنار مقاطع تحصیلی ،بر اســاس نیــاز بازار،
دورههــای تــک پودمانــی و تک درس تعریــف کند ،گفت:
تــا بــه حــال  600عنــوان دوره تک پودمــان را تعریــف کرده
و همچنیــن این امکان را ایجاد کرده اســت که شــرکتها
یــا اشــخاص نیز بتواننــد دورههــای جدید تدویــن کرده و
تفاهــم نامهای مبنــی بر همکاری با این دانشــگاه منعقد خودشان مجری دورههای تعریف شده ی علمی باشند.
کردیم.
وی افزود :دانشگاه جامع علمی کاربردی عالوه بر نظارت
وی افزود :این نشســت با هدف بررسی راههای همکاری و هماهنگی ،مزیتهای این دورهها را برای این اشخاص
میــان شــرکتهای پارک یــزد و دانشــگاه علمــی کاربردی محفوظ نگاه میدارد.

رئیس آژانس توسعه فناوری و نوآوری گرجستان:

امضایسندهمکاریبینپارکعلمو فناورییزد
و آژانسمیتواندمبنایخوبیبرایهمکاریهایآتیایرانو گرجستانباشد
در جلســه هیئــت ایرانــی و مســئولین پــارک فناوری
گرجستان که با حضور داریوش پورسراجیان ،رئیس
پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،دلیــری ،معــاون توســعه
منابــع معاونت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری،
مصطفی کریمیان اقبال و پیر علی ،رئیس پارک چهار
محــال و بختیاری و معاون اقتصادی ســفارت ایران
در گرجســتان برگــزار شــد ،در خصــوص ظرفیتهای
همکاری بحث و تبادل نظر شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد،
داریــوش پــور ســراجیان ،رئیــس پــارک یــزد در ایــن
جلســه با اشاره به تجربه موفق همکاری میان پارک
علم و فناوری یزد و گرجستان ،از آمادگی شرکتهای

پــارک یزد در زمینه همکاری مشــترک با طرف گرجی
ســخن گفــت و ضمن دعــوت از شــرکتها و ســرمایه
گذاران گرجی ،از مســئولین پارک فناوری گرجســتان
دعوت نمود تا در فوریه سال آینده ،سومین نشست
را در یزد برگزار کنند.
مصطفــی کریمیــان اقبــال نیــز در ادامــه بــا تا کیــد بر
ظرفیــت همکاریهای بیــن المللی فنــاوری ایران و
شــرکتهای فنــاور و دانــش بنیــان از ایــن فرصت به
دست امده ابراز خرسندی نمود.
وی همچنیــن بــا اشــاره به ظرفیــت معماری یــزد ،از
طــرف گرجی خواســت تــا از ایــن تجربه در بازســازی
بافتهای فرسوده استفاده کنند
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امروز پارکهای علم و فناوری بیش از پیش نیازمند طرحی نو اند
نشست

تفاهمنامه

بازدید

ســجادی نیــری کــه در دومیــن جلســه شــورای مدیران
پــارک علــم و فنــاوری یــزد ســخن میگفــت بــا اشــاره بــه
اهمیــت جایگاه پارکهای علم و فناوری در ا کوسیســتم
فناوری کشــور گفت :امروز پارکهای کشــور برای توسعه
و ترقــی بیش از همیشــه نیازمنــد طر حهایــی نوآورانه در
مدیریت و توسعه خود هستند.
وی ضمن اشــاره به پیشــرو بودن پارک یزد در بسیاری از
موضوعات تا کید کرد :نــگاه به دغدغههای منطقهای و
تــاش برای رفع آنها از شــاخصههای این پارک اســت و

امــروز تکیه بر تــوان بخش خصوصــی و طر حهای جدید
در مدیریــت و توســعه پارکهاســت که میتوانــد جایگاه
پارکها را تثبیت و ارتقا بخشد.
گفتنی اســت رئیس ســتاد فناوریهای نرم و هویت ســاز
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اعضای دفتر
همکاریهــای فنــاوری ریاســت جمهــوری  97/5/17با
حضور در پارک علم و فناوری یزد در شورای مدیران این
پارک شرکت و از نزدیک در جریان اقدامات و برنامههای
این پارک قرار گرفتند.

توسط کارگروه تعامالت بین الملل برگزار شد:

جذبسرمایهخارجی،از رویاتاواقعیت
جلسه
11

10

میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

جلســه کارگــروه تعامــات بیــن الملــل با عنــوان «جذب دسته بندی سرمایهگذاریها ،اظهار داشت :سه مزیت کشور منتخب است.
پرزنــت موفــق
سرمایه خارجی ،از رویا تا واقعیت » با حضور حمید علی ســرمایهگذاری خارجی ،گســترش بــازار فرامرزی ،جذب حمیــد علــی بیکــی روشهــای مذا کــره و
ِ
بیکــی ،مدیــر عامل شــرکت ســریع ارتباط آر یــن ،محمد راحت تر سرمایههای کالن و استفاده از نیروهای بومی اســتارتاپها در جــذب ســرمایهگذاری خارجــی را
برشــمرده و گفــت :اســتفاده از ایــن تکنیکهــا تاثیر
قویدل؛ مدیــر روابط بین الملل پارک علم و فناوری
مستقیمی در جذب ســرمایهگذاری خارجی خواهد
یــزد و جمعــی از مدیــران عامل شــرکتهای مســتقر
داشت.
در پــارک ،چهارشــنبه  7شــهریور  97در محل ســالن
مشــاور توســعه بازار و ســرمایهگذاری در کشــورهای
اجتماعات مرکز اقبال برگزار شد.
همســایه ،با معرفی سازمانها و سایتهای سرمایه
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد،
گذار بر روی اســتارتاپها ،شــرایط جــذب در هر یک
حمیــد علــی بیکــی؛ نماینــده ی انجمــن جهانــی
از این ســایتها را تشــریح کرد و ســپس بــا دو منتور
ســرمایه گــذاران نیــک اندیــش در ایــران و عضــو
از این ســازمانها به صورت ویدئــو کنفرانس گفتگو
کمیتهی فناوری و نوآوری جهانی گروه جی بیست،
کرد.
بــا بیــان اینکــه در دوران رکود و تحریم ،شــرکتهای
گفتنی است ،سلســله نشستهای کارگروه تعامالت
کوچــک راحت تر میتوانند خود را با شــرایط ســازگار
بینالملل زیر نظــر دفتر روابط بین الملل پارک علم
کنند ،تصریح کرد :در حال حاضر بازار سرمایهگذاری
و فناوری یزد برگزار میشود.
داخلی و خارجی رونق دارد .وی همچنین با معرفی

برگزارینخستینجلسههیئتاجراییمنابعانسانیمناطقدووچهار فناوریدر سال97
نخستین جلسه هیئت اجرایی منابع انسانی مناطق دو و
چهار فناوری در سال  ،97روز دوشنبه  24اردیبهشت ماه
در استان سیستان و بلوچستان و به میزبانی پارک علم و
فناوری این استان برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یزد ،در این
جلســه گزارشی از مصوبات هیئت امنای گذشته پارکها
در خصــوص مســائل مربــوط به کارکنــان پارکهــای علم
و فنــاوری مناطــق  2و  4علــم و فنــاوری کشــور از جملــه
موافقــت هیئــت امنــا در جبــران خدمــات پس ـتهای

مدیریــت نیروهای قــرارداد کار در احکام ســالیانه و ارتقاء
رتبــه کارکنــان قــراردادی و لحــاظ ارتقــاء در احــکام ارائــه
گردید.
گفتنــی اســت ،در این جلســه اصــاح آئیــن نامــهی ارتقاء
کارکنــان و اصــاح آئین نامهی درخواســت پذیرش مدرک
تحصیلــی باالتر در دســتورکار هیئــت اجرایی قــرار گرفته و
مسائلجاریپارکهایعلموفناوریمرتبطباموضوعات
و مســائل آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی
پارکها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اخبار

معرفی
شرکت
صفحه قبل

صفحه بعد
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به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:
نشست

تفاهمنامه

بازدید

جلسه

میزگرد
12 13 14

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

میزگردتخصصی”نقششرکتهایفناور
در خودکفاییاقتصادیانقالباسالمی”
بــا حضــور حمیدرضــا جعفریــان مقــدم؛ مدیــر عامــل
شــرکت پویــش داده نویــن ،محمــد ســپهر؛ مدیرعامــل
صنــدوق پژوهــش و فناوری اســتان ،علیرضــا کاظمی؛
مدیرعامــل شــرکت ســپهر افــزار ایرانیــان ،ابوالفضــل
ســاجدی؛ مدیرعامل شــرکت سپهر ســامت از مدیران
عامل شــرکتهای مســتقر در پارک علم و فناوری یزد و
به مدیریت محمدرضا حسینی بغداد آبادی برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،به
منظور بررســی نقش شــرکتهای دانش بنیــان و فناور
در خودکفایــی اقتصــادی کشــور قبل و پــس از انقالب،
میزگــردی بــا حضــور مدیــران عامــل شــرکتهای فناور
در پــارک علــم و فنــاوری یزد برگزار شــد کــه حاضران در
خصــوص نقــش شــرکتهای فنــاور در اشــتغال زایــی،
تولید ملی و صادرات کشور بحث و تبادل نظر کردند.
اقتصــاد کشــور هنــوز از حــوزه صنعــت ،معــدن و نفت
تامین میشود

محصــوالت دانــش بنیــان  42درصــد
اســت که در مقایســه بــا  4و نیــم درصد
رقم قابل توجهی است.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
بــا انتقــاد از روش حمایتــی دولــت از
شــرکتهای دانــش بنیــان ،اظهــار داشــت :به نســبت
هزینــهای کــه دولــت بــرای حمایتها انجــام میدهد،
تاثیر چندانی را در پیشــرفت این عرصه مشــاهده نمی
کنیــم که بــه نظر میرســد حمایت دولــت از جوانان در
حــوزه دانش بنیان تنها با اعطای وام شــیوه مناســبی
نیست
ســپهر نیــروی انســانی خوب را از پتانســیلهای کشــور
دانســت و گفت :حــوزه دانــش بنیان مبتنی بــر نیروی
انسانی است و باید از آن استفاده خوبی داشت در غیر
ایــن صــورت چــون زمینه فضای کســب و کار در کشــور
فراهم نیســت ،نیروهای نخبه و خوش فکر به خارج از
کشور مهاجرت خواهند کرد.

مدیرعامــل صندوق پژوهــش و فناوری اســتان دراین
میزگــرد اظهار داشــت :حــوزه اقتصــاد مبتنی بــر دانش خودباوری؛ ریشه تولید فناوری
از دو منظــر خدمــات مهندســی و تولیــد محصــوالت با مدیرعامــل شــرکت ســپهر افــزار ایرانیــان نیــز در ایــن
فناوری پیشــرفته قابل بررســی اســت که آمارها نشــان نشســت گفــت :ا گر بخواهیــم تاثیر انقالب اســامی را بر
میدهد در حال حاضر جایگاه اقتصاد دانش بنیان در وضــع شــرکتهای دانش بنیان بســنجیم ،باید نگاهی
تولیــد ناخالص ملی کشــور ،کمتر از یک درصد اســت و به قبل از انقالب داشته باشیم.
این یعنی اقتصاد کشــور هنوز از حوزه صنعت ،معدن و علیرضــا کاظمــی با بیــان اینکه قبل از انقالب اســامی،
نفت تامین میشود.
کشــور در زمینه اســتفاده از فناوریهای جدید به ویژه
محمد ســپهر افــزود :کشــور ایــران در شــاخص اقتصاد در صنایــع نظامی پیشــتاز بوده اســت ،عنــوان کرد :اما
دانش بنیان رتبه  94را در بین  160کشور داراست.
توجهــی به تولید فنــاوری و تکنولوژی بومی نداشــتیم
و خــود باوری در جوانان ســرکوب میشــد در حالی که
 2/2میلیــارد دالر صــادرات محصــوالت دانــش بنیان خودباوری ریشه تولید فناوری است.
در ایران
وی ادامــه داد :وقتی در کشــور کلمه نمــی توانیم رواج
وی ادامه داد :براســاس گزارشــات و آمارهای موجود ،پیــدا کنــد ،جوانــان اعتمــاد بــه نفس خــود را از دســت
صــادرات محصــوالت دانــش بنیــان در ایــران حــدود میدهند و به فکر مهاجرت از کشور میافتند.
دو و دو دهــم میلیــارد دالر و صــادرات خدمــات فنــی
مهندســی 2 ،میلیــارد دالر بــوده اســت کــه در مجمــوع دانــش فنــاوری؛ وجــه تمایــز کشــورهای اروپایــی از
چهار و نیم درصد صادرات کشور از حوزه دانش بنیان کشورهای جهان سوم
است.
کاظمــی با اشــاره به اینکه پیش از انقالب ،کشــور ایران
ســپهر تصریح کرد :در  25ســال گذشــته رشــد صادرات روابــط خوبــی بــا کشــورهای پیشــرفته داشــته اســت
 low techپنــج برابــر ،رشــد صــادرات صنایــع بــا فناوری اظهــار کــرد :آنهــا تمــام محصــوالت فنــاوری خــود را در
متوســط  55برابــر و رشــد صنایــع  41 ،High-techبرابــر اختیار ما قرار میدادند اما دانش فناوری را از ما دریغ
شده است که عمده پیشرفت در  15سال گذشته بوده میکردند و این دانش وجه تمایز کشورهای اروپایی با
اســت و پیش از آن به دلیل وابســتگی اقتصاد به نفت ،کشورهای جهان سوم است.
نیاز کمتری به اقتصاد دانش بنیان احساس میشد .وی افزود :کشــورهای پیشــرفته نمی خواســتند دانش
فنــاوری را در اختیار کشــور ما بگذارند ز یــرا این انتقال
اعطــای وام؛ روش نامناســب حمایــت از شــرکتهای دانش منجر به از دســت دادن سود و منفعت آنها به
دانش بنیان
خصوص در کشورهای صاحب نفت میشد.
ســپهر اضافــه کــرد :کشــور هنــوز بــا جایــگاه ایــده آل کاظمــی ادامــه داد :در حال حاضر از نفت  200هزار نوع
فاصلــه زیــادی دارد و در مقایســه بــا کشــورهای دیگــر کاال تولید میشــود اما کشورهای بدون دانش فناوری
ســهم کمی از اقتصاد دانش بنیان را داراســت .به طور تنهــا بــه فروش نفــت خام بســنده میکننــد در حالیکه
مثال در برخی از کشــورها مانند مالزی ســهم صادرات میتواننداز هر بشــکه نفت  8000هزار دالر ارزش افزوده

