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دانــش بنیــان و فنــاور بروند و همچنین رســاندن
محصــول این شــرکتها و این تحقیقات بــه بازار
و در دســترس مردم قــرار دادن و وارد کردن آن در
چرخهی تجارت از اهداف ما است.
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تنها اقتصاد نباید دانش بنیان باشد بلکه سیاست و فرهنگ ما هم
باید دانش بنیان باشد ،دولت مدرن یعنی دولت دانش بنیان در
تمام رشتهها و تمام بخشهای علم و دانش باید حا کم باشد.

پارکهای علم و فناوری به عنوان مراکز اصلی تبدیل دانش به
فناوری و دستاوردهای کاربردی و همچنین ایجاد شغل و تولید
ثروت از اهمیت بسزایی برخوردار هستند.
دکتر منصور غالمی
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

داریوش پورسراجیان
رئیس پارک علم و فناوری یزد

پــارک علــم و فنــاوری یزد با تکیه بر توان و تالش پرســنل خــود و همت و حمیت
شرکتهای فناور مستقر در آن توانست سال ۹۷را نیز با وجود همه محدودیتها
و فشــارهای اقتصادی که دشــمنان قسم خورده این مرز و بوم بر کشور تحمیل
نموده بودند با کارنامه ای قابل قبول کار خود را به پایان برساند.
صــادرات  1/3میلیــون ریالــی فروش  4/2میلیارد ریال توســعه بازار در  ۱۲کشــور
خارجــی و پرداخت تســهیالت به مبلــغ  14/2میلیارد ریال به شــرکتهای فناور
توســط صندوق پژوهش و فناوری استان تنها گوشــهای از آمارهای عملکردی
این پارک اســت که مبین تالش ،کوشــش ،صبوری و خستگی ناپذیری فناوران
کویرنشیناست.
پــارک علــم و فنــاوری یــزد مصمم اســت بــه پشــتوانه این تــوان و تــاش برنامه
راهبردی خود را تا پایان چشمانداز  ۵ساله محقق نماید که در ادامه گزارشی از
فعالیتهای واحدهای مختلف پارک را مطالعه خواهید نمود.
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فصلنخست حوزهریاست

پارک علم و فناوری یزد در یک نگاه
پارک علم و فناوری یزد با اخذ مجوز از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در چهار حوزه زیست فناوری ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،انرژی های نو و نساجی
در مرداد ماه  1380و بعد از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در شهر یزد آغاز به کار نمود و به مرور زمان بر اساس نیازهای استان و اقتضائات زمانی و مکانی،
فعالیت های خود را در حوزه هایی چون نانوتکنولوژی ،کاشی و سرامیک ،آب و فناوری های نرم گسترش داده است .با توجه به نقش اثرگذار پارک های علم
و فناوری در توسعه علم و فناوری ،ایجاد اشتغال ،تجاری سازی تحقیقات علمی و ایده های نوآورانه در سطح اجتماع ،نیاز به یک نگرش کالن و استراتژیک
با هدف برنامه ریزی فعالیت ها و برنامه های آینده ،امری اجتناب ناپذیر قلمداد می شود.
اهداف استراتژیک پارک علم و فناوری یزد:
 کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور تجاریسازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخشهای تحقیقاتی و تولیدی و خدماتی جامعه افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش کمک به جذب دانش فنی و سرمایههای بین المللی و داخلی افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکتهای فناوری داخلی در سطح بین المللی حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسهها و شرکتهای تحقیقاتی و مهندسی نوآور ،با هدف توسعه فناوریو کارآفرینی
چشم انداز :پیشرو در توسعه فناوری و یکی از سه پارک برتر ملی و  10پارک برتر منطقه در افق ( 1404هـ  .ش)
مأموریت :پارک علم و فناوری یزد با ایجاد فضا برای هم افزایی بین موسسات فناور ،بازار ،دانشگاه وجامعه از طریق بهکارگیری نیروی انسانی توانمند ،برند
معتبر و زیرساخت پیشرفته با تکیه بر مزیت های نسبی ،منطقه ای می کوشد تا با برقراری ارتباط سازنده پرورش خالقیت و نوآوری و تسهیل انتقال ارز ش به
ثروت آفرینی درمنطقه بهوسیله توسعه فناوری در عرصه ملی و بین المللی مبادرت ورزد.
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حوزه ریاست:
بر اساس چارت تشکیالتی حوزه ریاست متشکل از دفتر ریاست ،طرح و برنامه ،امور بینالملل ،روابط عمومی ،حراست میکوشند تا در کنار سایر واحدهای
ستادی ،رسیدن به چشم انداز پارک را ممکن سازند.
در این بخش گزیدهای از فعالیتهای این بخش را ارائه مینماییم:
الف) دفتر ریاست
دفتر ریاســت پارک ،عالوه بر تالش برای ایجاد انســجام عملیاتی بین واحدهای پارک ،برخی مســائل را به طور مســتقیم پیگیری و اجرا مینماید .از جمله
مهمترین فعالیتهایی که در این بخش انجام میپذیرد به شرح ذیل است:
-1هماهنگیبرنامههایریاست
 -2راهبری دبیرخانه مرکزی پارک و اتوماسیون اداری
 -3تولید و پیگیری نامههای مختلف با امضای ریاست
 -4جمع بندی و ارسال گزارشهای مورد نیاز مدیریت ارشد پارک
 -5هماهنگی مالقاتهای ریاست
 -6هماهنگی بین واحدهای حوزه ریاست
 -7تدوین و پیگیری انعقاد تفاهم نامههای همکاری که در سال 97تفاهم نامه هایی با دانشگاه جامع علمی کاربردی و سازمان زمین شناسی و اکتشافات
معدنی کشور منعقد گردید
12
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روابطعمومی