دریافت کنند.
ریشه تحریمهای کشور؛ جلوگیری از پیشرفت علمی
ایران
مدیرعامل شرکت سپهر افزار ایرانیان خاطر نشان کرد:
انقالب اســامی این ترس را به کشــورهای دیگر داد که
ایــران میتوانــد بــه خودکفایــی و اســتقالل اقتصــادی
برســد و زمانی فشارها و تحریمها بر کشور زیاد میشود
کــه مــا میخواهیم بــه دانــش و فناوری مجهز شــویم و
ریشــه تحریمهــای کشــور جلوگیــری از پیشــرفت علمی
ایران در زمینه فناوری است.
کاظمی با بیان اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور در
ســالهای اخیر  6درصد بوده ،اظهار داشت :این درصد
رشــد خوبی را نشان میدهد اما کشور در زمینه تامین
رفاه عمومی فاصله زیادی با جایگاه ایده آل دارد.
جای خالی صنعت نفت در اقتصاد دانش بنیان
وی راهکار توســعه اقتصاد کشــور را اقتصاد مقاومتی بر
پایه اقتصاد دانش بنیان دانست و افزود :برای توسعه
اقتصــاد کشــور نیــاز بــه حرکــت به ســوی صنعــت نفت
داریــم امــا ا کنون بیشــتر شــرکتهای دانــش بنیان در
زمینه فنــاوری اطالعات و تکنولوژی پیشــرفته فعالیت
میکنند در حالیکه صنعت نفت بسیار پربازده و پرسود
است و  HighTechنیز در صنعت نفت هم مطرح است.
کاظمــی ادامــه داد :برخــی میگویند شــرکتهای فناور
نبایــد دیگــر در حــوزه کشــاورزی و صنعــت وارد شــوند
چون این حوزه اشــباع شــده و باید به سمت خدمات
برونــد این صحبت غیرکارشناســانه اســت و حذف این
عرصهها موجب ضربه زدن به استقالل کشور میشود.
وی اضافه کرد :شــرکتهای فنــاور باید عرصه صنعت،
کشاورزی ،خدمات را جدی بگیرند و از همه مهم تر به
صنعت نفت توجه کنند .کشــور نباید اقتصاد مبتنی بر
فروش نفت داشته باشد اما باید در این حوزه فناوری
تولید شود.
در تولید به خودکفایی رسیده ایم
سرپرســت دفتر هماهنگی نهادهای فناوری همکار نیز
در ایــن میزگرد اظهــار کرد :هم ا کنون تولید محصوالت
دانش بنیان به بیش از ده هزار میلیارد تومان در سال
رســیده که نقطه مطلوبی است ،یعنی یک بستر خوب
در حــوزه دانــش بنیــان در حــال شــکل گیری هســت و
میتوانیم بگوییم به خودکفایی در تولید رسیده ایم.
محمد رضا حســینی افزود :شــرکتهای فنــاور و دانش
بنیــان داخلــی در حــوزه نفــت و گاز ،عمدتــا خدماتــی
هســتند اما بیشــترین اختراعی که افراد خارج از کشور،
در کشــور مــا بــه ثبــت میرســانند ،در حــوزه نفــت و گاز
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عقب ماندن بخش دولتی از بخش خصوصی
حســینی بغــداد آبــادی بــا تا کیــد بــر اینکــه وابســتگی
شــرکتهای دانــش بنیــان بــه دولــت باعــث شکســت
آنهاســت ،خاطــر نشــان کــرد :رویکــرد اقتصــادی مقــام
معظــم رهبــری در نامگــذاری ســالها نشــان از اهمیت
اقتصاد در کشــور اســت که با این شــیوه اهمیــت آن به
دولت و مردم گوشزد میشود.
وی تصریح کرد :بخش خصوصی با تالش زیاد توانســته
اســت در اقتصــاد جایــگاه خــود را پیــدا کنــد امــا بخش
دولتــی از ایــن قافلــه عقــب مانده اســت و ا گــر دولتیها
خــوب عمــل میکردنــد مقام معظــم رهبــری نامگذاری
سالها را با رویکرد فرهنگی انجام میدادند.
حســینی بغدادآبــادی در ادامــه عنــوان کــرد :کشــور در
حوزه علم و فناوری و در رشــتههای مهندســی شــیمی،
مهندســی انرژی ،مهندســی نانو ،مهندســی هوا و فضاو
تولیــد مقاالت و علم جایگاه خوبی را در دنیا دارد اما در
حــوزه کســب و کار رتبــه  111جهان را بــه خود اختصاص
داده و این یعنی دولت نتوانســته اســت بخش علمی و
صنعت را با فضای کسب و کار پیوند دهد.

اقتصاد دانش بنیان منحصر به علم نیست
مدیر عامل شــرکت پویــش داده نوین اظهار کــرد :ما در
حال حاضر در مسیر رشد هستیم و اقتصاد دانش بنیان
دارد جایگاه خودش را در کشور پیدا میکنداما بیشترین
مشــکل دیدگاههایی است که نسبت به اقتصاد دانش
بنیان وجود دارد.
حمیدرضا جعفریان مقدم افزود :ســاالنه آمار مهاجرت
نخبگان از کشــور مورد بررســی قرار میگیرد اما هیچگاه
بررســی نمی شــود که چه تعداد کارآفرین از کشــور رفته
انــد در حالــی کــه میــان تحصیــات دانشــگاهی و ایجاد
شرکت دانش بنیان تفاوت وجود دارد.
وی ادامــه داد :بــرای اینکــه بتوانیــم در اقتصــاد دانــش
بنیــان موفــق عمل کنیــم نیاز بــه کارآفرینانــی داریم که
اقتصاد دانش بنیان را درک کنند اما متاسفانه کارآفرینی
شغل محسوب نمی شود.

نهایت برآیندی از یک موفقیت مالی باشد که دانشی را
هم تولید کند اما نباید دنبال دانشی باشیم که منجر به
دست آوردن پول باشد.
وی در ادامــه ذکر کرد :ا گر انتظارات شــرکتهای دانش
بنیــان از دولــت بــه حداقــل برســد و بتوانیــم دانــش
کارآفرینی را در شــرکتهای دانــش بنیان افزایش دهیم
میتوانیم بسیار موفقتر از گذشته عمل کنیم.
پرهیز از شعار زدگی؛ راهکار توسعه اقتصاد کشور

مدیرعامل شــرکت سپهر ســامت در ادامه گفت :چشم
پوشــی از مشکالت کشور به ویژه در بخش دانش بنیان
پسندیده نیست و باید از شعارها در جلسات کم کنیم و
وارد عمل شویم .وی افزود :برخی از آمارهای ارائه شده
توســط مســئولین تنها برای ارائه گزارش عملکرد اســت
و آنهــا تنها به شــنیدن مشــکالت ا کتفــا میکنند اما به
دنبال راه حل نیستند.
ســاجدی در پایــان گفــت :ا گر روحیــه انتقــاد پذیری در
اقتصاد دانش بنیان؛ برآیندی از موفقیت مالی و تولید کشور از بین برود و مسئولین مشکالت جوانان کارآفرین
دانش
را حل نکنند ،آنها کم کم دلســرد شــده و با خیل عظیم
جعفریان مقدم با اشاره به اینکه تجارب در حوزه دانش مهاجرت جوانان روبرو خواهیم شد.
بنیــان کــم اســت ،گفت :اقتصــاد دانــش بنیــان باید در

میزگردتخصصی“:بررسیتوانمندیهایشرکتهایدانشبنیان
و فناور مرتبط با صنعت هوایی در یزد”
میزگــرد تخصصــی “بررســی توانمندیهــای
شــرکتهای دانــش بنیــان و فنــاور مرتبــط بــا
صنعــت هوایــی در یــزد” بــا حضــور علــی حاجی
غالم ســریزدی ،مســئول مگاپارک هوایــی و دبیر
کارگــروه تجهیــزات فرودگاهــی ،ســید عبدالرضــا
حســینی نســب ،مدیرعامل شرکت توســعه پرواز
از شــرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد
و حســن درستکار ،دبیر انجمن نخبگان فرودگاه
یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد،
بــه منظــور بررســی توانمندیهــای شــرکتهای
دانــش بنیــان و فنــاور مرتبــط با صنعــت هوایی
در یــزد ،میزگــردی بــا حضــور فعــاالن صنعــت هوایــی
در اســتان یــزد در دفتــر خبرگــزاری جمهــوری اســامی
ایــران (ایرنــا) یــزد برگــزار شــد کــه حاضــران در خصوص
نقــش شــرکتهای فنــاور در بهــره بــرداری از فــرودگاه
مهریــز ،ایجــاد زیرســاختهای الزم ،اســتاندارد ســازی
محصــوالت صنعــت هوایــی و تولیــدات و اختراعات در
این صنعت در سطح استان به ارائه ی راهکار و بحث و
تبادل نظر پرداختند.
علی حاجی غالم ســریزدی در این میزگرد با بیان اینکه
ارتباط کارگروه تجهیزات فرودگاهی با منوچهر منطقی؛
رئیــس ســازمان صنایع هوایی و دبیر ســتاد هوایی یزد
کــه میتوانــد قطبــی بــرای گســترش تکنولــوژی صنعت
هوایــی باشــد بــه ســال  87بــر میگــردد ،گفــت :ارتباط
کارگــروه تجهیــزات فرودگاهی ،پارک علــم و فناوری یزد،
ســازمان هوایــی و پــارک فنــاور هوایی پــارس در تهران،
موجب عقد تفاهم نامهای در سال  94شد.

از مشکالت صنعت هوایی
حســن درســتکار در معرفــی انجمــن نخبــگان فــرودگاه
بیــن المللی یزد با بیان اینکه در ســال  84بدون وجود
تشکلی نظام یافته اختراعی در صنعت هوایی داشتیم،
گفــت :از اختراعــات ایــن انجمــن میتــوان از هــوش
مصنوعــیای نــام برد که بــرای اولین بــار در دنیا میزان
اســترس و خستگی کارهای پر اســترس ازجمله پرواز را
سنجیده و نتیجه را پرینت میگیرد.
درســتکار بــا انتقــاد بــه نادیده گرفتــه شــدن اختراعات
در صنعــت هوایی ،گفت :متاســفانه در این حوزه فقط
مهندسیهای معکوس پذیرفته میشوند.
نیــاز صنعــت هوایی کشــور به ایجــاد زیرســاختهای
تولیدی

عبدالرضا حســینی نســب با بیان اینکــه صنعت هوایی
کشور نیاز به زیرساخت تولید دارد ،گفت :ا گر این اتفاق
نیفتد تمام اختراعات ثبت شده در داخل برای تجاری
نادیده گرفتن اختراعات و توجه به مهندسی معکوس شــدن باصرفــه ،بایــد در خارج تولید شــود و در مقیاس

تجــاری ســازی مورد نیــاز داخل کشــور نخواهد
بود و ا گر قصد ما این اســت که همیشــه خریدار
نباشــیم ،بحــث ما باید تولیــد در صنعت هوایی
باشد.
وی با اشاره به فعالیتهای شرکت توسعه پرواز
در صنعــت هوایــی تصریح کرد :ما پنج ســال کار
تحقیقاتــی در صنعــت تولیــد هواپیمــا داشــتیم
و در مذا کــرات خارجــی بــه توافــق بــا بزرگتریــن
ســازندههای جهــان رســیده ایــم تــا دانــش و
فنــاوری تولید را به ما بدهند و در ایران بتوانیم
در این حوزه آغاز به کار کنیم.
مدیرعامــل شــرکت توســعه پــرواز ادامــه داد :بــا
وجود اینکه  85درصد از کار زیرساخت انجام شده بود
ارزی انتقال دانش
متاسفانه موفق به گرفتن تسهیالت ِ
نشــدیم و ایــن در حالی اســت کــه فناوریهایــی که به
زیســت بوم ما آســیب میزنند از جمله تولید ســرامیک
در مــدت چنــد ماهــه تســهیالت ارزی الزم خــود را اخذ
میکنند.
پــارک علــم و فناوری یزد و صنــدوق پژوهش و فناوری
پارک ،حامیان اصلی شرکت توسعه پرواز
وی بــا اشــاره بــه حمایــت صنــدوق پژوهش پــارک علم
و فنــاوری یزد از شــرکت توســعه پرواز ،گفت :گســتره ی
فعالیــت مــا به علــت تــازه بــودن در ردیــف بودجههای
صنــدوق توســعه ی ملــی قــرار نداشــت ،هیئــت مدیره
ی صنــدوق تشــکیل جلســه داده و با توجــه به این که
صنعــت هوایــی نیــاز ملــی اســت و بایــد حمایت شــود،
موافقــت کردنــد کــه ردیفــی بــرای صنعــت هوایــی در
بودجههای صندوق قرار بگیرد؛ لیکن بانکهای عامل
به علت این که شرکت ما ،پتروشیمی یا نفت نیست ،از
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دادن وام به ما خودداری میکنند.
حسینی نسب افزود :متاسفانه ما در استان یزد تنهائیم
و تنهــا حمایــت کننــدهی مــا پــارک علــم و فنــاوری یزد
اســت .که البته پارک یــزد نیز قوانین و محدودیتهای
خودش را دارد.
حمایــت اســتانی بــرای صنعــت هوایــی یــزد ،حلقهی
گمشدهی پیشبرد اهداف
علی حاجی غالم ســریزدی با اشــاره به خطرپذیری این
صنعــت ،اظهار داشــت :من بــه عنوان یکــی از حامیان
تولید در صنعت هوایی قبول دارم که باور کردن صنعت
هوایی ســخت اســت ،دیــده ایم کــه خیلیهــا وارد این
صنعت شده و شکست خوردند ،هزینه این صنعت هم
نسبت به حوزههایی مثل آی تی خیلی باالتر است.
دبیرکارگــروه تجهیــزات فرودگاهی ادامــه داد :در یکی از
بحثهــای خــود بــرای گرفتــن تایید منوچهــر منطقی،
رئیس مرکز ملی فضایی ایران ،نیاز به حمایت در سطح
اســتان داشــتیم ،اما متاســفانه نامهنگاریهــای ما راه
بــه جایی نبرد به عبارتی حمایت اســتانی برای صنعت
هوایی یزد ،حلقهی گمشــدهی پیشــبرد اهداف اســت
و مــا بــرای پیگیــری مطالبــات در ســطح کشــوری نیــاز
بیشتری به حمایت استان داریم.
وی تصریــح کــرد :خوشــبختانه کارگــروه تجهیــزات
فرودگاهــی در پیشــبرد زیرســاختهایی کــه قبــا گفته
شــد در ایــن چندســال خــوب پیــش رفتــه اســت امــا با
توجــه بــه مقیاس ایــن فعالیت ،مــا نیز بــه حمایتها و
همکاریهای بیشتری نیازمندیم تا کار زیرساختها را
به درستی به انجام برسانیم.
علــی حاجی غالم ســریزدی در توضیح پیشــبرد اهداف
کارگــروه تجهیــزات فرودگاهــی کــه یکــی از کارگروههــای
ســتاد هوایی اســت ،گفت :در قالب زیرســاخت تقاضا،
تجهیــزات مــورد نیــاز را شناســایی کــرده و ســه مــورد از
آنها که مهم تر هستند را به عنوان حمایت طرح کالن
ملی به معاونت علمی و فناوری معرفی کرده ایم.
وی افــزود :ایــن ســه طــرح شــامل تجهیــزات امنیتــی
فــرودگاه ماننــد ایکــس ِری ،گیــت وی و دیتکتور ،بحث
روشــنایی باند ،رادیو ترانــک و اختراعات دیگر از جمله
اختراعات انجمن نخبگان فرودگاه یزد میشود.