سید محمد خامسی
مدیر واحد روابط عمومی

وقتی از عصر ارتباطات سخن میگوییم ،به این زاویه از نقش ارتباطات پی میبریم که یک تصمیم یا تغییر در یک نقطه از دور دست ،میتواند چهار سوی
جهان را متاثر از خود سازد و اگر افراد یک جامعه یا سازمان یا کشور نتوانند خود را با تغییرات صورت گرفته به روز نموده و رشد دهند ،توفیقی در ایجاد ارتباطات
مطلوب نداشته و در نقشهای اجتماعی و فردی رو به انزوا و انفعال خواهند رفت.
این نگاه به روابط عمومی نه یک تفکر ایده آلیستی بلکه راه نرفته ای است که از آن گریزی نیست و اگر نخواهیم از مزایا و تواناییهای علوم پیشرفته در زمینه
ی روابط عمومی بهره ضروری و کافی ببریم ،باید تبعات توسعه ی روز افزون سازمانهای سایه را در دل سازمانها و نهادهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
مان بپذیریم و نگاهمان به فاصله ی روزافزون خود و جوامع پذیرای این مقوله ی مهم اجتماع محور باشد.
پارک علم و فناوری یزد حدود  4ســال اســت که مســئولیت روابط عمومی خود را به شــرکت روماک ســپرده و این شــرکت با چنین نگاهی طی حیات  10ساله
خود کوشیده است تا با حرکت در مسیر تقویت اندیشه و عملکرد روابط عمومیها نگاه بالنده ای به این جریان داشته و با نشر علوم و مهارتهای حوزه ی
ارتباطات و اطالع رسانی ،گامهای موثری را در جهت هم افزایی و پیشرفت هر چه بیشتر روابط عمومی سازمانها و بخشهای دولتی و خصوصی بردارد.
ثمره ی این اعتماد سازی و همکاری  4ساله ،ارائه یک الگوی موفق برون سپاری در این حوزه بوده است .در ادامه ،بخش کوچکی از فعالیتها و اقدامات این
مجموعه به عنوان گزارش عملکرد روابط عمومی در سال  97آمده است:
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اعضای شورای روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد
مشخصاتاعضایشورا

سمت عضو در پارک علم و فناوری یزد

داریوشپورسراجیان

رئیس پارک علم و فناوری یزد

احمدرضافقیهخراسانی

معاون فناوری و نوآوری

شهرامشکوهی

معاونپشتیبانی

محمدقویدل

مشاور ارتباطات و امور بینالملل

محمدخامسی

مدیر روابط عمومی

علیاکبرقیومی

عضومدعو

الهامخدابنده

مدیرعامل شرکت روابط عمومی روماک
(مجری روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد)

ارتباط با رسانه
جدول تعداد اخبار تولیدی
اخبار

گزارشتصویری

جمع کل

220

243

463

جدول نشستهای خبری انجام شده در سال97

14

ردیف

عنوان

1

نشست خبری رئیس پارک علم و فناوری یزد با اصحاب رسانه و نشستی همزمان با هفته پژوهش

2

نشست خبری چهاردهمین جشنواره ایدههای برتر

فصلنخست حوزهریاست
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تولیدات رسانه ای در واحد روابط عمومی
ردیف

عنوانمحصول

تاریخانتشار

1

خبرنامه  6ماهه اول سال 97

آبان 97

2

خبرنامه  6ماهه دوم سال 97

اردیبهشت98

جدول تولیدات مجلد و بروشور
ردیف

عنوانمحصول

تاریخانتشار

1

گزارش عملکرد سال  96پارک علم و فناوری یزد

آبان 97

2

گزارش عملکرد سال  96روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد -
دوجلد در  608صفحه

شهریور 97

3

کتابچه پانزده چیز که در مورد پارک یزد باید بدانید

محتوا و طراحی آماده شد و ماکت کتابچه جهت
اعمال نظر به اعضای جلسه شورای روابط عمومی
15
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جدولتولیداتمحتوایی
ردیف

عنوان گزارش

1

گزارش افتتاح آبنما برای عتف

2

گزارش زندگی با طعم فناوری ایرانی در زیباترین شهر خشتی جهان (به مناسبت سالگرد پارک) برای عتف

3

گزارشی از بازدید معاون وزیر علوم از پردیس زیست فناوری برای عتف

4

گزارش مراسم افتتاح ساختمان مراکز رشد اقبال برای عتف

5

گزارش جلسه کارگروه تعامالت بینالملل با عنوان «فرصتهای استارتاپی در بازار جهانی و نحوه بهره برداری
در شرایط تحریم» برای خبرگزاری علم و فناوری

6

گزارشی از فعالیتهای پارک در هفته پژوهش برای عتف

7

گزارشی از فعالیتهای پارک برای دهه فجر در نشریه کاوش اندیشه
دعوت از رسانهها جهت مصاحبه با هیات رئیسه ،متناسب با اولویتهای سازمانی و نیازهای افکارعمومی

16

ردیف

عنوان

1

مصاحبه خبرگزاری علم و فناوری با رئیس پارک علم و فناوری یزد

2

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

3

مصاحبه صدا و سیما با معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در پایان نشست خبری
جشنوارهایدههایبرتر

4

مصاحبه خبرگزاری مهر با رئیس پارک علم و فناوری یزد

فصلنخست حوزهریاست
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جدول تولیدات سمعی و بصری پارک علم و فناوری یزد
ردیف

عنوان

1

مراحل ساخت ساختمان مراکز رشد اقبال به روایت تصویر و افتتاح توسط دکتر باقری ،قائم مقام وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

2

سفر یک روزه قائم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به یزد

3

بازدید وزیر محترم نیرو ،دکتر اردکانیان از غرفه پارک علم و فناوری یزد در جشنواره مهرآب

4

بازدید هیات اروپایی از پارک یزد

5

غرفه و حضور مسئولین پارک در نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهشی ،فناوری و فن بازار تهران

6

بازدید دکتر منصور غالمی وزیر عتف از پارک

7

مسابقاتنبوغ
پیامهای مناسبتی رئیس محترم پارک علم و فناوری یزد

ردیف

عنوانپیام

1

پیام رئیس پارک علم و فناوری یزد به مناسبت فرارسیدن سال نو

2

پیام تسلیت رئیس پارک علم و فناوری یزد به مناسبت درگذشت معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری

3

پیام رئیس پارک علم و فناوری یزد به مناسبت روز خبرنگار

4

پیام رئیس پارک علم و فناوری یزد به مناسبت هفته دولت

5

پیام رئیس پارک علم و فناوری یزد به مناسبت هفته دفاع مقدس

6

پیام تبریک رئیس پارک علم و فناوری یزد به استاندارجدید یزد

7

پیام رئیس پارک علم و فناوری یزد در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
17
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 53مورد اطالع رسانی برنامهها و مناسبتهای مختلف از طریق ارسال پیامک ،نصب بنر و هدر سایت پارک علم و فناوری یزد
ارسال پیامک تبریک به مناسبت سالروز تولد همکاران و مدیران عامل شرکتها
ردیف

مناسبت

تعداد

1

پیامک تبریک سالروز تولد کارکنان و ساخت ویدئو

48

ردیف

مناسبت

تعداد

1

پیامک تبریک سالروز تولدمدیران عامل شرکتها

44

طراحی و تنظیم مصاحبه با شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد
ردیف

عنوان

تعداد

1

مصاحبه با مدیران عامل شرکتهای فناور مستقر

24

برنامه ریزی و برگزاری میزگردهای تخصصی

18

ردیف

عنوانمیزگرد

1

بررسی توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان و فناور مرتبط با صنعت هوایی یزد