اســتاندارد ایــن
ســریزدی در توضیــح رونــد زیرســاخت
ِ
کارگروه بیان کرد :در همان روزی که تفاهم نامهی پارک
را امضا کردیم ،تفاهم نامهای نیز برای مرکز تحقیقاتی و
آزمایشــگاهی ایمنی و استاندارد هوایی با دانشگاه یزد
امضا کردیم.
وی تصریــح کــرد :هــدف از ایــن تفاهــم نامــه انجــام
تســتهای الزم بــرای تعییــن اســتانداردهای الزم و
تولیدات است .در زیرساخت حمایت نیز حمایتهای
مالــی و معنــوی در ابعــاد کوچکتر توســط پــارک علم و
فنــاوری یــزد و در ابعاد بزرگتر توســط معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری انجام میپذیرد.
علــی حاجی غــام ســریزدی از دیگر فعالیتهــای پارک
علــم و فنــاوری یــزد را برگــزاری دورههــای آموزشــی هوا
فضــا مثل گالیدر و ...برای دانش آموزان و دانشــجویان
درمرکز نوآوری هوایی و همچنین بازدید از فرودگاه یزد
بــرای جمعــی از اســاتید و دانشــجویانی که ایــدهای در
صنعت هوایی داشتند توصیف کرد.
دبیــر کارگــروه تجهیزات فرودگاهی طوالنی بودن مســیر
ایــن راه و اســتانداردهای صنعــت هوایــی را دو نکتــه
قابل توجه خواند و تصریح کرد :در صنعت هوایی هیچ
چیــز قابل قبول نیســت مگر آنکه اســتانداردهای الزم
رعایت شــده باشد .متاسفانه ســاز و کارها و تستهای
اســتانداردها در حــال حاضر موجود نیســت و بهانهای
برای رکود در تولید را ایجاد کرده است.
فناوری و دانش ،محور تولیدات در صنعت هوایی
وی بــا تا کیــد بــر مســئلهی فنــاوری محــوری ،گفــت:
نمیتوانیم بدون کســب فناوری و ایجاد آن در صنعت
تولیــد ِصــرف چیــزی
هوایــی بــه ســمت تولیــد برویــم و
ِ
هســت که شــرکت توســعه پــرواز هــم دنبالش نیســت و
کســی هــم آن را توصیــه نمی کنــد .تولید فناوری اســت
کــه ذیــل آن فناوریهای دیگردر صنایــع مختلف مثل
صنعت خودرو نیز تولید میشود.
مســئول مــگا پــارک هوایــی در انتها بــه نیازهــای آینده
اشــاره کرد و گفت :گاه مشــکل شــرکتهای کشــور این
اســت که فکــر میکنند تکنولوژی روز فــرودگاه یا هوایی
را مهندســی معکــوس کــرده و تولیــد کننــد .در صنعــت
هوایــی ایــن روش جوابگــو نخواهــد بــود .و حتــی ا گــر

جوابگو باشــد تکنولــوژی زمانی به تولید خواهد رســید
که آن تکنولوژی در دنیا تغییر کرده است .این نکتهای
هســت که باید بدان توجه شــود و باید محور تولیدات
در صنعت هوایی را فناوری و دانش قرار داد.
سر یزدی افزود :زیر ساختهای گفته شده نیاز صنعت
هوایی است و کار پارک علم و فناوری یزد ،ستاد توسعه
فنــاوری و صنایــع دانشبنیــان هوایــی و هوانــوردی و
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز کمک به
شــرکتها اســت تا الزامات آینده یا اســتانداردهایی که
الزم هست را رعایت کنند.
حســن درســتکار در ادامــه با انتقــاد از عــدم هماهنگی
در انجام کارها ،اظهار داشــت :موضوعاتی که میتواند
در کمک به صنعت هوایی مفید باشــد ،اطالع رســانی،
هماهنگــی و گاهــی هــم موضــوع فرهنگــی اســت کــه
میتوانــد از طریــق اطــاع رســانی تمامــی ایــن مــوارد را
بهبود داد.
وی تصریــح کــرد :هماهنگــی و ارتباطــات در حــوزه ی
هوایی کمرنگ است؛ پیشرفت کار آقای حسینی نسب
را مــن در ایــن میزگرد متوجه شــدم .مشــابه این اتفاق
همانگونــه اســت کــه اختراعات انجمن ما نیــز در توجه
طرف مقابل قرار ندارد از جمله هوش مصنوعی
علی حاجی غالمی سریزدی نیز به دفاتر تبادل فناوری
در پارک علم و فناوری یزد اشــاره کرد و افزود این دفاتر
میتوانند اختراعات را به کشورهای خارجی صادر کنند
و این موضوع در قالب هماهنگی میتواند امکان پذیر
باشد.
حسن درستکار با بیان اینکه متاسفانه این حلقههای
ارتباطی در صنعت هوایی گم است ،گفت :من از پارک
علم و فناوری یزد که این میزگرد را تشکیل دادند تشکر
میکنم.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــران انجمنــی مشــابه انجمــن
نخبگان فرودگاهی یزد نداریم و در فکر گســترش آن در
سراسر ایران هســتیم ،گفت :یکی از مزیتهای انجمن
نخبــگان عــام بــودن آن اســت .در ایــن انجمــن بــرای
صنعــت فرودگاهــی کار میکنیــم و صنعــت فرودگاهــی
منحصــر به فــرودگاه و باند نیســت و حتی آب ســرد کن
فــوق کــم مصرفــی ســاختهایم کــه آب را از اولیــن قطره
خنک کرده و خنکای آن به اندازه و نامحدود است.
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به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

میزگردتخصصی«نقششرکتهایدانشبنیان
در ارتقای صنعت کشاورزی و بهره وری آب»

کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

میزگــرد تخصصی«نقــش شــرکتهای دانــش بنیــان در
ارتقای صنعت کشــاورزی و بهره وری آب» ،روز پنجشــنبه
 25مــرداد  ،97با حضور مجتبی مرآت؛ مدیرعامل شــرکت
مشــاورین صنعــت و معــدن وهــادی زار ع؛ مدیرعامــل

شرکت تعاونی دانش بنیان فناوران صنعت
رباتیک یزد ،از شــرکتهای مستقر در پارک
علم و فناوری یزد ،برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری
یــزد ،بــه منظــور بررســی نقش شــرکتهای
دانش بنیــان در ارتقای صنعت کشــاورزی
و بهــره وری آب ،میزگــردی با حضور فعاالن
حوزه ی آب در استان یزد در دفتر خبرگزاری دانشجویان
ایــران اســتان یــزد (ایســنا) ،برگــزار شــد کــه حاضــران در
خصوص نقش شــرکتهای فناور در اســتفاده ی بهینه از

منابع آب و همچنین در مورد نقش استفاده از فناوری در
کاهــش مصارف آب در ســطح اســتان ،بحــث و تبادل نظر
کردند.
گفتنی اســت ،در این میزگرد که با دو محور «منابع آب» و
«مصارف آب» برگزار شــد ،نقش شــرکتهای فناور در بهره
بــرداری از پســاب و کاهش مصرف آب در کشــاورزی مورد
بررســی قــرار گرفت و مجتبی مــرآت به عنــوان نماینده ی
مرکز توسعه فناوری آب در پارک علم و فناوری یزد ،از این
مرکز به عنوان هستهای در رفع موانع و مشکالت حوزه ی
آب استان یزد یاد کرد.
صفحه قبل

صفحه بعد
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در ر وز افتتاح جشنواره مهرآب انجام گرفت
نشست

تفاهمنامه

بازدید

مهرآب
گشایشغرف هپارکعلمو فناورییزددر جشنواره ِ

غرفــ ه پــارک علــم و فناوری یــزد در جشــنواره مهـ ِـرآب یزد،
روز چهارشــنبه ســوم مــرداد  ،97همزمــان بــا افتتــاح این
جشــنواره ،بــا حضــور محمــود زمانی قمــی ،اســتاندار یزد،
مهدی جمالی نژاد ،شهردار یزد و محمدمهدی جوادیان
زاده ،مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای یــزد در محل آب
انبار رستم گیو یزد گشایش یافت.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
جشــنواره ســه روزه شــرکتهای تولید کننده با محوریت
مدیریت مصرف آب شــرکت داشــته و پارک علم و فناوری

یزد نیز با  4طرح در این نمایشگاه حضور یافته است.
در بازدیــد اســتاندار ،شــهردار و مدیرعامــل شــرکت آب
منطق ـهای یزد از غرفهی پــارک علم و فناوری یزد ،مهدی
جمالــی نژاد ،شــهردار یزد ،قول همکاری با شــرکت دانش
بنیــان فنــاوران صنعــت رباتیــک (مســتقر در پــارک علم و
فناوری یزد) را داد.
گفتنی اســت در این غرفه شــرکتهای آریا سپند ،فناوران
صنعت رباتیک ،صافات انرژی و مرکز رشــد انرژیهای نو،
مســتقر در پــارک علم و فنــاوری یزد محصوالت خــود را به

نمایش گذاشــته و عالقه مندان میتواننــد از تاریخ  3الی
 5مردادماه ،از ساعت  20تا  23از غرف ه پارک علم و فناوری
یزد بازدید نمایند.

مهرآب
بازدید وزیر نیرو از غرف ه 
ی پارک علم و فناوری یزد در جشنواره ِ
رضــا اردکانیــان؛ وزیــر نیــرو روز پنجشــنبه  4مــرداد 97از
ی پــارک علــم و فنــاوری یــزد در جشــنواره مهـ ِـرآب،
غرف ـ ه 
بازدید کرد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این
بازدید محمود زمانی قمی؛ اســتاندار یزد ،مهدی جمالی
نژاد؛ شهردار یزد ،مجید جوادیان زاده؛ مدیر کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان یزد و محمدمهدی جوادیانزاده؛
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد ،اردکانیان را همراهی

جلسه

میزگرد

میکردند.
رضــا اردکانیــان تغییر روشهــای الگوی مصــرف آب را در
برون رفت از مســئله کم آبی بســیار مهم دانســت و اظهار
داشــت :ا گر ایــن روشهــا را وارد زندگی خود نکنیم حتی
ا گر آب هم داشته باشیم با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی افــزود :یــزد جهانــی میتوانــد بــا توجــه بــه تجــارب و
ســوابق ارزشــمند تاریخیای کــه دارد در زمینهی الگوی
صحیح مصرف آب نیز جهانی باشد.

با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری افتتاح شد؛
جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب
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کارگاه
آموزشی

نخستیننمایشگاهپارکهایعلموفناوریدر حوزهمدیریتسبز
نخســتین همایش و نمایشــگاه پارکهای علم و فناوری
در حــوزه مدیریــت ســبز 8 ،مــرداد  97بــا حضــور منصــور
غالمــی؛ وزیر علوم ،تحقیقات و فنــاوری ،برومند؛ معاون
پژوهشــی و فنــاوری وزارت عتــف ،نظرپور؛ معــاون اداری
مالــی و مدیریــت منابــع وزارت عتــف ،نمکــی؛ معــاون
توســعه ی امــور علمــی ،فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان
برنامه و بودجه کشور و جمعی از روسای پارکهای علم
و فناوری در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،در
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه منصور غالمی ،وزیر عتف
بــا بیــان اینکــه پارکهــای علــم و فنــاوری حلقــه اتصــال وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری روند پیشرفت پارکهای
مجموعــه علــم و فنــاوری بــا بخــش خصوصــی هســتند ،علــم و فنــاوری را مثبــت و رو بــه جلو عنوان کــرد و گفت:
اظهــار داشــت :ایــن حلقــه اتصــال بایــد مســئولیت و خوشــبختانه پارکهــای علــم و فنــاوری شــروع خوبــی
داشــتهاند و امیــد زیــادی بــه آنهــا در ســطح ملــی
ماموریت خاصی را برای خود تعریف کند.
وی افــزود ::در پارکهــای علــم و فنــاوری زایــش فکــر و وجــود دارد و ارزیابیهــا نیــز نشــان میدهد کــه در روند
اندیشــه مدیریتــی را انتظــار داریم به همیــن دلیل نباید فعالیتهای خود توفیقات خوبی کسب کردهاند.
در ســتاد وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری چگونگــی محمدتقــی نظرپور معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع
مدیریــت را دیکته کرده بلکه بایــد در کنار آنها قرار گرفته وزارت عتف نیز با اشاره به اینکه کارگروه راهبری مدیریت
ســبز با توجه به سیاس ـتهای باالدســتی نظــام و تأ کید
و کمک کنیم.

دولــت تدبیر و امیــد در حوزه بهینهســازی مصرف انرژی
و محیط زیســت از سال  ۱۳۹۲ذیل این معاونت تشکیل
شــده اســت ،اظهار داشــت :تا کنون حدود  ۲۰پارک علم
و فنــاوری ( ۴۷درصــد پارکهای علم و فناوری) شــورای
راهبری مدیریت سبز را تشکیل دادهاند.
وی تصریــح کــرد :کنتــرل سیســتمهای حرارتــی ،برودتی
تهویه مطبوع ،استفاده از فناوریهای پا ک و انرژیهای
تجدیدپذیــر ،حمــل و نقــل ،مدیریــت پســماند ،کنتــرل
سیستم روشنایی ،مدیریت مصرف آب ،کنترل تجهیزات
اداری و نحــوه اســتفاده از آنهــا ،مدیریــت میــزان مصرف
کاغــذ و اقالم مصرفی و فرهنگســازی و توســعه مدیریت
انرژی ،شاخصهای مدیریت سبز هستند.
گفتنی است ،نمایشگاه مدیریت سبز با هدف بسترسازی
جهــت معرفــی شــرکتهای توانمنــد ،جلب پشــتیبانی و
حمایــت دســتگاههای اجرایــی از شــرکتهای مذکــور از
طریــق تعامل کارفرمایان با شــرکتهای تولیدکننده و یا
ارائهدهنــده خدمــات در حــوزه مدیریت ســبز و حمایت
از کاالی ایرانــی هشــتم تا دهــم مرداد درمحل دانشــگاه
صنعتی امیرکبیر بر پا خواهد بود.

بازدیدوزیر علوم،تحقیقاتوفناوریاز غرفهپارکعلموفناورییزددر نمایشگاهمدیریتسبز
اخبار

معرفی
شرکت

وزیــر علــوم ،تحقیقات و فنــاوری  8مــرداد  97از غرفه پارک
علم و فناوری یزد در نخستین نمایشگاه پارکهای علم و
فناوری در حوزه مدیریت سبز بازدید کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
بازدید که در حاشیه افتتاح نمایشگاه صورت گرفت ،وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری و هیئت همراه در غرفه پارک علم
و فناوری یزد حضور یافته و از نزدیک در جریان فعالیتها و
دستاوردهای پارک در حوزه مدیریت سبز قرار گرفتند.