2

نقش شرکتهای دانش بنیان در ارتقای صنعت کشاورزی و بهره وری آب

3

بهبود فرایندهای تولید در راستای افزایش کیفیت تولیدات داخلی با استفاده از ظرفیت
شرکتهای فناور با توجه به شعار حمایت از کاالی ایرانی»

4

«تاثیر هماهنگی شرکتهای فناور و کارخانجات تولیدی در صادرات محصوالت نساجی»

5

تاثیرات اشتغال زنان بر زندگی خانوادگی

فصلنخست حوزهریاست
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برنامهریزیعملیاتیبرگزارینمایشگاه
ردیف

عنوان

1

اولین همایش و نمایشگاه پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز

2

اولین جشنواره مهرآب یزد

3

سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری در اصفهان

4

نمایشگاههفتهپژوهشیزد

5

نمایشگاههفتهپژوهشتهران

6

نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی
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امور بین الملل
محمد قویدل
مدیر امور بین الملل

بی تردید جریان فناوری روندی جهانی است که الزم است مدیران ،کارشناسان و موسسات مستقر در پارکهای علم و فناوری با تعاملی سازنده با جهان در
مسیر رشد و ارتقاء فناوریهای روز دنیا قرار بگیرند که البته این وظیفه خطیر در پارک علم و فناوری یزد بر عهدۀ واحد روابط بینالملل پارک است.
اقدامات اجرایی واحد بینالملل در سال :97
انجام مکاتبات بین المللی و پاسخگویی به درخواستهای بین المللی مرتبط با پارک و شرکتها
افتتاح رسمی دفتر مبادالت فناوری ایران و گرجستان در تفلیس با مشارکت بخش خصوصی به عنوان اولین دفتر مبادالت فناوری پارک درخارج از کشور
افتتاح نمایشگاه دایمی محصوالت ساختمانی دانش بنیان ایرانی در تفلیس با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بخش خصوصی
برگزاری دومین رویداد فناوری ایران در گرجستان با حضور شرکتهای فناور ایرانی و گرجی
میزبانی تور فناوری گرجستان و جلسات  B2Bبا شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد
انتشار بروشور جدید انگلیسی معرفی پارک علم و فناوری یزد
همکاری در تدوین سند روابط خارجی استان یزد به عنوان اولین سند استانی روابط خارجی
عضویت در شورای روابط خارجی استان یزد
عضویت پارک یزد در کارگروه تخصصی آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی پارکها در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
حمایت از حضور شرکتهای پارک در نمایشگاه جیتکس دبی 2018
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برگزاری  5رویداد انتقال تجربه بین المللی در قالب کارگروه تعامالت بین الملل و انتخاب مشاور بازاریابی بینالمللی برای شرکتهای مستقر در پارک
همکاری در برنامه ریزی ،برگزاری و نظارت جلسات و کارگاههای آموزشی مرتبط با بین الملل(در حوزه صادرات با مشارکت فن بازار یزد  -گردشگری)
دعوت از دانشمندان و صاحب نظران حوزه فناوری و درخواست همکاری به خصوص در مسائل اولویت دار کشور و استان
بازدید هیات اروپایی از مرکز فناوری اقبال در قالب تور فناوری IASP2018
شرکت در کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انجمن بین المللی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری  IASPدر اصفهان
شرکت در جلسات حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان
استقرار  2شرکت تخصصی صادراتی در پارک جهت بین المللی سازی شرکتهای مستقر
مشاوره بین المللی به شرکتهای مستقر
حمایت از شرکتهای مستقر جهت حضور در تور فناوری عمان و بازدید از نمایشگاه کامکس عمان
فعال سازی دبیرخانه آموزشهای بین المللی به منظور توان افزایی روسای پارکهای ایران و منطقه و استخراج سرفصلهای مورد نیاز مدیران
برگزاری دوره آموزشی بین المللی الگوی مناسب مدیریت پارکها  -خرداد1397
برنامه ریزی آموزشهای بین المللی سال 1397
به روز رسانی سایت جدید انگلیسی پارک
اعزام نیروهای ستادی به مراکز بین المللی جهت فراگیری آخرین تکنیکهای مدیریت و فناوری و تبادل تجربه( WBAFترکیه)
مدل سازی جهت ایجاد مراکز تبادل فناوری بین المللی
همکاری و حضور موثر در کارگروههای بینالمللی(هند ،مجارستان ،ایتالیا،گرجستان)
بازدید از مراکز علمی و فناوری و پارک فناوری گرجستان
حمایت مالی برای حضور شرکتهای فناور در نمایشگاههای بین المللی به منظور انتقال فناوری و توسعه صادرات
انجام مشاورههای بین المللی به وزارت متبوع و سایر پارک ها در زمینه توسعه فناوری
انجام مذاکرات جهت استقرار نمایندگی شرکتهای خارجی در پارک از کشورهای عمان ،هند ،روسیه و ایتالیا
انجام مذاکرات جهت بینالمللی کردن جشنواره ایدههای برتر و سرمایهگذاری بینالمللی جهت اجرایی کردن ایدهها
پذیرشهیاتهاینمایندگیخارجیدر پارکوحضور در نشستهایتخصصیوجلساتباسفرایپاکستان،آفریقایجنوبی،معاونسفیرمجارستان،
اسپانیا ،هند و...
پیگیری و انجام مقدمات امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،دانشگاه اردکان و منطقه آزاد چابهار
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ارایه پروپوزال میزبانی اولین کنفرانس روسای پارکهای فناوری کشورهای عضو پیمان شانگهای به وزارت امور خارجه
جلسه با پروفسور اندرسون در خصوص همکاریهای ایران و عمان -فروردین 97
جلسه با اقای الخابوری در خصوص همکاری مشترک با - IPMشهریور  97تهران
هماهنگی وانجام امور دبیرخانه شورا ی هماهنگی فناوری و نوآوری استان  9 -جلسه
پیگیری بودجه آموزش
شرکت در جلسات ،کارگروهها ،کمیتهها و شوراهای پارک و جلسات مرتبط
پیگیری تفاهم نامه چابهار با خانم مهندس مجیب
تهیه پاورپوینت جدید معرفی پارک به زبان انگلیسی
تعامالت با معاونت علمی و مرکز تبادالت بینالملل و همکاری با پایگاه متخصصان و کارآفرینان خارج از کشور
پیگیریهای ارزی از بانک تجارت و ملی جهت پرداخت حق عضویت مجامع بین المللی و پروژههای بین المللی
مسئولیت کمیته کسب و کار دانش بنیان کارگروه دانشگاهیان چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای برتر فناور و دانش بنیان در مرکز فناوری اقبال در دهه فجر
مشاوره و منتورینگ در حوزه ارتباطات و بینالملل به شرکتهای مستقراستخراج اولویتهای پژوهشی واحد بین الملل جهت برونسپاری
تولید محتوا ،تنظیم نامهها ،یادداشتها و محتواهای معرفی پارک به زبانهای فارسی و انگلیسی
شرکت در کارگاه بین المللی (INSTPشبکه پارکهای جهان اسالم) در تهران
همکاری با مراکز توسعه فناوری پارک در حوزه بین الملل(مرکز توسعه فناوری آب ،سرامیک و انیمیشن)
شرکت در نهمین نشست سراسری مدیران بینالملل وزارت عتف در تهران
بازدید از رویداد نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز و همراهی با هیات استانی
اطالع رسانی رویدادهای مختلف در حوزه تجاری سازی ،بینالملل و برند سازی
برقراری ارتباط الزم با مرکز همکاریهای علمی و بینالمللی وزارت عتف
پیگیری ارایه خدمات انتقال فناوری و جذب سرمایهگذار برای شرکتها در قالب جلسات و اطالع رسانی
شناسایی واحدهای فناور توانمند در حوزه صادرات و رصد صادراتی
پیگیری ایجاد کارخانه نوآوری با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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واحد طرح و برنامه