گفتنی است ،نخستین همایش و نمایشگاه پارکهای علم
و فناوری در حوزه مدیریت سبز با هدف بسترسازی جهت
معرفــی شــرکتهای توانمنــد ،جلب پشــتیبانی و حمایت
دستگاههای اجرایی از شرکتهای مذکور از طریق تعامل
کارفرمایــان بــا شــرکتهای تولیدکننــده و یــا ارائهدهنــده
خدمات در حوزه مدیریت ســبز و حمایت از کاالی ایرانی،
هشــتم تا دهم مرداد درمحل دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر
پا خواهد بود.
صفحه قبل

صفحه بعد
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با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:
نشست

تفاهمنامه

بازدید

جلسه

میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب
16 17

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

جلسه آشنایی با تجارب کسب و کارهای نوپا در کانادا از رویا تا واقعیت
جلســه آشــنایی بــا تجارب ســید محمــد علی مدرســی و بــا محوریت پارک علــم و فناوری یــزد و هماهنگی وزارت
ســینا رادمــرد ،پنج شــنبه  16فروردین با حضــور داریوش علوم ،تحقیقات و فناوری انجام میشــود که خدماتی از
تبادل کاال یــا اثر و در ســطوح باالتر ثبت
پورســراجیان ،رئیــس پــارک علم و فنــاوری یــزد ،مدیران جملــه فــروش و
ِ
پــارک و جمعــی از مدیــران عامل شــرکتهای مســتقر در اختــراع در خــارج از کشــور بــا رعایــت ضوابــط حقوقی در
پارک علم و فناوری یزد در سالن اجتماعات مرکز فناوری ایران و خارج را ارائه مینماید.
موســس شــرکت تدبیــر و توســعه پرنیــان ،اجرایــی کردن
اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این ایده به صورت قوی از طریق تیم ســازی و تجاری سازی
جلسه سید محمد علی مدرسی ،موسس شرکت تدبیر و را مهم تر از امکانات دفتری دانست و گفت :گاهی نقطه
توســعه پرنیان ،مدیر اســبق انجمن ســمپاد و نخبگان و ی قوت این اســت که بازار اســتارتآپ را جهانی تعریف
مشاور در برنامه ریزی استراتژیک توسعه در معرفی خود کنید.
گفــت :از ســال  84بــا مدیریت انجمن ســمپاد و نخبگان وی افــزود :بــا رعایــت اســتانداردهای دقیــق تــر و تعریف ترنسفر خدمات ارائه دهد.
وارد پارک علم و فناوری یزد شدم پس از آن شرکت تدبیر اســتانداردها در ســطوح جهانــی میتــوان بســیاری از در ادامــه جلســه ســینا رادمرد بــه معرفی خــود پرداخت
و توسعه پرنیان با موضوع راه اندازی کار آفرینی در فضای محصوالت را در صورت امکان با برند ایرانی و در غیر این و گفــت :فــار غ التحصیــل کارشناســی رشــته مکانیــک از
دانشگاه یزد ،کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف
مجازی در پارک در مرکز رشد علوم انسانی پذیرش شد .صورت با برند سازی خارجی صادر کرد.
وی افــزود :شــرکت تدبیر و توســعه در مرکز فنــاوری اقبال مدرســی تصریــح کرد :عــاوه بر رعایت اســتاندارد بــا ارائه و دکترا و فوق دکترا از دانشگاه یو وی سی هستم.
به عنوان شــرکت پســا رشد پذیرفته شــد و در حال حاضر ی کاتالــوگ و پروفایــل قــوی کــه شــامل گــردش مالــی و وی عالقه ی خود را در حوزه ی محیط زیست اعالم کرد
بنده به عنوان ســفیر فناوری پــارک علم و فناوری یزد در شــرا کتها و همچنیــن وصــل پروفایــل بــه پــارک علــم و و گفت :چند اســتارتآپ در خارج از کشــور داشــته ام تا
فنــاوری یــزد اســت ،میتــوان بــازار خوبــی را در خــارج از تکنولوژی را در خدمت عالقه ام بگیرم.
کانادا فعالیت دارم.
گفتنی است ،در این جلسه اطالعاتی در مورد برند سازی
مدرســی توســعه را قــرار گرفتــن در ارزش جهانی توصیف کشور به دست آورد.
کرد و گفت :الزمه ی توسعه ،ارتباطات بین المللی است همچنیــن دفتــر ایــران کانادای پــارک میتوانــد در خرید و برندینــگ در کشــورهای خارجی ارائه شــد تا شــرکتها
تکنولوژیهای خارجی به شــرکتهای مستقر در پارک با گرفتار مسایل مالیاتی و تحریمها در خارج از کشور نشوند
تا بتوان به  99درصد بازار دسترسی داشت.
وی افزود :ســهولت این امر با تاســیس دفتر ایران کانادا عقــد قراردادهای متنوعی از جمله فضای کار مشــترک و

داریوش پورسراجیان در جلسه آشنایی با تجارب کسب و کارهای نوپا در کانادا از ر ویا تا واقعیت:

ارتباطاتخارجیوداخلیشرکتهابایدمستمر باشد

جلســه آشــنایی بــا تجــارب ســید محمدعلــی مدرســی و
ســینا رادمــرد ،پنــج شــنبه  16فروردین با حضــور داریوش
پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،مدیران پارک
و جمعی از مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک علم
و فناوری یزد در سالن اجتماعات مرکز فناوری اقبال برگزار
شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
جلســه داریوش پورســراجیان رئیس پارک علــم و فناوری
یــزد ،ضمن تبریک ســال نــو و قدردانــی از برگــزار کنندگان
نشستهای آشنایی با تجارب ،اظهار داشت :برگزاری این
جلسات در مسیر بین المللی شدن شرکتها بسیار مفید خواهد بود.

وی افزود :ارتباط با کشــورهای مختلف مثل گرجســتان،
ترکیــه و کانــادا در محصوالت فناوری تولید شــده در پارک
تاثیرگزار خواهد بود.
پورســراجیان گفــت :مشــکالت موجــود در ارتباطات بین
المللــی نباید باعث خطا در محدود کردن کســب و کار به
داخل شــود .وی افزود :ارتباطات خارج کشوری و داخل
شبکهای شرکتها باید بیشتر شده و مستمر شود.
گفتنــی اســت ،سلســله نشس ـتهای آشــنایی با تجــارب،
بــا همــکاری پردیس فنــاوری اطالعات و ارتباطــات و مرکز
توانمندســازی و تســهیلگری کســب و کارهای نوپا در یزد
برگزار میشود.

انتقالتجاربشرکتایدهگستر صنعتدر تعاملبابازارهایفرامرزیبرگزار شد
انتقــال تجارب علی رضا فرخ نیا ،مدیر عامل شــرکت ایده
گســتر صنعت در تعامل بــا بازارهای بیــن المللی با حضور
محمد قویدل؛ مدیر روابط بین الملل پارک علم و فناوری
یزد ،محمد ســپهر ،مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری
اســتان یزد و جمعی از مدیران عامل شــرکتهای مستقر
در پــارک ،روز چهارشــنبه  10مــرداد  97در محــل ســالن
اجتماعات مرکز اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،علی رضا
فرخ نیا؛ مدیرعامل شــرکت ایده گســتر صنعت ،مستقر در
پــارک علم و فنــاوری یزد با بیان این که جمعیت کشــور و
توان خرید داخلی محدود اســت ،تصریح کرد :صادرات از
ملزومات پیشرفت اقتصادی کشور است.

وی افزود :با توجه به ظرفیت محدود خرید ،افزایش تولید در زمینههای تجاری موفق و خوشنام هستند میتوانند
در گرو توسعه صادرات خواهد بود.
زمینه ساز ایجاد معامالت بین المللی باشند.
فــرخ نیا در این نشســت بــه ارائه ی راهکارهــا در تعامالت
خارجــی پرداخــت و بــه نکاتــی در مذا کــرات تجــاری و
برندینگ اشاره کرد
مدیرعامــل شــرکت ایــده گســتر صنعــت از مطالعــات و
تحقیقــات بازار به عنوان پیش نیــاز مذا کرات خارجی نام
برد و افزود :با توجه به قدیمی بودن روشهای تجارت در
ایران ا گر روشهای جدید مذا کرات و تجارت را اســتفاده
نکنیم قادر به عقد قراردادهای خارجی نخواهیم بود.
وی بــا تا کید بــر اســتفاده از ایرانیان مقیم خارج از کشــور
برای صادرات ،اظهار داشت :افرادی که در خارج از کشور
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با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد
نشست

تفاهمنامه

بازدید

جلسه

جلسهآشناییباتجاربشهابشهوازیانباموضوعشور استارتاپی
جلســه آشــنایی بــا تجــارب محمد شــهاب شــهوازیان با
موضوع شور استارتاپی ،پنج شنبه  6اردیبهشت با حضور
مدیران عامل شــرکتهای مستقر در پارک علم وفناوری
یزد در سالن اجتماعات پارک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمد
شــهاب شــهوازیان در ایــن جلســه با بیــان اینکه مقاطع
تحصیلــی خــود از لیســانس تــا دکتــرا را در دانشــگاه یــزد
گذرانده است ،گفت :مشاور توسعه کسب و کار ،بنیانگذار
شــبکه اجتماعی جیک و بوک ،منتور کسب و کار شتاب
دهنده پیشگامان ،منتورینگ در رویدادهای استارتاپی،
مشاور حوزه محتوا سازمان فناوری اطالعات استان ،داور
صنــدوق پژوهــش و فناوری اســتان ،مدیر عامل شــرکت جایگاه بهتری را کسب میکردیم.
ســرمایهگذاری خطرپذیــر نیــک پارســیس ،مدیراجرایی و منتور کســب و کار پیشگامان ،یکی از راهکارهای مفید در
عضــو هیئت مدیره فروشــگاه آنالیــن چونــک و ...از جمله تمامیاستارتاپهارا کارمشترکبادیگراستارتاپهاعنوان
فعالیتهای من در حوزههای مختلف کاری است.
کرد و گفت :این روش به تبادل یوزر بین استارتاپها منجر
وی عوامل موفقیت خود در زومیت را جو صمیمی ،دقت و میشود که نقطهی قوت بسیار مهمی است.
نظم باال ،هدف داشتن ،استراتژی محور بودن ،تالش زیاد وی نکت ـهی مهــم دیگــر در بازاریابــی را ارائ ـهی ارزش بــه
و هیجان کار عنوان کرد و افزود :ا گر در این کار مارکتینگ ،جــای ویژگــی دانســت و گفــت :بهتر اســت به جــای بیان
پخــش خبرنامــه و جمع کردن یــوزر را پیــش گرفته بودیم ویژگیهای محصول ،ارزشهای استفاده از محصول را در

قالب محتوا به مشــتریان خود ارائه داده و در شــرح این
مطلب هشتگها و کتابهای مرتبط را معرفی کرد.
شهاب شهوازیان با اشاره به مطالب مطرح شده توسط
“ست گادین” گفت :در زمان حاضر گوش مخاطبین از
تبلیغات پر است و بازاریابی محتوا تنها شکلی از بازاریابی
اســت کــه باقــی مانــده و تاریــخ مصــرف دیگــر روشهــا
گذشتهاست.
وی افــزود :بهترین روش برای بازاریابی ،آ گاهی بخشــی
اســت و باالترین رتبه در آ گاهی بخشــی «محتوا» است و
بازاریابیای موفق است که روی کانالهای مشخصی از
مشتریان کار کند.
شــهوازیان تصریح کرد :اســتفاده از شــبکههای مختلف
اجتماعی با یک محتوا محکوم به شکســت اســت چرا که
هر شبکهای خصوصیات ویژهای میطلبد و بهتر است از
تعداد محدودی از شبکهها استفاده کرد.
گفتنی اســت سلســله نشس ـتهای آشــنایی با تجــارب با
همــکاری پردیس فناوری اطالعــات و ارتباطات پارک علم
و فناوری یزد و مرکز توانمندســازی و تســهیلگری کسب و
کارهای نوپا در یزد برگزار میشود.

میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب
16 17
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آغاز بهکار سیوپنجمینکنفرانسجهانیپارکهایعلموفناوریومناطقنوآوریدر اصفهان
سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری
و مناطق نوآوری ،دوشنبه 12شهریور  ،97با حضور منصور
غالمــی ،وزیــر علوم ،تحقیقــات و فناوری ،ســورنا ســتاری،
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و روســای
پارکهــای علــم و فناوری ایران و بیش از  50کشــور جهان
در سالن اجتماعات هتل عباسی اصفهان آغاز به کار کرد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
کنفرانس منصــور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقــات و فناوری،
حضــور علــوم جدیــد در توســعه اقتصــاد ملــی را حاصــل
کوششــی بــا طــول عمــر تنهــا دو دهه عنــوان کــرد و گفت:
خوشبختانه این تالشها منجر به دستاوردهای خوبی در
این مدت زمان کوتاه شده است.
وی افــزود :در ســطح کشــور  43پارک علــم و فناوری فعال
وجود دارد که یکی از بزرگترین و قدیمی ترین آنها ،شهرک
علمــی تحقیقاتــی اصفهان اســت و مورد بازدیــد و ارزیابی
حضار قرار خواهد گرفت.
وزیر عتف با بیان اینکه پارکهای موجود در کشــور محل
مناســبی بــرای اســتقرار شــرکتهای دانشبنیان اســت،
اظهــار داشــت :تعــداد  5000شــرکت دانشبنیــان در ایــن
مرا کز ثبت شده است و مجموعه شرکتهای دانشبنیان
تحــت نظــارت پارکهــا بــا ایجــاد مجموعــا  42000شــغل و
ارتباط مســتقیم با دانشــگاهها ،توانســته مســیر صنعت و
شخصیتهای علمی را به آیندهای امیدوار کننده هموار
کند.

غالمــی ثبــت بیــش از  370مــورد به صــورت عالئــم تجاری
در ســال گذشــته را از دســتاوردهای عملــی در ایــن حوزه
دانســت و افزود :تالش در ایجاد دانشــگاههای کارآفرین و
حمایت از اقدامات علمی در این بستر از برنامههای ملی
در آینده است.
وی همکاریهــای بیــن دانشــگاهها و پارکهــای علــم و
فنــاوری بــا مرا کز رشــد در کنار این مجامع علمــی را عامل
ایجاد جریان توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران عنوان
کرد وگفت :حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان محصول
این جریان است.
غالمــی افــزود :امیــدوارم ادامــه ارتباطــات علمــی و
همکاریهــای جهانی در اســتفاده از علــم و تکنولوژی به
نفع آیندگان به پایان رسد.
ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور

نیــز در ســخنان خود با اشــاره به رتبه اول ایــران در میزان
ذخایر هیدروکربنی ،سیاست سرمایهگذاریهای جدید را
بهادهی بــه اقتصاد دانشبنیان عنوان کرد و چش ـمانداز
ایــران را حضــور در لیســت قدرتهــای اقتصــادی جهــان
ترسیم کرد.
وی شــرایط محیطی و ا کوسیســتم را بر پیشــرفت کیفیت
پارکهــای علموفنــاوری تاثیرگــذار خوانــد و افزود :ســعی
داریــم تا دید نســبت بــه پارکهــای علم و فنــاوری بهبود
یابد.
جوزف پی کی ،رئیس مجمع بینالمللی پارکهای علم و
فناوری در افتتاحیه کنفرانس ،از نیازهای پارکهای علم
و فناوری سخن گفت و هدف مجمع را ارتقا سطح زندگی
در جامعه جهانی عنوان کرد و ســخنان خود را با تشــکر از
عوامل اجرایی کنفرانس در ایران به پایان رساند.
گفتنی است ،پس از اتمام مراسم افتتاحیه ،در بخشهای
مختلف کنفرانس ،ســخنرانان به معرفی ایدههای علمی
خــود پرداختــه و بصــورت همزمــان در نمایشــگاه جانبــی
این کنفرانس ،غرفههای حاضر از پارکهای علم و فناوری
شــهرهای مختلــف بــه ارائــه اطالعــات مجموعــه خــود به
بازدیدکنندگانپرداختند.
سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری
و مناطــق نــوآوری ۱۲،تــا  ۱۴شــهریور مــاه در محــل هتــل
عباسی اصفهان ادامه دارد.

اسپانیامیزبانسیوهفتمیندورهکنفرانسجهانیپارکهایعلموفناوری
در نشســت مجمع عمومی پارکهای علم و فناوری ،سه
شــنبه  13شــهریور  ،97پارک “کارتوخا” در کشــور اســپانیا
به عنوان میزبان ســی و هفتمیــن دوره کنفرانس جهانی
پارکهای علم و فناوری در سال  2020انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،اعضای
حاضــر در ایــن کنفرانس ،پیشــتر ،در همه پرســی شــرکت
کــرده و انتخاب خــود را اعالم کرده بودنــد و نتیجه آراء در
حاشیه دومین روز سی و پنجمین دوره کنفرانس جهانی
پارکهــای علــم و فنــاوری در اصفهــان و پــس از اتمــام

ســخنرانیهای صاحبنظران و اعضای پارکهای علم و
فناوری جهان اعالم شد.
گفتنــی اســت ،ســال 2016در روســیه ،ایــران بــه عنــوان
میزبــان کنفرانــس بــرای ســال  2018انتخاب شــده بود و
سیوپنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری،
در هتــل عباســی اصفهــان در حــال برگــزاری است.ســال
آینــده نیــز کشــور فرانســه میزبــان سیوششــمین دوره از
کنفرانسهــای پارکهــای علــم و فناوری جهــان خواهد
بود.