سید محمد خامسی
مدیر طرح و برنامه

مسئولیت پیشنهاد و برنامهریزی ساز و کارهای الزم جهت به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی پارک ،رسالت اصلی واحد طرح و برنامه میباشد.
ی و تحقیق و توسعه کوشیده
این واحد با تقسیمبندی فعالیتهای خود در محورهای برنامه و بودجه ،تشکیالت و روشها ،اطالعات و آمار ،نظارت و پیگیر 
اســت به این مهم دســت یابد و مجموعه پارک را به ســمت و ســوی تحقق اهداف و چشمانداز تعریف شده هدایت نماید .مهمترین اقدامات صورت گرفته
توسط این واحد در سال  97به شرح ذیل میباشد:
ارزیابی عملکرد واحدها در اجرای برنامه عملیاتی خود در سال  97و تبیین وضعیت تحقق برنامهها
پایش برنامه استراتژیک پارک تا انتهای سال  96و تدوین گزارش مربوطه
تهیه ،تنظیم و تلفیق برنامه بودجه  1398و ابالغ آن به واحدها
پشتیبانی سیستم  MISپارک در قالب ایجاد فرآیندهای جدید و بهبود فرآیندهای موجود
اصالح و بازنگری  12مورد از آیین نامههای پارک در ادامه اجرای پروژه ساماندهی آییننامههای پارک
تعریف و اجرای پروژههای پژوهشی مرتبط با وظایف پارک
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برگزاری  8جلسه شورای مدیران
برگزاری  9جلسه کمیته علمی و پژوهشی و کمیته سیستم
تدوین گزارشات حرفهای ،مقاالت علمی و چاپ کتاب
راهبری پروژههای مرتبط با پارک
مشاوره و پیشنهاد برنامههای توسعهای پارک
برگزاری جلسات زمانی برای تفکر
مهمترین اقدامات توسعهای و استراتژیک:
تهیه مدل جامع ارزیابی عملکرد پارک در سه سطح فرد ،واحد و پارک
پیگیری راهاندازی مرکز توسعه فناوریهای هوایی و هوانوردی
مطالعه و تدوین برنامه ایجاد دبیرخانه جایزه ملی شرکتهای دانشبنیان و فناور
تهیه آییننامه نظام جامع مدیریت دانش و احصا فرآیند مرتبط
24
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پارک علم و فناوری یزد
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معاونت فناوری و نوآوری
احمدرضا فقیه خراسانی
معاون فناوری و نوآوری

معاونت فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد به عنوان خط مقدم ارائه خدمات به شرکتهای مستقر و سایر مخاطبین پارک فعال بوده و طیف وسیعی از
خدمات را به مخاطبین ارائه داده است که میتوان خالصه ای از آن را به شرح ذیل بیان نمود:
مرکز نوآوری:
در مرکز نوآوری ،سیاست معاونت فناوری حمایت از دانشجویان و دانش آموزان در راستای به حاصل رساندن و اجرای ایدههاست که با مدیریت جدید و
تغییر سیاست از "صورت وضعیتی" به "عملکردی" وارد فصل جدید از فعالیت خود شده است .در سال  97تعداد طرحهای حمایت شده از رشد قابل قبولی
در حوزههای مختلف روبرو بود و برای نخستین بار دورههایی با ماهیت کارآفرینی برای دانش آموزان طراحی و در مدارس به اجرا درآمد.
پارک علمی کودکان و نوجوانان:
در سال  97فاز دوم پارک علمی کودکان با سرمایهگذاری بخش خصوصی در محل پارک افتتاح شد که بازخورد بسیار خوبی از والدین و متقاضیان استفاده
از خدمات این پارک دریافت شد .با تجهیز این مرکز توسط پارک امید است که در راستای فرهنگ سازی در حوزه ی کودک و نوجوان هم این پارک بتواند
در سال  98رسالت خودش را انجام دهد.
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نظارت و ارزیابی واحدهای فناور:
نظارت و ارزیابی شرکتهای مستقر در پردیسهای فناوری نیز به عنوان یکی از مهمترین وظایف معاونت فناوری با بهبود آیین نامه مربوطه که با توجه به
بازخوردهای دریافتی از سوی شرکتها به انجام رسیده بود در سال  1397نیز چونان سالهای قبل به انجام رسید.
فن بازار:
در حوزه ی فن بازار ،خوشبختانه در آخرین گردهمایی فن بازارهای کشور که در سمنان با حضور روسای کلیه فن بازارها و کارگزاران آنها برگزار شد ،فن بازار
ملی دفتر منطقه ای یزد توانست در سال  97رتبه ی سوم را در کل کشور کسب کند .امید است چه در بحث بازار و چه در بحث جذب سرمایه برای شرکتها،
دفتر منطقه ای یزد بتواند نقش پررنگ تری را ایفا کند.
همچنین جلساتی هفتگی با حضور کارگزاران و کارشناسان حوزه ی فن بازار ،جهت هماهنگی بیشتر و اطالع رسانی خدمات این حوزه به شرکتهای پارک در
دفتر معاونت فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد تشکیل میشود.
نهادهایهمکار:
در حوزه نهادهای همکار ،تفاهم نامههای خوبی با سایر نهادهای همکار در شهر یزد و دیگر شهرستانها با محوریت فرمانداری به امضا رسیده که مسئولیت
ً
پیگیری و اجرایی سازی آنها در سال  97مستقیما به معاون فناوری و نوآوری پارک واگذار شده است.
خوشبختانه پردیس فناوی دانشگاه یزد در سال  97با افزایش چشمگیر تعداد شرکتهای مستقر مواجه شد که مدل خوبی برای کار با نهادهای همکار
خصوصا دانشگاهها را رقم زده است.
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نمایشگاهها
حضور و برگزاری نمایشگاههای عمومی و تخصصی برای ارائه دستاوردهای شرکتهای فناور به عنوان سیاستی کلی در سال  1397نیز دنبال شد و از آن
جمله میتوان به برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش با مسئولیت اجرایی پارک در استان اشاره نمود.
برگزاری جشنواره ایدههای برتر:
جشنواره ایدههای برتر در سال  97نیز مانند سال گذشته برگزار شد و علی رغم اینکه مدنظر داشتیم این نمایشگاه را به صورت استانی و با اطالع رسانی
محدود برگزار کنیم ،شاهد شرکت متقاضیان و ایده پردازان خوبی در سطح کشور در این جشنواره بودیم و این اتفاق همزمان با برگزاری فن بازار در نمایشگاه
هفته پژوهش رخ داد و از سه ایده پرداز برتر نیز تقدیر شد.
حوزه ی معاونت فناوری:
در حوزه ی معاونت فناوری تعامالتی با سایر ارگانها داشته ایم و همچنان پیگیر وضعیت حمایتها هستیم .در سال  97با پیگیری نمایندگان موسسات،
کمیته ای با عنوان کمیته ی رفع موانع تولید شرکتها به صورت پیاپی و با دستور کار مشخص تشکیل شده و تصمیمات خوبی در زمینههای مالیاتی ،امور
روابط کار و مسائل بیمه اتخاذ شده و امیدواریم این کمیته بتواند با پیگیریهایی که انجام میشود موانعی که از نظر ساختاری و قانونی در سطح استان
وجود دارد را برطرف نماید.
صدور مجوزهای فناوری شرکتهای مستقر و تطبیق فعالیتهای شرکتها با مجوز فناوری و متعاقب آن صدور نامههای معافیت مالیاتی از دیگر فعالیتهایی
است که به طور مستمر در این معاونت در حال اجراست.
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امور موسسات
نفیسه جلیلیان
سرپرستامور مؤسسات

واحد امور موسسات متولی سنجش عملکرد و ارزیابی واحدهای فناور مستقر و متقاضیان حضور در پارک میباشد .این سنجش به منظور شناخت و کمک
به ارتقاء شرکتهای فناور و از طریق اجرای طرح پایش و ارزیابی صورت میپذیرد .این واحد در حال حاضر با بهینه سازی فرایندها و برقراری تعامالت بین
بخشهای مختلف پارک ،برنامههای ارزیابی را به صورت نظاممند برگزار میکند.
بخش ارزیابی دورهای شــرکتهای پسارشــد  ،ارزیابی ساالنه شــرکتها دورهی رشد  ،ارزیابی
فعالیتهای امور موسســات در ســال  97را میتوان در چهار
ِ
متقاضیان ورود به دوره پسارشد و سایر خدمات فناوری دستهبندی نمود .در این راستا مهمترین اقدامات اجرایی امور موسسات به شرح زیر میباشد:
ارزیابی دورهای شرکتهای پسارشد:
ارائه گزارش ششمین دوره ارزیابی واحدهای فناور پسارشد به منظور شناخت از وضعیت عملکردی این واحدها و آگاهی از همسویی و پیشرفت اهداف
آنها با زمینه فعالیت فناوری
دستی تکمیل اطالعات و همچنین امتیازدهی به شرکتها برای پروژهی هفتمین دورهی ارزیابی واحدهای فناور پسارشد
طراحی فرمهای
ِ
تهیه فایل راهنما برای پر نمودن فرم تکمیل اطالعات و ابالغ آن به واحدهای فناور پسارشد
شروع فرآیند هفتمین دوره ارزیابی شرکتهای پسارشد
29
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ارزیابی ساالنه شرکتهای دوره رشد:
دستی تکمیل اطالعات و همچنین امتیازدهی به شرکتها برای واحدهای فناور مستقر در دوره رشد
های
طراحی فرم ِ
ِ
تهیه فایل راهنما برای پر نمودن فرم تکمیل اطالعات و ابالغ آن به واحدهای فناور مستقر در دوره رشد
شروع فرآیند ارزیابی ساالنه دوره رشد برای  18شرکت
ارزیابی متقاضیان جذب و پذیرش در دورهی پسارشد:
دستی تکمیل اطالعات و همچنین امتیازدهی به شرکتها برای واحدهای فناور متقاضی حضور در دورهی پسارشد
های
طراحی فرم ِ
ِ
تهیه فایل راهنما برای پر نمودن فرم تکمیل اطالعات و ابالغ آن به واحدهای فناور متقاضی حضور در دورهی پسارشد
شروع فرآیند ارزیابی برای  32واحد فناور متقاضی ورود به دورهی پسارشد
تکمیل فرمهای اطالعاتی از سوی 9واحد متقاضی ورود به دورهی پسارشد ،انجام ارزیابی این 9واحد و ارائهی نتایج ارزیابی این واحدها به پردیسهای
مربوطه
سایر خدمات فناوری:
راهبری فنبازار منطقهای استان یزد
برگزار کننده شورای هماهنگی پردیسهای فناوری
همکاری در اجرای فرآیند و انتخاب موضوع و مجوز فناوری شرکتهای فناور
ارزیابی و انتخاب  3شرکت فناور برتر استانی همزمان با هفته پژوهش از بین شرکتهای متقاضی
همکاری در پروژه ساماندهی آییننامههای پارک علم و فناوری یزد و به روز رسانی آییننامههای مرتبط با امور موسسات
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واحدخدماتزیرساختپیشرفته