در دومین ر وز نمایشگاه حاشیهای سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری انجام شد:

بازدیدمدیر مناطقنوآور ایتالیاوعضوپارکعلموفناوریتایلند
از غرفه پارک علم و فناوری یزد
مدیر مناطق نوآور ایتالیا و عضو پارک علم و فناوری تایلند،
ســه شــنبه  13شــهریور  97از غرفه پارک علم و فناوری یزد
در نمایشگاه حاشیهای سی و پنجمین کنفرانس جهانی
پارکهای علم و فناوری بازدید کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
دومین روز نمایشگاه پارکهای علم و فناوری در اصفهان،
“پائولوگریگــوری” ،مدیــر مناطــق نــوآور ایتالیا و “ســویپا
واناســتون “ ،یکــی از اعضــای پــارک علم و فنــاوری تایلند
در غرفــه پــارک علــم و فناوری یزد حضــور یافته و با محمد
قویدل ،مدیر روابط بین الملل پارک به گفتگو نشستند.

در ایــن بازدیدها گری گوری با اشــاره بــه پروژه تحقیقاتی
بر روی پارکهای ایران ،تمایلش به شناخت بیشتر پارک
علم و فناوری یزد را مطرح کرد.
“ســویپا واناســتون ” نیــز پــس از آشــنایی بــا پــارک علــم و
فنــاوری یزد ،پیشــنهاد برقــراری ارتباط و همــکاری با این
کشور را عنوان کرد.
گفتنی اســت ،این نمایشــگاه بــا هدف معرفــی پارکهای
علــم و فناوری کشــور و ایجاد ارتباط میــان این پارکها با
ســرمایهگذاران بیــن المللــی و یــا علمــی دیگر کشــورها در
سالن مرمر هتل عباسی برپا شده است.
صفحه قبل

صفحه بعد
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بازدید

بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری کرمان
و رئیس پارک اردبیل از غرفه پارک یزد
معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری کرمــان و
رئیس پارک علم و فناوری اردبیل ،ســه شــنبه  13شــهریور
 97از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه حاشیهای
سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری
بازدید کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
دومین روز نمایشگاه پارکهای علم و فناوری در اصفهان،
علیرضــا گنجــوی ،معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علم و
فنــاوری کرمــان و قلــی پوری ،رئیــس پارک علــم و فناوری
اردبیل از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.

گنجــوی در ایــن بازدیــد از اوضــاع خوب پارکهای کشــور
در صــورت تــاش متولیــان گفــت و نســبت بــه آینــده این
مجموعههای علم محور به شرط تالش و کوشش هدفمند
و همگانی ،ابراز امیدواری کرد.
قلی پوری نیز با اشــاره به مشکل استقبال کم خانوادهها
از پارکهــای علــم و فنــاوری ،اظهــار داشــت :ایــن معضل
درحالی گریبانگیر تالشــگران این عرصه اســت که پارکها
توانایــی اجرای نقش پارکها در بهبود شــرایط اقتصادی
کشــور خواســتار اقبــال عمومــی جامعــه در رشــد توســعه
پارکها شد.

جلسه
در ر وز نخست سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری انجام شد:
میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

بازدید وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از غرفه پارک علم و فناوری یزد
منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری دوشــنبه 12
شــهریور  97از غرفــه پــارک علم و فناوری یزد در نمایشــگاه
حاشیهای سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم
و فناوری بازدید کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
روز افتتاحیــه این نمایشــگاه ،منصور غالمــی ،وزیر عتف از
غرفــه پارک علم و فنــاوری یزد بازدید نمــوده و از نزدیک با
فعالیتهایشرکتهایپارکومحصوالتآنهاآشناشد.
شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد
در این بازدید با بیان اینکه تعداد  250شرکت زیرمجموعه
پــارک علــم و فناوری یزد هســتند ،گفت :این شــرکتها در

ایــن بازدیــد بــا اشــاره بــه فعالیتهای مهــم انجــام گرفته
حوزههای مختلف مشغول به کار هستند.
محمــد قویــدل ،مدیــر روابط بیــن الملل پــارک یــزد نیز در توســط پــارک یزد تا کنون ،تصریح کرد :ایجــاد دفاتر تبادل
فناوری گرجســتان ،کانادا و عمان و شــروع همکاریهای
بینالمللی ،از دستاوردهای پارک علم و فناوری یزد است.
منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری هم در انتها
پیشــنهاد خود مبتنی بر شــروع و ادامه همکاری با کشــور
افغانستان را مطرح کرد.
گفتنی است ،این نمایشگاه با هدف معرفی پارکهای علم
و فناوری کشور و ایجاد ارتباط میان این پارکها با سرمایه
گذاران بین المللی و یا علمی دیگر کشــورها در ســالن مرمر
هتل عباسی برپا شده است.

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری
18 19

کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

حضور فعال پارک علم و فناوری یزد
در سیو پنجمینکنفرانسبینالمللیپارکهایعلمو فناوریو مناطقنوآوری
پارک علم و فناوری یزد در ســی و پنجمین کنفرانس بین
المللــی پارکهای علــم و فناوری که  2لغایت  5ســپتامبر
 2018در اصفهان برگزار میشد ،حضور یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
اعضــای پــارک عــاوه بــر حضــور در برنامههــای متعــدد
افتتاحیــه ،ســخنرانیها ،ارائه مقــاالت و مجمع عمومی،
حضوری موثر در قالب نمایشگاه نیز داشتند ،که در غرفه
نمایشــگاه پتانســیلهای پــارک علــم و فناوری یــزد برای
بازدیدکنندگان به نمایش درآمد.
همچنیــن مذا کراتــی نیــز در خصــوص توســعه ارتباطات

میان پارک یزد و ســایر پارکهای جهان از جمله مذا کره بود که مورد توجه قرار گرفت.
با نمایندگان اسپانیا ،عمان ،فرانسه و ...انجام گرفت.
میزبانــی از هیئــت فنــاوری در قالــب پســا تــور از دیگــر
فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد در راستای همکاری
بــا شــهرک علمی تحقیقاتــی اصفهان بــرای برگــزاری بهتر
کنفرانس بود .به این منظور بازدیدی از شــهر یزد و پارک
علم و فناوری یزد در روزهای  6و  7سپتامبر انجام گرفت.
گفتنی است ،ایجاد پلت فرمهای مشترک همکاریهای
بین المللی در قالب تاسیس دفاتر همکاریهای فناوری،
توســعه فیزیکی پارک و تبــادل تجربیات از جمله مواردی

صفحه قبل

صفحه بعد
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با حمایت پارک علم و فناوری یزد انجام خواهد شد:
نشست

تفاهمنامه

برگزاریکارگاهآموزشی«ایدهتاکارآفرینی»1
کارگاه آموزشــی «ایــده تا کارآفرینی  26 ،»1اردیبهشــت ،97
با حمایت پارک علم و فناوری یزد و توســط کارگاه نوآوری
دانشــگاه یزد و شرکت پارسان الکترونیک ،در محل سالن
شهید صدوقی پردیس فنی و مهندسی دانشگاه یزد برگزار
خواهد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،این
کارگاه که با شــعار «از ایدهها اســتارت آپ بسازیم»« ،مانند

یک کارآفرین فکر کنیم» و «ایدههای ارزشمند خلق کنیم»
کار خود را آغاز خواهد کرد .مدرس این دوره سیامک باران
دوست ،دکترای کارآفرینی و مشاور کسب و کار خواهد بود.
گفتنیاست،شهریهاین کارگاهبرایدانشجویانباتخفیف
ویژه اعمال خواهد شد و شرکت کنندگان در پایان کارگاه،
گواهینامه معتبر از دانشــگاه یزد و پارک علم و فناوری یزد
دریافت خواهند کرد.

توسط پارک علم و فناوری یزد انجام شد:

بازدید

برگزاریکارگاهآموزشیالگوهایمناسببرایمدیریتپارکهایعلموفناوری

جلسه

میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی
20 21 22

اخبار

معرفی
شرکت

کارگاه آموزشــی «الگوهــای مناســب بــرای مدیریــت
پارکهــای علــم و فناوری» ،بــا حضور مهدی کشــمیری،
سرپرســت دفتــر سیاســت گــذاری و برنامــه ریــزی امــور
فناوری ،مصطفی کریمیان اقبال ،داریوش پورسراجیان،
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد و جمعــی از مدیــران
پارکهــای علــم و فنــاوری کشــور 30 ،خــرداد  97در محل
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
جلســه افتتــاح ایــن کارگاه آموزشــی ،مهــدی کشــمیری،
ضمن ابراز قدردانی از مســئولین پــارک علم و فناوری یزد
بــرای برگزاری این کارگاه ،گفت :در ایام کوتاه مســئولیتم
در مجموعــه وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری متوجــه وی با تا کید بر نقش مهم نحوه مدیریت پارکهای علم و
شــدم نیاز به برنامه ریزی منســجم جهت توانمند سازی فناوری در مسیر توسعه آنها ،ابراز امیدواری کرد :برگزاری
و تبادل تجربه در سطح مدیران مرا کز رشد و کارشناسان ایــن کارگاه آموزشــی مفید بوده و باعــث انتقال تجربیات
اجرایــی پارکهــای علم و فناوری بســیار جــدی و حیاتی داخلــی و بیــن المللی در حوزه مدیریــت پارکهای علم و
فناوری شود.
است.

مصطفــی کریمیان اقبــال نیز هدف از برگــزاری این کارگاه
آموزشی را بررسی مدل مدیریت پارکها در ایران عنوان و
تصریح کرد :ما سعی میکنیم این مدلها را با مدلهای
بین المللی مقایسه کرده و از تجربیات مدیران پارکها و
بابهادســون ،مدیر شرکت زرنیک انگلستان و مشاور در
حوزه پارکهای علم و فناوری استفاده کنیم.
گفتنــی اســت ،ســرفصلهای مطرح شــده در ایــن کارگاه
آموزشــی دو روزه که توســط پارک علم و فناوری یزد برگزار
میشــود ،الگوهــای مدیریتی پارکها ،بررســی مدلها در
برخــی از پارکهای اروپایی ،بررســی مدلهای حا کمیتی
در کشــورهای در حــال توســعه ،مدلهــای حا کمیتی در
پارکهای ایران ،بررسی چالشهای مدلهای حا کمیتی
در پارکهــای علــم و فنــاوری جهــان و ارائه پیشــنهادات
مناســب برای مدیریت و حا کمیت پارکهای ایران بوده
و مدرسین آن مصطفی کریمیان اقبال ،مهدی کشمیری
و بابهادسون هستند.

با حمایت پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت:

برگزاریکارگاهآموزشی«توانمندسازیوکیفیسازیشرکتهایدانشبنیاناستانیزد»
کارگاه آموزشی « توانمندسازی و کیفی سازی شرکتهای
دانــش بنیــان اســتان یــزد »  15مــرداد ماه ســال جــاری با
هــدف آموزش شــرکتهای دانش بنیان یــزد و با حمایت
پارک علم و فناوری یزد در ســالن اجتماعات مرکز فناوری
اقبال آغاز به کار کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد ،دوره
ی آموزشــی « توانمندســازی و کیفی ســازی شــرکتهای

دانشبنیــان اســتان یزد » بــا موضوع مدیریت صــادرات،
تحلیــل و ثبت پنل ،تامین مالی ،مالیات ،قانون تجارت و
حقوق بین الملل و ...با حضور مدیران عامل شرکتهای
دانش بنیان یزد کار خود را آغاز کرد.
گفتنــی اســت ایــن دوره بــا موضــوع «مدیریت مالــی برای
مدیــران غیرمالــی» و «کار تیمــی اثر بخــش»  16و  17مرداد
ماه ادامه خواهد داشت.

به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه برگزار شد:

کارگاهآموزشی«اصولتقریر قراردادهایحقوقی»
به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه و با همکاری
بســیج حقوقدانــان ابرکــوه کارگاه ســه ســاعته «اصول
تقریــر قراردادهــای حقوقــی» با حضور محمد حســین
ابراهیمی ،دادستان ابرکوه به عنوان مدرس برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،در
این دوره مباحثی نظیر تعریف قرارداد ،ارکان قراردادها
و نحوه فسخ آنها ،اصول شکلی قراردادنویسی ،اصول

ماهــوی قراردادها و ...مطرح شــد .همچنیــن مواردی که
بیشــترین مشــکل را در حیــن انجــام قــرارداد و پــس از آن
ایجاد مینماید و موجب ایجاد اختالف و ارجاع به دادگاه
میشود ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است ،این کارگاه با حضور سی و پنج نفر عالقه مند
در محل سالن کنفرانس مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه
برگزار شد.
صفحه قبل

صفحه بعد
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به همت واحد طرح و برنامه و روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:
نشست

تفاهمنامه

بازدید

دوره ی آموزشی آشنایی با پارک علم و فناوری یزد
دوره ی آموزشــی آشــنایی بــا پارک علــم و فناوری یــزد روز
چهارشــنبه  27تیر  97با هدف آشنایی شرکتهای پیش
رشــد و دیگر شــرکتهای مســتقر در پارک ،به همت واحد
طرح و برنامه و روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در
مرکز اقبال برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
دوره آموزشــی سید محمد خامســی ،مدیر روابط عمومی
و مدیــر طــرح و برنامه ،با اشــاره به تاریخچه شــکل گیری
پارکهــای علم و فنــاوری در دنیا ،پارک علم و فناوری یزد
را به عنوان دومین پارک علم و فناوری تاســیس شــده در
ایران معرفی کرد.
در ادامــه نیــز الهــام خدابنــده ،مدیرعامل شــرکت روما ک
( مجــری روابــط عمومی پارک علم و فناوری یزد) با اشــاره
به ســاختار برون ســپاری شــده روابــط عمومی پــارک یزد

که برای اولین بار در کشــور اتفاق افتاده اســت گفت :این شــایان ذکر اســت دورههای آموزشــی پارک علم و فناوری
موضوع فرصتی است برای معرفی هرچه بهتر شرکتهای یزد ،توسط واحد ارزیابی و خدمات فناوری این مجموعه
فناور پارک یزد به مخاطبین که قطعا با همکاری ،همراهی طراحی ،برنامه ریزی و اجرا میگردد.
و ارتبــاط نزدیــک آنهــا بــا ایــن واحــد میتوانــد اتفاق
بیفتد.
نازیــا بذرافشــان ،کارشــناس واحــد طــرح و برنامــه
نیــز در ایــن جلســه ضمن ارائــه توضیحاتــی در زمینه
واحدهای مختلف پارک و فعالیتهای آنها ،ساختار
ســتادی پــارک و قوانیــن و آئیــن نامههــای مصــوب،
وظایف قانونی شرکتها در مقابل پارک را بیان کرد.
در پایــان مدیــران عامــل حاضــر در ایــن دوره ،ضمن
بازدید از واحدهای مختلف مرکز اقبال ،مشاورههای
الزم بــرای کســب و کار خــود را از ســخنرانان دریافــت
کردند.