محمدرضا اکبریان
مدیر واحد خدمات زیرساخت پیشرفته

مدیریت خدمات  ITکه با هدف ارائه خدمات تخصصی و جاری فناوری اطالعات و ارتباطات ،توســعه و به کارگیری فناوریهای نوین و ایجاد زمینههای
الزم جهت استفاده پرسنل ستاد اداری و شرکتهای مستقر در مجموعه از آن ،زیر مجموعه معاونت فناوری و نوآوری انجام خدمت مینماید ،فعالیتهای
مختلفی در سال  1397انجام داده است که اهم اقدامات صورت گرفته به شرح ذیل میباشد:
مدیریت شبکه و تجهیزات ارتباطی
ارتقاء پهنای باند اینترنت جهت ارائه خدمات بهتر به شرکتها و واحدهای مستقر در مجموعه
ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در حوزههای سرور فیزیکی ،سرور مجازی ،شبکه و وایرلس
سازماندهی قراردادهای پشتیبانی تجهیزات شبکه و تجهیزات ارتباطی و نرم افزار و سخت افزارهای اداری و یکپارچه سازی آن
نصب ،راه اندازی و ساماندهی تجهیزات جدید اتاقهای سرور
نصب و راه اندازی شبکه یکپارچه وایرلس در نقاط مختلف پارک
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نصب ،راه اندازی و تنظیم تجهیزات جدید شبکه و وسایل ارتباطی
ساماندهی وایرلسهای دکل مجموعه و نصب آنتنهای جدید
نظارت بر قراردادهای پشتیبانی منعقده با شرکتهای حوزه IT
بروزرسانی ویروس یاب رایانهها (سروری و کاربری)
ارائه خدمات حوزه  ITبه شرکتها و واحدهای مستقر (سرور فیزیکی ،سرور مجازی ،اینترنت ،شبکه ،وایرلس و)...
برنامه ریزی و مدیریت تجهیزات IT
تدوین برنامه طرح ریزی استراتژیک زیرساختهای پیشرفته در افق  5ساله
بروز رسانی مستندات داراییها (سخت افزاری و نرم افزاری)
نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ شبکه
اصالح تعرفههای خدمات ارائه شده
همکاری فنی با دبیرخانه جشنواره ایدههای برتر
همکاری با واحدهای مختلف جهت برگزاری نشستهای مسئولین پارک به صورت ویدئو کنفرانس
ارائه خدمات فنی مشاوره ای به شرکتهای مستقر
بازنگری و اصالح برنامه عملیاتی سالیانه واحد
شرکت در جلسات و نشستهای تخصصی
همکاری با واحدهای مختلف جهت ارائه خدمات حوزه IT
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پارک علمی کودکان و نوجوانان
پارک علمی کودکان و نوجوانان در واقع حلقه ارتباطی این گروه از مخاطبان با پارک علم و فناوری یزد است و با رویکرد ایجاد زیرساخت برای تجربه کردن و
کسب مهارت در کودکان و نوجوانان بوجود آمده است .هماکنون این مجموعه پویا ،فعالیتهای خود را بر اساس شعار "یادگیری با طعم لذت" سازماندهی
نموده و سعی در توسعه و تکمیل آنها دارد.
رشتههای فعال این مجموعه در سال :1397
محاسبات ذهنی
الکترونیک
رباتیک
برنامهنویسی اسکرچ
دومینو
فن بیان و مهارت سخنوری
سفال و هنرهای تجسمی
موسیقی
هوافضا
آزمایشگاه شیمی و زیست
نجوم
بازیهای فکری(لیوان چینی ،ریورسی ،جنگا و)...
اهم اقدامات انجام شده در سال 1397
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فعالیتهایزیرساختی:
راهاندازی و بهرهبرداری از فاز دوم مجموعه پارک علمی در مرکز فناوری اقبال
ایجاد زمینه و هماهنگی خرید دستگاه واقعیت مجازی مربوط به آناتومی بدن انسان بهعنوان ابزار آموزشی مدرن و با هدف درک بهتر دانشآموزان از بدن
خود و اجزای تشکیل دهنده آن
آمادهسازی فضای فیزیکی و پیگیری خرید دستگاهها برای راهاندازی کارگاه فبلب
ایجاد زمینههای همکاری مستمر و پایدار با اداره آموزش و پرورش استان
فعالیتهای آموزش و ترویجی:
بازدید دانشآموزان مقاطع مختلف تحصیلی بیش از  %30مدارس استان از مجموعه پارک علمی
برگزاری بیش از ده هزار ساعت آموزش برای دانشآموزان در پارک و یا در سطح مدارس استان
برگزاری اولین دوره المپیاد دانشآموزی نبوغ با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان با رویکرد بازیهای فکری در بین دانش آموزان؛ حضور و رقابت
بیش از  2000دانشآموز در رشتههای مختلف این رویداد
حضور دانشآموزان ترم تابستان در برنامه تلویزیونی صدا وسیما با هدف ایجاد انگیزه
برگزاری مسابقات هوافضا
حضور فعال در نمایشگاه هفته پژوهش و فناری
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حضور دانشآموزان در برنامه تلویزیونی صدا وسیما

مسابقاتهوافضا-شهریورماه97

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری-آذرماه97
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المپیادنبوغدانشآموزی-اسفندماه97
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مرکز نوآوری
سمیه نایبی
مدیر مرکز نوآوری

مرکــز نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری یــزد به عنــوان اولیــن مرکز نــوآوری کشــور فعالیت خــود را در
آذرمــاه 1383بــا هــدف ترویج و فرهنگســازی نوآوری ،توانمندســازی افراد خــاق و حمایت از
اجرای ایدههای نوآورانه و کاربردی آغاز نمود.
دستهبندیفعالیتهایمرکزنوآوری
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اهم اقدامات انجام شده در سال :97
-1فعالیتهایترویجی
الف)معرفیمرکز
برگزاری تورهای علمی دانشآموزی در مقطع دبستان با حضور حدود  750دانشآموز در طول سال
حضور در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری(استانی و ملی) -آذرماه
معرفی مرکز نوآوری در جمع دانشجویان پردیس علوم پایه دانشگاه یزد -خردادماه
معرفی مرکز نوآوری در جمع دانشجویان دانشگاه علم و هنر -خردادماه
معرفی مرکز نوآوری در جمع دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد -مهرماه
معرفی مرکز نوآوری در جلسه اصحاب رسانه -آبانماه
معرفی مرکزنوآوری زیست فناوری در بین دانشآموزان دبیرستان نمونه برازنده مقدم -دیماه
معرفی مرکز نوآوری در جلسه با اعضای هیأت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه یزد -بهمنماه
معرفی مرکز نوآوری در جلسه با اعضای هیأت علمی پردیس هنر و معماری دانشگاه یزد -اسفندماه
بازدید دانشآموزان هنرستان پسرانه دانش رشته کامپیوتر و معرفی مرکز -اردیبهشتماه
بازدید اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و معرفی مرکز -اردیبهشتماه
بازدید دانشجویان دانشکده رقیه و معرفی مرکز -اردیبهشتماه
بازدید هیأت اسپانیایی از مرکز نوآوری -شهریورماه
بازدید دانشجویان دانشگاه رفسنجان و معرفی مرکز -شهریورماه
بازدید اعضای پارک سمنان و معرفی مرکز -آبانماه
(ع)
بازدید دانشآموزان پایه نهم دبیرستان جواداالئمه از مرکز نوآوری و معرفی مرکز -دیماه
بازدید دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و معرفی مرکز -آذرماه
بازدید دانشجویان بهداشت حرفهای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و معرفی مرکز -دیماه
بازدید دانشجویان پژوهشکده امام صادق از مرکز نوآوری و معرفی مرکز -بهمنماه
بازدید اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و معرفی مرکز -اسفندماه
بازدید تیم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از کارگاره نوآوری دانشگاه یزد -اسفندماه
40
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ب)حمایت از برگزاری رویدادها
حمایت از برگزاری جشنواره تدکس دانشآموزی توسط سمپاد
حمایت از برگزاری مسابقه موشکهای آبی برگزارشده توسط انجمن علمی مکانیک دانشگاه یزد
(ع)
حمایت از برگزاری کارگاه یکروزه ایده تا خالقیت برگزار شده توسط دبیرستان پسرانه جوااالئمه
حمایت از جشنواره فرهنگی هنری برگزار شده توسط دبیرستان دخترانه فرزانگان
-2فعالیتهایآموزشی
الف) برگزاری دورههای آموزشی
برگزاری دوره آموزشی تعمیرات موبایل در دبیرستان جواداالئمه
برگزاری دوره آموزشی کارآفرینی برای دانشآموزان پایه نهم دبیرستان جواداالئمه
برگزاری طرح توانمندسازی مهرت و نوآوری دانشجویان (کارآموزی)
برگزاری کارگاه یکروزه ایده تا کارآفرینی در دانشگاه یزد
برگزاری دوره آموزشی هوافضا
برگزاری دوره زیستفناوری ویژه معلمان در زمینه ترویج عملی زیستفناوری در مدارس
برگزاری دوره آموزشی و پروژهمحور اتوماسیون صنعتی
برگزاری دوره آموزشی و پروژهمحور  IOTبا محوریت کنترل هوشمند صوتی وسایل منزل
(ع)

(ع)

ب) حضور در مسابقات
حضور دو تیم دانشجویی با طرح ربات زیردریایی در مسابقات کارونکاپ اهواز
حضور یک تیم دانشجویی با طرح ماهواه کوچک کنست در مسابقات کنست تهران
حضور سه تیم دانشآموزی در رشته عمودپرواز مسابقات نادکاپ دانشگاه شریف و کسب رتبه اول ،دوم و سوم در ردههای مختلف سنی
حضور یک تیم دانشآموزی در رشته ربات جنگجو مسابقات نادکاپ دانشگاه شریف و کسب رتبه پنجم
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-3حمایت از طرحها
یکی از مهمترین رســالتهای مرکز نوآوری حمایت از اجرای ایدههای ارائه شــده توســط افراد است که با هدف آموزش ،توانمندسازی و پرورش افراد خالق
و نوآور و نیز ایجاد امکان اجرای ایدههای نو وکاربردی انجام میگیرد .در ســال  1397با برگزاری  56جلســه شــورای پذیرش مرکز و ارائه بیش از  900ســاعت
مشاوره در زمینههای مختلف ،پذیرش و خاتمه طرحها با آمار ارائه شده زیر انجام گرفت.
آمار طرحهای مرکز در مراحل مختلف
ورودی

پذیرششده و عقد قرارداد

خاتمهیافته

حمایتمالی
(میلیونریال)

بازه زمانی
( 1383الی)1396

1752

876

377

5263

1397

131

41

31

670

-4فعالیتهایتوسعهایوزیرساختی
بازدید از کارخانه فوالد آلیاژی یزد
انتقال محل کارگاه نوآوری دانشگاه یزد به ساختمان شماره  2فنی -مهندسی
اقدامات اولیه جهت فعا لســازی مرکز نوآوری در پردیس هنر و معماری دانشــگاه یزد (بررســی زیرســاختها ،برگزاری جلســات همفکری و هماهنگی،
برنامهریزیرویدادها)
برگزاری اولین جلسه اتاق فکر مرکز
بازدید از کارخانه برچینکار و هماهنگی جهت تعریف مشکالت صنعت و ایجاد زمینه همکاری
برگزاری جشنواره نوآور برتر با هدف همافزایی ،شبکهسازی و ایجاد انگیزه
سیاستگذاری جهت ایجاد شبکه مشاورین تخصصی
سیاستگذاری در جهت بهکارگیری مربی ساخت در طرحهای دانشآموزی
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نوآور برتر سال  1397در سطح 1و2
عنوان طرح :آسایش برتر
مجری:محمدحسینطباطباییمیرکآباد

نوآور برتر سال  1397در سطح 1و2
عنوان طرح:ربات جنگجو با جک پنوماتیکی
مجری :امیرحسین برزگری خانقاه -مهران محبی
نوآور برتر سال  1397در سطح 1و2
عنوان طرح :شارژر موبایل همهکاره
مجری:ابوالفضلخواجهها-سیدمحمددلباخته
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نوآور برتر سال  1397در سطح 3و4
عنوان طرح :تولید رنگ موی طبیعی با استفاده از گیاهان رنگزا
ݣݣمجری:زهراشاهی-محسنهادیزاده-محمدخواجهمهریزی
نوآور برتر سال  1397در سطح 3و4
عنوان طرح:جدا کننده ناخالصی همراه از کاللههای زعفران با
استفادهاز جداکنندهالکترواستاتیک
مجری :سید مصطفی علویان شهری
سید محمد علویان شهری -سید مجتبی علویان شهری-
عصمتالساداتعلویانشهری
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مجری :محمدصادق مظفری -مسعود زارع گاریزی
حامدمظفریشمسی
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بازدید اصحاب رسانه -آبانماه 1397

اتاق فکر -دیماه 1397

بازدید علوم پزشکی -اسفندماه 1397

بازدید دانش آموزان جواداالئمه -آبانماه 1397

جشنواره نواور برتر -اسفندماه 1397

کارگاه خالقیت و نوآوری -دیماه 1397

معاونتفناوریونوآوری
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دفترمالکیتفکری
محمدرضا حسینی
مدیر دفتر مالکیت فکری

دفتر مالکیت فکری استان یزد با مجوز رسمی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،به عنوان تنها مرجع منطقهای ذیصالح استان یزد جهت ارزیابی اختراعات
از سال  1388فعالیت خود را در استان شروع نموده است .خدمات دفتر مالکیت فکری به شرح ذیل است:
ارزیابی و داوری پروندههای ادعای اختراع ارسالی از سوی اداره مالکیت صنعتی
ارزیابی و داوری درخواستهای مخترعین برای تأییدیههای علمی اختراع
ارائه خدمات مشاوره ثبت انواع مالکیتهای فکری
برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی مرتبط با مالکیت فکری در سطح استان
ارائه خدمات مشاوره تجاریسازی ثبت اختراع
ارائه خدمات مشاورهای با موضوع انتقال تکنولوژی
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مخاطباندفترمالکیتفکری:
اعضاء هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
دانشجویان و دانش آموزان صاحب ایده
افراد دارای تجارب ارزنده و صاحب ایدههای نو
سازمانها یا نهادهای حقوقی صاحب دارائیهای معنوی
خالصه عملکرد سال 97
تعداد پرونده بررسی شده
(پرونده)