جلسه

کارگاه آموزشی « ایده پردازی تا نوآوری» در پارک علم و فناوری یزد آغاز به کار کرد
میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی
20 21 22

اخبار

معرفی
شرکت

افتتاحیــه ایــن کارگاه آموزشــی ،هــدف
از برگــزاری آن را یادگیــری مهارتهــای
کســب و کار و تمریــن آن طــی چنــد روز
عنوان کرد.
در ادامــه مصطفــی کریمیــان اقبــال،
مــدرس نخســتین روز ایــن کارگاه،
پــارک علــم و فناوری یزد را از پیشــروان
پارکهای علم و فناوری کشور دانست
و ادامــه داد :بــا توجــه به اهــداف پارک
علــم و فنــاوری یــزد ،برنامــه ر یــزی
آموزشــی ایــن دوره مطابــق با کســب و
کارهــای ایده پرورانه و برای طی مســیر
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،ایده پردازی تا تجاری ســازی صورت گرفته است.
شــهرام شــکوهی ،معــاون پشــتیبانی پارک یــزد در آیین وی در ادامه به تدریس «نوآوری»« ،مدل کســب و کار»

و «ارائه ی الگوهای موفق» پرداخت.
گفتنــی اســت مخاطبــان این دوره عــاوه بر افــراد فعال
و یــا متقاضــی پذیــرش در مرا کز رشــد پــارک ،مخاطبین
مرکــز نــوآوری که طــر ح جاری و یــا خاتمه یافتــه در مرکز
دارنــد ،برگزیدگان مرحله دوم جشــنواره ایدههای برتر و
دانشــجویان تحصیالت تکمیلی را نیز شامل میشود..
شــایان ذ کــر اســت کارگاه آموزشــی «ایــده پــردازی تــا
نــوآوری» ز یــر نظــر دبیرخانــه جشــنواره ملــی ایدههــای
برتــر 15 ،تــا  18مردادمــاه بــا حضــور مصطفــی کریمیــان
اقبال ،محمدحســین ابویی ،محمد سپهر ،عباس باقی
و محمدرضا حســینی به عنوان مدرس ،ادامه داشــته و
در پایان دوره نیز به شــرکت کننــدگان گواهینامه معتبر
از ســوی پارک علم و فناوری یزد اعطا خواهد شد.

به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه انجام شد:

برگزاریکارگاهآموزشی«کارآفرینیدر حوزهمشاغلخردو خانگی»
به همت مرکز رشــد واحدهــای فناور ابرکوه و با همکاری
امــور بانــوان و خانــواده فرمانداری ابرکوه و خیریه آبشــار
عاطفههــا ،کارگاه آموزشــی «کارآفرینــی در حوزه مشــاغل
خرد و خانگی» با حضور جمعی از بانوان بی سرپرست و
بدسرپرســت و بانوان عالقه مند در سالن کنفرانس مرکز
رشد واحدهای فناور ابرکوه برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم وفنــاوری یــزد،
جمشــید مشــتاقیان ،مــدرس کارگاه ضمــن تشــریح
روحیــات و ویژگیهای شــخصیتی کارآفرینــان ،مطالبی
در خصوص اصول عمومی موفقیت در کســب و کارهای
کوچک و مشــکالت مشترک پیش روی کسب و کارهای
نوپا بیان کرد.
وی مشــاغل خانگــی را دارای ظرفیتهــای بالقــوه
مناسبی برای گسترش و توسعه دانست و اظهار داشت:
ایــن مشــاغل مزایــای متعــددی ماننــد آمــوزش کوتــاه

مدت ،سرمایهگذاری اولیه کم ،تنوع تولید و ...دارند.
در ادامــه نظریان پور ،از فعالیــن بازارچه عرضه تولیدات
خانگــی و صنایــع دســتی بانــوان
ابرکــوه نیــز ضمــن ارائــه گزارشــی از
چگونگــی پیشــرفت ایده تاســیس
بازارچه مشــاغل خانگی در ابرکوه،
بــه معرفی ایــن بازارچــه ،کاالهای
مورد نیاز و مشاغل متناسب با آن
پرداخت.
گفتنــی اســت ،بازارچــه عرضــه
تولیــدات خانگــی و صنایــع
دســتی بانــوان ابرکــوه بــا همکاری
فرمانداری ،شــهرداری و آموزش و
پرورش این شهرســتان و موسسه
راه زندگــی ،روزهــای چهارشــنبه و

پنــج شــنبه هــر هفته ازســاعت  18الــی  24در محل پارک
بانوان ابرکوه برگزار میشود.

صفحه قبل

صفحه بعد
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مصطفی کریمیان اقبال در حاشیه کارگاه آموزشی« ایده پردازی تا نوآوری»:
نشست

تفاهمنامه

بازدید

جلسه

ایجادفضایرقابتیزمینهساز ارتقایکیفیتکاالیایرانی
مصطفی کریمیان اقبال مدیرکل اسبق دفتر برنامهریزی
امــور فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری طــی
گفتگویــی بــا روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد در
حاشیه کارگاه آموزشی « ایده پردازی تا نوآوری» با بیان
اینکه وظایف ما در پارکهای علم و فناوری و مرا کز رشد،
حمایت از کارآفرینانی است که ایدهای داشته و آن ایده
میتوانــد منجــر بــه تولید ثــروت و اشــتغال شــود ،گفت:
بــا توجه بــه این هدف بایــد از طریق روشهــای تحلیل
ایدهها و چگونگی اثر بخشــی به آنها ،به صاحبان ایده
آموخت که چگونه ایده ی مناسب را انتخاب کنند.
وی افزود :ایدهی انتخابی باید اقتصادی باشد ،مشکلی
را حل کند و منجر به تولید ثروت و اشتغال زایی شود.
کریمیان اقبال با اشاره به اقدامات گستردهی پارک علم
و فنــاوری یــزد ،گفــت :این امر نشــان دهنده این اســت
که پارک و مرا کز رشد کار خود را درست انجام دادهاند.

وی در مــورد تاثیر حمایــت از ایدهها بر حمایت از کاالی
ایرانــی ،اظهار داشــت :بــرای من بــه عنوان یــک ایرانی،
تولید کاالی ایرانی بسیار حائز اهمیت است ولی ترجیح
من این است که این مهم در یک فضای رقابتی صورت
گیــرد و کاالی ایرانــی در رقابــت بــا کاالی خارجــی تولیــد

شــود ،چرا که بستن فضای رقابتی کیفیت کاالی ایرانی
را کاهش خواهد داد.
کریمیــان اقبــال افــزود :ا گرچــه حمایــت از کاالی ایرانــی
بســیار مهــم اســت و بایــد از لطمــه خــوردن خدمــات و
کاالهــای ایرانی جلوگیری کرد ،اما ایــن حمایتها نباید
با بستن فضای رقابتی ،نهایتا منجر به تولید بی کیفیت
گردد.
گفتنــی اســت ،کارگاه آموزشــی «ایده پردازی تــا نوآوری»
زیر نظر مرکز نوآوری زیســت فناوری پارک علم و فناوری
یــزد  15تــا  18مردادمــاه بــا حضــور مصطفــی کریمیــان
اقبال ،محمدحســین ابویی ،محمد ســپهر ،عباس باقی
و محمدرضا حســینی به عنوان مدرس ،ادامه داشــته و
در پایان دوره نیز به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر از
سوی پارک علم و فناوری یزد اعطا خواهد شد.

به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه انجام شد:
میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی
20 21 22

اخبار

معرفی
شرکت

برگزاری کارگاه آموزشی «هوش مالی و سرمایهگذاریدر بورس»
کارگاه آموزشــی «هــوش مالــی و
ســرمایهگذاری در بــورس» بــه همت مرکز
رشــد واحدهای فناور ابرکوه و با همکاری
شــرکت کارگزاران ایســاتیس پویا در سالن
کنفرانس مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه
برگزارشد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و
فناوری یزد ،رضا روحی ،کارشــناس ارشد
مدیریــت مالــی و فعــال بــازار ســرمایه ،در
این دوره  8ساعته ،مباحثی چون تعریف
بازارهای مالی ،سیر تاریخی و انواع آنها،

نحــوه ســرمایهگذاری در بــازار ســرمایه،
معرفی ارکان بازار ســرمایه ،ابزارهای مورد
اســتفاده برای ســرمایهگذاری ،آشنایی با
اصطالحــات بــازار ســرمایه ،تکنیکهــای
مورد اســتفاده در ســرمایهگذاری ،مزایای
حضور در بورس و ...را مطرح کرد.
گفتنــی اســت ،از مزایــای بــازار ســرمایه و
بــورس اوراق بهــادار میتوان به ســهولت
در تامیــن مالــی از طریق انتشــار ســهام و
سایر اوراق بهادار ،سهولت در تغییر ترکیب
ســهامداری و انتقــال مالکیت و ...اشــاره
نمود.

به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه انجام شد:

برگزاریکارگاهآیینسخنوریو زبانمعیار در مرکز رشدابرکوه
کارگاه آییــن ســخنوری و زبــان معیــار با حضور
علــی اصغر قیومی؛ مدیر مرکز رشــد واحدهای
فنــاور ابرکــوه و الهــام آدمــی؛ گوینــده و مجری
در ســالن کنفرانس مرکز رشــد واحدهای فناور
ابرکوه برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری
یــزد ،دوره آموزشــی «آییــن ســخنوری و زبــان
معیار» به همت بسیج هنرمندان و با همکاری
مرکز رشــد واحدهای فناور ابرکوه ،به مدت ده
جلسه در سالن کنفرانس مرکز رشد واحدهای
فناور ابرکوه برگزار شد.

الهام آدمی؛ گوینده و مجری ،تدریس این دوره
را بــه عهــده داشــته و ضمن ارائــه تمرینهای
عملــی ،مباحــث مرتبط بــا فنون ســخنوری از
جمله فنون شنیداری و فنون نوشتاری ،لحن
و صــدا ،زبان بــدن ،ارتباط کالمی و غیر کالمی،
مخاطــب شناســی ،پیکــر بنــدی ســخنرانی و
چینش کالم ،جلوههای ویژه سخن ،فن بیان،
اثــر بخشــی کالم ،کنتــرل اســترس و ...را ارائــه
نمود.
گفتنــی اســت،گواهی نامــه ایــن دوره توســط
بســیج هنرمنــدان ابرکــوه صــادر و بــه شــرکت
کنندگان در این دوره اعطا شد.
صفحه قبل

صفحه بعد
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داریوش پورسراجیان در مراسم افتتاحیه ساختمان مراکز رشد اقبال مطرح کرد:
نشست

تفاهمنامه

بازدید

جلسه

تاثیرگذاریویژهدر نظاممنطقهاینوآوریاز اهدافاستراتژیکپارکعلمو فناورییزد
مراســم افتتاحیــه ســاختمان مرا کــز رشــد اقبــال روز
چهارشنبه  19اردیبهشت ،با حضور عبدالرضا باقری ،قائم
مقــام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،مهدی کشــمیری،
قائــم مقــام معــاون پژوهــش و فنــاوری در امور فنــاوری و
سرپرست دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری،
علی زینی وند ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع استانداری یزد ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک
علــم و فنــاوری یــزد و جمعی از مدیران اســتان در ســالن
اجتماعات مرکز اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،داریوش
پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در این جلسه
ضمــن ارائــه تاریخچهای از تاســیس پارک علــم و فناوری
یزد ،گفت :یکی از اهداف اســتراتژیک پارک علم و فناوری
یزد ،تاثیرگذاری ویژه در نظام منطقهای نوآوری است.
وی ضمــن توضیــح اســتراتژیها و برنامههــای پــارک،
تصریــح کــرد :ایجــاد اولیــن مرکــز نــوآوری کشــور ،ایجــاد

افتتاحرسمیدفتر مبادالتفناوریایرانوگرجستاندر تفلیس

میزگرد

طی مراسمی با حضور داریوش پور سراجیان ،رئیس پارک
علم و فناوری یزد ،دلیری ،معاون توسعه مدیریت و جذب
ســرمایه معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،شــاه
والیتی ،نماینده سفارت ایران در تفلیس و نماینده آژانس
توســعه فنــاوری و نــوآوری گرجســتان و شــرکتهای فناور
ایرانی و گرجی حاضر در دومین فروم مذاکرات تجاری بین
دو کشــور ،دفتر مبادالت فناوری ایران و گرجســتان رســما
افتتاحشد.

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

دفتــر مالکیت فکری بــه عنوان مرجع منطق ـهای ارزیابی
علمــی اختراعــات ،برگــزاری جشــنواره ملی ایدههــای برتر
و مســابقات اختراعــات و ابتکارات دانــش آموزی و انجام
مطالعــات ایجاد راه اندازی نخســتین منطقه ویژه علم و
فنــاوری در کشــور از مهمترین دســتاوردهای پارک علم و
فناوری یزد است.

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد در زمینــه ی توســعه ی
فضای استقرار شرکتهای فناور گفت :احیا و مرمت مرکز
فناوری اقبال با شــعار “پیوند سنت و فناوری” به عنوان
یکی از مهمترین سرمایههای اجتماعی استان در حوزهی
علــم و فنــاوری بــوده و بــه عنــوان الگویــی در مرمتهای
بعدی آثار تاریخی واقع در استان استفاده شده است.
وی ادامــه داد :تکمیــل توســعهی فضــای اســتقرار
شرکتهای فناور در قالب پروژه ساخت ساختمان “مرا کز
رشــد اقبال” اخیرا به انجام رســیده اســت و برنامه ریزی
فازهای توســعهی مرکز فناوری اقبال و طرح جامع پارک
جزو برنامههای آتی مرکز اقبال است.
در ادام ه جلســه نیز حســین رحیمی ،مدیر واحد عمرانی
پــارک علــم و فنــاوری یــزد نیــز گزارشــی از رونــد ســاخت
ساختمان مرا کز رشد اقبال و برنامههای آتی پارک یزد در
حوزه عمرانی را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این دفتر
پیرو امضای تفاهم مشــترک میان پارک علم و فناوری یزد
و آژانس توســعه فنــاوری و نوآوری گرجســتان ،در تاریخ ۱۸
مرداد ۹۷در تفلیسافتتاحشد.
گفتنــی اســت ،کمک به توســعه فعالیتهای بیــن المللی
شرکتها ،مشاوره بین المللی ،ایجاد بازارهای منطقه ای،
کمکبهیافتنشرکایتجاریوبرگزاریرویدادهایفناوری
از جمله وظایف وفعالیتهایایندفتر خواهدبود.

شمولبیمهبیکاریبرایشرکتهایمستقر در پارکهایعلموفناوری
وشرکتهایدانشبنیان
قانون مشــمولیت بیمه بیکاری برای شــرکتهای مستقر
در پارکهــای علــم و فنــاوری و شــرکتهای دانش بنیان
مصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در جلسه
کارگروه ستادی که دوم بهمن  96برگزار شد ،مقرر گردید با
توجــه بــه اینکه مناطق آزاد تجاری و ویــژه اقتصادی با در
نظــر گرفتن موضوع پرداخــت  3درصد حق بیمه بیکاری

مشــمول بهــره منــدی از مزایای بیمــه بیکاری هســتند و
پارکهــای علــم و فناوری و شــرکتهای دانــش بنیان که
از قانــون مناطــق آزاد تبعیــت میکننــد ،بــه صــورت اولــی
مشمول این قانون خواهند بود.
گفتنی اســت ،ایــن مصوبه  8اردیبهشــت  97طی نامهای
از ســوی ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه پارکهــای علم و
فناوری ابالغ شد.

در حاشیه سفر قائم مقام وزیر علوم به یزد انجام شد:

کاشتنهالفناوریتوسطقائممقاموزیر علوم،تحقیقاتوفناوری
اخبار
23 24 25 26

معرفی
شرکت

طــی مراســمی در روز چهارشــنبه  19اردیبهشــت ،97
عبدالرضــا باقــری ،قائــم مقــام وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری ،یــک اصله نهال در قالب طرح نهــال فناوری ،در
محل طرح جامع پارک علم و فناوری یزد کاشت.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
مراسم که با حضور عبدالرضا باقری ،قائم مقام وزیر علوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،علــی زینــی وند ،معــاون هماهنگی
امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری یــزد ،داریوش

پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و محمدصالح
اولیاء ،رئیس دانشگاه یزد برگزار شد ،ضمن بازدید از محل
طرح جامع پارک علم و فناوری یزد ،چند اصله نهال غرس
گردید.
گفتنــی اســت ،عبدالرضــا باقــری ،قائــم مقــام وزیــر علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،برای بازدیــد از پارک علــم و فناوری
یزد و افتتاح ساختمان مرا کز رشد اقبال به یزد سفر کرده
است.
صفحه قبل

صفحه بعد
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نشست

تفاهمنامه

بازدید

جلسه

افتتاحبزرگترینآبنمایکفخشکهارمونیککشور
توسطشرکترادوینصنعت(مستقر در پارکعلمو فناورییزد)در رفسنجان
بزرگتریــن آبنمــای کف خشــکهارمونیک کشــور توســط
شرکت رادوین صنعت ( مستقر در پارک علم و فناوری یزد)
به مناســبت ســالروز میالد کریمــه اهل بیت  24تیــر  97در
بوستان معلم رفسنجان به بهره برداری رسید.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علــم و فناوری یــزد ،علی
جعفــری زاده ،مدیــر عامــل شــرکت رادویــن صنعــت در
خصــوص ویژگیهای این آبنما گفت :این پروژه بزرگترین
آبنمای کف خشــک کشــور اســت که وســعت آن  608متر
مربع همراه با  270نازل شــیر برقــی و  270چراغ الای دی
همچنیــن پردازنــده مرکزی بــا قابلیت برنامــه نامحدود و
بیش از ده کیلومتر کابل است.
وی افزود :موتورخانه مرکزی این پروژه مجهز به سیســتم
بوســتر پمپ اســت که سیســتم کاهش ارتفاع هوشمند و

سیستم فیلتراسیون مرکزی دارد بلندترین جت این آبنما شهرداری رفسنجان انجام شده و تجهیزات الکترونیکی و
 ۲۵متر ارتفاع دارد که دارای فاز توســعه موزیکال اســت و مکانیکی توسط شرکت رادوین صنعت تامین شده است.
دارای ایــن قابلیت اســت کــه بتواند به آبنمــای موزیکال
تبدیل شود.
جعفری زاده با اشاره به توجه به صرفه جویی مصرف آب
در این پروژه اظهار داشت :با توجه به شرایط اقلیمی ایران
بحث صرفه جویی آب در این پروژه به شدت مد نظر بوده
و بــا توجــه بــه ماهیــت کــف خشــک بــودن آن ،تبخیر آب
در ایــن پروژه حداقل میباشــد .وی همچنیــن به رعایت
اصول ایمنی در پروژه اشاره کرد و گفت :تمامی لوازم برقی
آن  ۱۲و  ۲۴ولت است و کل این پروژه در کمتر از  ۹۰روز به
انجام رسیده است که در نوع خود بی نظیر است.
وی خاطــر نشــان کــرد :فــاز عمرانی پروژه توســط پرســنل

در مراسم نکوداشت ر وز صنعت و معدن انجام گرفت:

تجلیلاز شرکتدرخشانصنعتایساتیسمستقر در پارکعلموفناورییزد
میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

در بیســت و ســومین آیین نکوداشت روز صنعت و معدن
کــه  28تیــر  97در پــارک علــم و فنــاوری یــزد برگــزار شــد ،از
شــرکت درخشــان صنعت ایساتیس ،مســتقر در این پارک
تجلیلشد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
مراسم لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه فناوری اطالعات
به شرکت درخشان صنعت ایساتیس اهدا شد.
شرکت درخشان صنعت ایساتیس با نام تجاری سامایش
در پایــش کمیتهــای فیزیکی جهــت ارائهی ســامانهای
یکپارچــه ،دقیق و توســعه یافته اقدام نمــوده و نتیجه ی

فعالیت این شــرکت تا کنون ،نصب و بهر هبــرداری از بیش از  25000نقطه ثبت کمیتهای فیزیکی در بیش از  ۸۰شهر
کشور بوده است.
گفتنــی اســت در این مراســم مجتبی خســرو تــاج ،معاون
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،محمــود زمانــی قمــی،
اســتاندار یــزد ،محمــد رضــا صباغیــان ،نماینده مــردم در
مجلس شورای اسالمی ،علی زینی وند؛ معاون هماهنگی
امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری یــزد ،داریوش
پورســراجیان؛ رئیس پارک علم و فنــاوری یزد ،محمدرضا
علمدار؛ رئیس ســازمان صمت استان و جمعی از مدیران
دولتی و بخش خصوصی استان یزد حضور داشتند.

در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

بیستو سومینمراسمنکوداشتروز صنعتو معدن
بیســت و سومین مراسم نکوداشــت روز صنعت و معدن،
 28تیر  97در محل پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فناوری یــزد ،این
مراســم با حضور مجتبی خســرو تاج ،معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت ،محمود زمانی قمی ،استاندار یزد ،محمد
رضا صباغیان ،نماینده مردم بافق ،بهاباد ،مهریز ،ابرکوه و
خاتم در مجلس شــورای اســامی ،علی زینی وند ،معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد،

داریــوش پورســراجیان ،رئیــس پارک علــم و فنــاوری یزد،
محمدرضا علمدار ،رئیس سازمان صمت استان 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 اســتان از جمله شــرکت درخشــان صنعت ایساتیس،
مســتقر در پارک علم و فناوری یــزد ،با اهدای لوح تقدیر و
تندیس تجلیل شد.

همزمان با دهه کرامت و ر وز صنعت و معدن انجام شد:
اخبار
23 24 25 26

معرفی
شرکت

تقدیر از شرکتهایبرگزیدهپارکعلموفناورییزددر زمینهاقتصادمقاومتی
همزمــان با دهه کرامت و روز صنعت و معدن ،پنجشــنبه علیبنموس ـیالرضا (ع) نیــز حضــور داشــتند ،کلینیــک
 28تیر  ،97در سالن اجتماعات پارک علم و فناوری یزد از تخصصــی صنعــت و معــدن زیــر نظــر ســازمان بســیج
شرکتهای برگزیده پارک در زمینه اقتصاد مقاومتی تقدیر مهندسین صنعتی از شرکتهای برگزیده در زمینه اقتصاد
مقاومتی تقدیر به عمل آورد.
شد.
گفتنــی اســت ایــن مراســم همزمــان بــا روز تجلیــل از
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،امامــزادگان و بقــاع متبرکــه و در بزرگداشــت روز صنعــت و
در ایــن مراســم کــه چنــد تــن از خادمیــن حــرم حضــرت معدن برگزار شد.
صفحه قبل

صفحه بعد
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با حکم داریوش پورسراجیان انجام شد:
نشست

تفاهمنامه

انتصابمدیر پردیسعلومانسانیو هنر پارکعلمو فناورییزد
طبق حکمی از ســوی داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک
علــم و فنــاوری یزد ،تقــی فرهنگ نیا به مدت دو ســال به
سمت مدیر پردیس علوم انسانی وهنر منصوب شد
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
بخشی از متن این حکم آمده است:
نظــر بــه مراتب تعهــد ،دانــش و شایســتگی جنابعالــی ،به
موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان مدیر پردیس

بازدید

علوم انسانی و هنر منصوب میشوید.
امید اســت با اتــکال به خداوند متعال ،ســعی و اهتمام و
استفاده از تجربههای مفید قبلی نقش موثری در راستای
تحقق اهداف پارک ایفا نمایید.
شــایان ذکر است وی پیش از این از سال  1387در سمت
معاونت و مدیریت مرکز رشد و پردیس فناوری اطالعات و
ارتباطات مشغول فعالیت بوده است.

با حکم داریوش پورسراجیان انجام شد:

انتصابسرپرستپردیسفناوریاطالعاتو ارتباطاتپارکعلمو فناورییزد
جلسه

طــی حکمی از ســوی داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک
علــم و فناوری یــزد ،امیر جهانگــرد رفســنجانی ،به عنوان
سرپرســت پردیــس فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات پــارک
انتخاب شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
بخشی از متن این حکم آمده است:
باتوجــه به ســوابق علمــی و تجــارب ارزنــده جنابعالی ،به
موجــب ایــن حکم بــه عنوان سرپرســت پردیــس فناوری

میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

اطالعــات و ارتباطــات پــارک علــم و فنــاوری یــزد منصوب
میشوید.
امید اســت با اتــکال به خداوند متعال ،ســعی و اهتمام و
استفاده از تجربههای مفید قبلی نقش موثری در راستای
تحقق اهداف پارک ایفا نمایید».
گفتنــی اســت ،از ســال  1387تا کنــون تقی فرهنــگ نیا در
ســمت مدیریــت مرکز رشــد و پردیــس فنــاوری اطالعات و
ارتباطات مشغول فعالیت بوده است.

انتشار مقالهاعضایپارکعلموفناورییزددر مجلهبینالمللیمدیریتکیفیتواعتبار
International Journal of Quality & Reliability Management

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

اخبار
23 24 25 26

معرفی
شرکت

مقالــه مدیریــت ضایعــات در شــرکت ســیم و کابــل بــا
اســتفاده از رویکرد پویایی شناسی سامانهها توسط علی
حاجــی غــام ســریزدی ،مشــاور طــرح و برنامــه و محمــد
قویــدل ،مدیــر روابط بین الملــل پارک علم و فنــاوری یزد
در هفتمین شــماره مجله بین المللــی مدیریت کیفیت و
اعتبــارInternational Journal of Quality & Reliability
 Managementمنتشر شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
نویسندگان این مقاله با اشاره به اهمیت کاهش و حذف
ضایعات در فرآیند تولید ابتدا به بررســی عوامل و ساختار
تولید ضایعات در شرکت سیم و کابل با استفاده از رویکرد
پویایــی شناســی ســامانهها پرداختــه و ســپس بــا شــبیه
ســازی مدل حاصل ،راه حلهای مناســبی جهت کنترل
میزان ضایعات ارائه نموده اند.

در جشن ازدواج و خانواده جوان انجام گرفت:

تجلیل از زوج کارآفرین مستقر در پارک علم و فناوری یزد
در جشــن ازدواج و خانــواده جــوان کــه در راســتای
برنامههــای طرح اســتانی پویش اجتماعــی ازدواج پایدار
برگزار شد،از هیئت مدیره ی شرکت اقتصاد دانش بنیان،
مســتقر در پارک علم و فناوری یزد به عنوان زوج کارآفرین
تجلیلشد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
جشــن که  ۲۲مرداد  ۹۷در ســالن ورزشــی شــهید صدوقی
یزد برگزار شــد ،از زوجهای جوان کارآفرین تقدیر شــد و به
یونس میرجلیلی و سمیه نوری زاده؛ اعضای هیئت مدیره
شرکت فناور اقتصاد دانش بنیان ،لوح تقدیر اهدا شد.

گفتنی اســت ،از زمینههای کســب و کار شــرکت مطالعات
و پژوهشهــای اقتصــاد دانــش بنیــان میتوان بــه انجام
تحقیقــات بنیادی -توســعهای و کاربــردی در زمینه علم
اقتصاد ،تهیه و تدوین طر حهای توجیهی فنی و اقتصادی
و امــکان ســنجی و برنامــه ریــزی و کنتــرل پــروژه و نظارت
طر حهای سرمایهگذاری اشاره کرد.
شــایان ذکــر اســت ،جشــن ازدواج و خانــواده ی جــوان با
هدف تجلیل از خیرین و خادمین امر ازدواج ،توسط دفتر
امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد ،اداره کل ورزش و
جوانان استان یزد و شهرداری یزد برگزار شد.
صفحه قبل

صفحه بعد
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نشست

انتشار مقالهمشاور طرحو برنامهپارکعلمو فناورییزد
در دوفصلنامهعلمیپژوهشیکاوشهایمدیریتبازرگانییزد
مقالــه «ارائــه مــدل بوم شناســی کســب و کار تامین مالی
جمعی در ایران» توسط علی حاجی غالم سریزدی ،مشاور
طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد در نوزدهمین شماره
دوفصلنامه علمی پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی
یزد منتشر شد.

تفاهمنامه

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،نویسنده
ایــن مقاله با اشــاره بــه اینکه اصلی ترین چالش کســب و
کارهــای نوپا تامین مالــی در مراحل راه اندازی میباشــد،

بازدید

بیــان میکند کــه با ظهــور وب  2و شــبکههای اجتماعی،
تامیــن مالی جمعــی ،به عنــوان جدیدتریــن روش تامین
مالــی خارجی مطرح شــده اســت .لــذا این مقالــه بدنبال
ارائــه گزارههــای پیشــنهادی و مــدل کســب وکار تامیــن
مالــی جمعی و نوع شناســی بازیگران ایــن روش در ایران
بــا اســتفاده از تحلیــل دادههای تجربی حاصل از بررســی
پلتفرمهای فعال در ایران میباشــد .همچنین از آنجا که
این مقاله ا کتشافی ،مبتنی بر دادههای تجربی بود9،گزاره
پیشنهادی ارائه شد.

توسط پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:
جلسه

میزگرد

چهارمیندورهمسابقاتهوافضا
چهارمین دوره مســابقات هوا فضا ،دوشــنبه  26شــهریور
ماه ،به همت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد و طبق
تفاهــم نامــه منعقــده با ســتاد هوافضــا معاونــت علمی و
فناوری ریاست جمهوری در سالن غدیر یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این دوره
از مســابقات با حضور شــهرام شــکوهی؛ معاون پشتیبانی
پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،علــی حاجــی غــام ســریزدی؛

مسئولمگاپارکهواییودبیر کارگروهتجهیزاتفرودگاهی
و نوشــین فیروز فر؛ مدیر مرکز نــوآوری و به قضاوت محمد
رضا غفار زاده برگزار شد.
گفتنی اســت در این مســابقات که با هدف بررســی میزان
توانمنــدی دانش آمــوزان یزدی در زمینه ســاخت گالیدر
برگزار شــد 6 ،دانش آموز گالیدرهای دســت ساز خود را به
بوته آزمایش سپردند.

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

اخبار
23 24 25 26

معرفی
شرکت
صفحه قبل
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نشست

تفاهمنامه

شرکت توسعه الکترونیک فرخ مهر
مدیرعامل :سلمان ایرانی
شــرکت توســعه الکترونیک فرخ مهر فعالیت خود را از ســال  92در زمینه طراحی نرم افزارهای مبتنی بر وب و شــبکه،
طراحی اپلیکیشن موبایل و طراحی سایت آغاز کرده و در حال حاضر یکی از شرکتهای پیشرو در این حوزهها است.
نرم افزارهای مدیریت دانش وپروژههای بی پی ام اس ،مدیریت فرایندهای کارخانجات و مدیریت ارتباط با مشتری،
نوبــت دهــی ،مدیریت چک و اقســاط فروشــگاه ســاز ،مدیریت آپارتمــان و مجتمعهــای اداری ،نرم افزار ســونوگرافی و
رادیولوژی و مدیریت رستوران از جمله محصوالت این شرکت است .از مزیتهای شرکت فرخ مهر نسبت به محصوالت
رقیب ،خصوصی سازی فرایند ساز است که با توجه به سفارش مشتری تغییرات الزم را انجام میدهد .پشتیبانی قوی
و  24ساعته و رضایت مشتریان نیز مهمترین دستاورد شرکت میباشد.

بازدید

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 مدت زمانی 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 مجموعه در زمینه ی مهندسی صنایع و
مدیریت فعالیت خود را آغاز کرده و از ابتدای تاسیس تا کنون در زمینههای تخصصی برنامه ریزی استراتژیک ،توسعه
یافتگی و رتبه بندی فعالیت داشته است .همچنین هدف از تاسیس این شرکت نیز همانند شرکتهای دیگر اشتغال
زایی ،درآمدزایی و توسعه فردی و اجتماعی بوده که از طریق ایده محوری و مصاحبه ،پذیرش انجام شده است.

جلسه

میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت
27 28 29

شرکت خدمات مهندسی ایده گستر صنعت
مدیرعامل :علیرضا فرخ نیا
شرکت خدمات مهندسی ایده گستر صنعت در زمینه خدمات مهندسی نساجی ،ساخت و تولید قطعات و ملزومات
مورد نیاز کارخانجات نســاجی فعالیت میکند .این شــرکت با محوریت طرح «امداد رســان نســاج» و با رویکرد ایجاد
مرکزمادر تخصصی خدمات نســاجی ســعی در بر طرف نمودن کلیه نیازهای خارجی صنعتگران داشته و دارد .از دیگر
فعالیتهای این شــرکت تحقیق و توســعه به منظور افزایش رقابت پذیری صنایع نساجی کشور است .رویکرد شرکت
ایده گستر ،ارائهی اطالعات فنی جهت استفاده درست و بهینه از قطعات با تاثیرات کیفی و راندمانی بر پروسهی تولید
کارخانجات میباشد .با این روش کارخانهها ضمن ،حفظ و ارتقای کیفیت ،هزینههای کمتری را متحمل میشوند.
همچنین جهت کاهش هزینههای صنعت نساجی عالوه بر مشاوره در عیب یابی خطوط ،در قالب آموزشهای ضمن
خدمت ،مشتریان را راهنمایی میکنیم.

شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی:
مدیرعامل :علی اصغر سمسار یزدی
شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی به منظور ارائه خدمات مشاوره تخصصی رشته مهندسی آب و با هدف مشارکت
در سازندگی کشور عزیزمان تاسیس شده است.
کادر این شــرکت ،که از اعضای هیئت علمی دانشــگاهها و کارشناســان خبره صنعت آب کشــور تشــکیل شــده اســت،
مصمماند تا در چارچوب اســتراتژیهای تدوینشــده و برنامههای بلند مدت و کوتاه مدت این مجموعه ،بر کیفیت
ارائه خدمات مهندســی در رشــته مهندسی آب افزوده و دســتاوردهای مفیدی را برای کشور خویش به ارمغان آورند.
شــرکت تا کنون مطالعات متعددی را در زمینه آب و فاضالب ،دفع آبهای ســطحی ،مدیریت منابع آب و ســازههای
تاریخی آبی به انجام رسانده است.
مهمترین رویکرد آن در انجام این طر حها ،پایداری ،مدیریت مصرف ،توجه به محیط زیســت و ســازگاری با آن از یک
طرف و توجه به کیفیت مطالعات از طرف دیگر بوده است.
نظر به اینکه این شرکت تمامی توجه خویش را به سازگاری با خشکی و تغییر اقلیم ،هماهنگی با محیط زیست و حفظ
و حراســت از ســازههای تاریخــی آبــی نظیر قناتها که خــود مظهر ســازگاری بودهاند ،معطوف نموده اســت ،بنابراین
خوشبختانه در این راستا از موفقیت مطلوبی برخوردار بوده است .شاهد مدعا آنکه کلیه کارفرمایانی که تا کنون با این
شرکت قرارداد مطالعاتی و پژوهشی منعقد نمودهاند از خدمات آن به دلیل باال بودن کیفیت و محتوای کارهای ارایه
شده اظهار رضایت کرده و آن را به صورت مکتوب منعکس نمودهاند.
صفحه قبل

صفحه بعد
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نشست

تفاهمنامه

بازدید

شرکت همکاران صنعت شمس
مدیرعامل:محمدحسینپورشمسی
نهایی ” ایجاد خرد جمعی در حوزه ی کسب و کار”
شرکت همکاران صنعت شمس از سال  90فعالیت خود را با هدف
ِ
آغاز کرد و در حال حاضر فعالیت خود را در چهار کارگروه توانمند ســازی ،ســرمایهگذاری ،مالی ،فروش و بازاریابی ادامه
میدهد.
فرایند خردبنیادی در حوزه ی کسب و کار ایجاد کرده است و در سه سال اول کار خود موفق به
شمس
صنعت
همکاران
ِ
تصویب “صنعت راهبردی خرد مالی” شده و هدف خود در ارتقای خرد استراتژیک و خرد کیفیت را به پس از آن موکول
کرد .از اواخر ســال  95بحث کلینیک کســب و کار را مطرح کرده و شــرکت در ســال  96ساختارمند و بازسازی شد ،بدین
صورت که با طرحی جامع و نقشهای استراتژیک “مغزافزار کسب و کار” را دستور کار خود قرار داد.
اجرایی کلینیک کســب و کار در حوزه ی صنعت توســط
چارچوبی
صنعت
از ابتدای ســال  96برای اولین بار در کشــور
ِ
ِ
ِ
شرکت اجرایی شد ،در حوزه ی کسب و کارهای روستایی تایید اولیه از معاونت توسعه ریاست جمهوری گرفته شد و در
حوزه ی خانواده در مرحله ی آزمایشی در حال اجرا است.

شرکت تعاونی دانش بنیان آپافن

جلسه

مدیرعامل :وکیلی

میزگرد

شرکت تعاونی دانش بنیان آپافن فعالیت خود را از آذر ماه  1390در زمینه اتوماسیون صنعتی ،مکاترونیک ،برق و کنترل
صنعتی آغاز کرد .گروه آپافن با بهره مندی از دانش فنی و با بیش از  10سال سابقه پرسنل در صنایع مختلف توانسته
است جوابگوی نیاز صنایع مختلفی از جمله نساجی باشد .این شرکت از مرحلهی پیشرشد فعالیت خود را در پارک
علم و فناوری یزد آغاز کرده و پس از سه سال فعالیت در مرحلهی رشد در سال  89در پارک علم و فناوری یزد مستقر
شده است .در حال حاضر نیز با هشت نفر پرسنل به فعالیت خود ادامه میدهد.
از جمله ماشــینآالت ســاخت این شــرکت میتوان به ماشــین چندال کن ،برگردان نخ معمولی و ماشین آالت صنعت
رنگریزی اشاره کرد که البته مهم ترین ویژگی تولیدات شرکت آپافن ،گارانتی و خدمات پس از فروش مطلوب و به طور
کلی قیمت پایینتر در برابر ارائ ه محصولی با کیفیتتر است

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

گروه نر مافزاری نویان
مدیرعامل :جلیل رفیعی فرد
گروه نرمافزاری نویان ،یکی از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد است که در زمینه نرم افزار و به طور ویژه حوزه
سالمت فعالیت میکند.زمینهی فعالیت شرکت ،نرم افزار و به طور ویژه حوزهی سالمت با رویکرد پرونده الکترونیک ،با
محوریت درمانگاهها و کلینیک ،مرا کز پارا کلینیک و مطبها است.
شرکت با همین محور در حوزهی خدمات درمانی هم وارد کار شد ه است و در این زمینه با بخشهای دولتی از جمله
وزارت بهداشت و دانشگاهها همکاری گستردهای داشته و در دیگر استانها هم به همکاری و فعالیت پرداخته است.
شــرکت نویان در ســطح یک و دوی بهداشــت و درمان یعنی «بهداشــت و ســامت جامعه» و «حوزهی تخصصی و فوق
تخصصی» با تجربهی زیاد ،به ارائهی خدمات در زمینهی کلینیکی و پذیرش پرداخته است و این تجربه ،دیتای باالیی
از متقاضیان بخش ســامت را در اختیار گروه نرمافزاری نویان قرار داده اســت که تبدیل به نقطهی قوت این شــرکت
شده است.

شرکت ویستا الکترونیک
مدیرعامل :علی برزگری
شــرکت ویســتا الکترونیــک در ســال  1383بــه ثبــت رســیده و کار خــود را با طراحــی و تحقیقات در زمینه سیســتمهای
الکترونیکی و مخابراتی آغاز کرده اســت .در ســال  1387به عنوان اولین شــرکت دانش بنیان در زمینه ســاخت آبنما در
پارک علم و فناوری یزد مستقر شده و مفتخر است تا امروز پیشرو در تولید پیشرفته ترین آبنماهای جهان باشد.
شرکت ویستا الکترونیک با بهکارگیری نیروهای متخصص و مجرب و با استفاده از دانش روز دنیا محصوالتی کم نظیر،
نوآورانه و با کیفیت را در سطح ملی و جهانی ارائه میکند .این شرکت طی سالهای اخیر با سرمایهگذاری قابل توجه در
ساخت آبنمای دیجیتال سه بعدی و کریستال و با استفاده از نیروی انسانی توانمند ،توانسته بیش از  90درصد دانش
َ
و تکنولوژی این نوع از آبنماها را کامال بومی سازی نموده و در بخشهایی از پیشتازان این صنعت در جهان باشد.
شرکت ویستا الکترونیک انواع آبنماها را به سفارش مشتریان اجرا میکند که از جمله آن میتوان به آبنمای دیجیتال،
پرده نمایشی مهیج از آب اشاره کرد که ریزشهای کنترل شده آب ،طر حها و انیمیشنهای متعددی را شکل میدهد

27 28 29
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نشست

تفاهمنامه

بازدید

شرکت مطالعات و طراحی مرمت و معماری شارستان کهن یزد
مدیرعامل :ابوالفضل فالح
شــرکت شارســتان کهن یزد در ســال  1393با همت و تالش جمعی از اســاتید دانشــکده هنر و معماری در سازمان ثبت
هنر پارک علم و فناوری یزد فعالیت
شرکتهای استان یزد ثبت شده و در مهر همان سال در مرکز رشد علوم انسانی و ِ
خود را آغاز کرد.
شرکت شارستان در نظر دارد با هدف جلوگیری از آسیب به ابنیه تاریخی و کاربری دادن مناسب به این اما کن با توجه
بــه اصالــت و فرهنــگ منطقــه و با حمایت پارک علم و فناوری یزد ،مرکزی به عنوان احیــا و مرمت بافت تاریخی در مرکز
اقبال بوجود آورد .ویژگی مهم این مرکز تلفیق تجربهها و مباحث علمی جدید در این حوزه میباشد.
خدمــات شــرکت در چهــار قالــب طراحی ،مطالعــات مدیریتی ،اجــرا در زمینه معمــاری و مرمت بناها و بافــت تاریخی و
همچنین طراحی مدلی نوین در راستای مدیریت اما کن فرهنگی ،تاریخی و گردشگری ،با نام سامانه ساشار ،میباشد.
بدیهی اســت با توجه به گذشــت چهار ســال از فعالیت شــرکت ،تشــکیل دپارتمانهای معماری ،مرمت ،گردشــگری و
اجرای معماری و مرمت ،یکی از دستاوردهای اولیه شرکت میباشد.

شرکت ارمغان آژند ایرانیان (برند میراس)

جلسه

مدیرعامل :سید علی پویا
شــرکت هنرهای دســتی و جواهرات ارمغان آژند ایرانیان ،با هدف ایجاد یک برند تخصصی در حوزه ی صنایع دســتی
کشور با رویکرد صادرات محور و با پشتوانه مطالعاتی سه ساله از سال  1395فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
با توجه به اهمیت روزافزون برندینگ ،برای موفقیت در حوزههای بازاریابی و بازارسازی کاالها در عصر کنونی و با توجه
به ضعف شدید در حوزه هویت بخشی به هنرهای دستی و عدم ارائه ی تصویری صحیح و همچنین عرضه نامناسب
صنایع دســتی ایران به ســایر کشــورهای جهان و حتی در داخل کشــور ،شــرکت ارمغان آژند ایرانیان با هدف ایجاد و
توســعه ی یک برند تخصصی (برند میراس) و همچنین اعتال و توانمند ســازی شــبکه ی توزیع و فروش صنایع دستی
ایران فعالیت دارد .محصوالت شــرکت شــامل کف پوشها از جمله قالیچههای ابریشــمی و پشمی ،زیلو،گلیم؛ ظروف
فیروزه کوب شده ی مسی؛ جواهرات دست ساز با حداقل یک سنگ قیمتی طبیعی؛ سفال و سرامیک؛ ملیله کاری و
ظروف با استخوان میباشد.
آن چه در خدمات شرکت ارمغان آژند ایرانیان اهمیت دارد این است که در هر گروه از محصوالت تنها چند محصول
شاخص انتخاب شده ،برای تهیه بسته بندی آنها اقدام و نهایتا به مشتری عرضه میگردند.

میزگرد

جشنواره
و نمایشگاه

آشنایی
با تجارب

شرکت طراحی مهندسی بافت گستر کویر یزد
مدیرعامل:مهدیهخجسته

کنفرانس  جهانی
پارک های
علمو فناوری

کارگاه
آموزشی

شرکت طراحی مهندسی بافت گستر کویر یزد در زمینه طراحى هنرى و فنى پارچه فعالیت دارد.
شکل گیرى شرکت طراحى مهندسى بافت گستر یزد در پارک علم و فناورى یزد در فروردین  ،١٣٨۶در دورهای صورت
گرفت که صنعت نســاجى اســتان و حتى کشــور در عرصه طراحى پارچه با مشــکالت عدیده اى دســت به گریبان بود.
فعالیتهاى گســترده ی بخش آموزشــى همراه با حضور موسسات طراحى از جمله شرکت بافت گستر ،بستر مناسبى
را براى رشد و توسعه در ایران فراهم آورد؛ با گذشت بیش از  10سال از تاسیس شرکت ،شرکت طراحى مهندسى بافت
گستر با تجربه ی روزافزون ،کما کان به فعالیتهای نوآورانه خود در این راستا در پارک علم و فناورى یزد ادامه میدهد.
فعالیت اصلی این شرکت طراحى هنرى و فنى طر حهاى جدید با متدهاى روز در سطح جهانى و ارائه ی مشاورههاى
الزم در زمینه طراحى انواع منسوجات و همچنین رفع مشکالت تولیدى واحدهاى نساجى میباشد
از دیگر خدمات شرکت میتوان به برگزارى دورههاى آموزشى تخصصى  ۴٨ساعته در زمینه طراحى پارچه از دیدگاههای
هنرى ،فنى و نرم افزارى با حضور اساتید با تجربه ،راه اندازى ،توسعه و بروزرسانى مرا کز طراحى در واحدهاى تولیدى در
سطح استان و کشور و همچنین آنالیز فنى و هنرى انواع پارچهها و منسوجات خانگى اشاره کرد.

اخبار

معرفی
شرکت

خبرنامه پارک علم فناوری یزد  -نیم سال اول1397
مدیرمسئول:داریوشپورسراجیان
شورایسیاستگذاری:شهرامشکوهی
احمدرضافقیهخراسانی،سیدمحمدخامسی،محمدقویدل
مدیراجرایی:الهامخدابنده

دبیر تحریریه :مرضیه غالمی
همکاران :شیما بهره ور  ،هانیه حق دوست
عکس :هانیه حق دوست ،حمید دشتی
صفحه آرا :مجتبی دهقانی
نشانی :یزد ،خیابان مطهری ،مرکز فناوری اقبال
کدپستی ۸۹۱۷۶۹۷۹۹۸ :تلفن۰۳۵۳۷۲۵۶۱۲۹ :

دورنما۰۳۵۳۷۲۵۶۱۲۸ :
پستالکترونیکیinfo@ystp.ac.ir:
پایگاهاینترنتیwww.ystp.ac.ir:
کاری از واحد روابط عمومیپارک علم و فناوری یزد
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