تعداد پروند تایید شده
(پرونده)

تعداد جلسات ارزیابی اختراع
(جلسه)

تعداد مشاورههای مرتبط با
حوزه مالکیت فکری (نفر)

83

21

14

216

فعالیتهای ترویجی دفتر مالکیت فکری پارک
به منظور اطالع رسانی ،آموزش و ترویج مفاهیم مالکیت فکری و معرفی خدماتی که توسط دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد به متقاضیان ارائه
میشود 112 ،پست در فضای مجازی انتشار یافته است.
در مجموع در سال  1397تعداد  7دوره آموزشی در خصوص موضوع مالکیت فکری در سطح استان یزد برگزار شده و در این دورهها بیش از  300نفر ساعت
آموزش به متقاضیان ارائه شده است.
تهیه بروشور معرفی خدمات دفتر مالکیت فکری
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صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
محمد سپهر

مدیر صندوق پژوهش و فناوری

پیشگفتار:
سالی دیگر در صندوق پژوهش و فناوری استان یزد با همراهی مشتریان عزیز ،سهامداران محترم و همکاران گذشت .در این سال هم همانند گذشته فعالیتها
و اقدامات چشــمگیری در صندوق انجام شــده اســت .گزارشــات ذیل حاکی از آن است که این ســازمان به عنوان اولین صندوقهای پژوهش و فناوری کشور
اقدامات چشمگیری مطابق با سابقه خود انجام داده است .کسب اعتبار بیش از پیش این صندوق در راستای صدور انواع ضمانتنامهها و پذیرش آن از
سوی اهم سازمانهای دولتی و خصوصی به غنای ارزشی آن افزوده است.
اعطای تسهیالت با رشد چند برابری نسبت به سالهای گذشته و با نرخ کارمزد متعارف ،راه گشای موثری برای شرکتهای فناور و دانش بنیان بوده است.
درخواستهای بسیار در خصوص سرمایهگذاری خطر پذیر به صندوق نیز پیشنهاد شده و با توجه به سیاست توسعهای این صندوق مقوله قراردادهای
سرمایهگذاری عقد گردیده است.
موارد مطروحه حاکی از آن است که افزایش اعتبارات و باال رفتن جهشی ورود به سرمایهگذاری فناورانه و حمایتهای انجام شده موجب رونق بیش از پیش
فعالیت صندوق و افزایش رضایت ذینفعان و مشتریان بوده است.
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فناوریونوآوری
فصل
معاونتاست.
عقددومگردیده

موارد مطروحه حاکی از آن است که افزایش اعتبارات و باال رفتن جهشی ورود به سرمایهگذاری فناورانه و
حمایتهای انجام شده موجب رونق بیش از پیش فعالیت صندوق و افزایش رضایت ذینفعان و مشتریان بوده
است.
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مهمترین فعالیتها و دستاوردهای صندوق در سال 97
 -1پرداخت  378فقره تسهیالت به ارزش بیش از  195میلیارد ریال
 -2برگزاری  7جلسه کمیته تخصصی تسهیالت با حضور متخصصین حوزههای فناوری اطالعات ،مکانیک و فناوری سخت و فناوریهای نرم
 -3اخذ  540میلیارد ریال خط اعتباری از صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه شرکتهای دانش بنیان
 -4اصالح آیین نامههای داخلی صندوق
 -5دریافت تسهیالت از صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ  270میلیارد ریال
 -6برگزاری جلسات کارگروه سرمایهگذاری برای تشکیل سبد سرمایهگذاری و پیشنهاد به صندوق نوآوری و شکوفایی
 -7اضافه شدن امکان نقد کردن اوراق خزانه اسالمی توسط صندوق در صورت قابلیت انتقال
 -8حضور صندوق در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و همچنین نمایشگاه COMITEX
 -9حمایت تسهیالتی از برگزیدگان مراسم هفته پژوهش
 -10توانمند سازی همکاران صندوق با استفاده از دورههای آموزشی مورد حمایت نهادهای مربوطه
 -11برنامه ریزی برای توسعه فعالیتهای صندوق در سطح بینالمللی و تشکیل کمیته امور بینالملل
 -12کاهش کارمزد تسهیالت صندوق
 -13سرمایهگذاری در  11طرح معادل بیش از  80میلیارد ریال
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فن بازار منطقه ای استان یزد
فنبازار بهمعنایبازار فناوری،محلیاستبرایمبادالتتکنولوژی.در اصلفنبازار در نقشیکواسطهیحرفهایدر سطوحمختلفدر کنار عرضهکنندگان
(دانشگاهها،پژوهشگاههاوواحدهایتحقیقوتوسعهیصنایع)ومتقاضیانتکنولوژی(صنایعبزرگ،بنگاههایاقتصادی کوچکومتوسط،سرمایهگذاران
و حتی دانشگاهها) خواهد بود .با این تعریف میتوان گفت فنبازار در اصل یک بنگاه تخصصی مبادالت تکنولوژی است که به ارائه مشاوره در خصوص
مراحل انتقال تکنولوژی میپردازد .بر این اساس و با توجه به تکالیف مندرج در بند "د" مادهی 17برنامهی پنجم توسعه در خصوص "حمایت دولت از ایجاد
و توسعهی بورس ایده و بازار فناوری" ،فنبازار ملی ایران به عنوان یکی از بسترهای زمینهساز ایجاد و توسعه مبادالت و تعامالت در سطح ملی ،منطقهای و
بینالمللی ،فعالیت خود را از سال  1382آغاز نمود و از آن زمان تاکنون ،طراحی طیف متنوعی از خدمات و ایجاد زیرساختهای تخصصی بهمنظور تسهیل
فرآیند توسعه فناوری را در دستور کار قرار داده است که پس از تصویب و ابالغ شورای عالی انقالب فرهنگی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در
سال  ،1391مسئولیت اجرایی آن به پارک فناوری پردیس واگذار گردیده است.
با پیگیریهای انجام شده توسط پارک علم و فناوری یزد ،فنبازار منطقهای استان یزد با هدف رفع نیازهای اطالعاتی افرادی که با مقولهی تجاری سازی
دانش فنی و مبادلهی آن سروکار دارند و نیز کمک به رفع مشکالت تجاریسازی نوآوریها در سال  1394تاسیس و پارک علم و فناوری یزد به عنوان متولی
این فن بازار در استان تعیین شد و تاکنون با رعایت سرفصلهای عملیاتی ابالغی ،ضمن استفاده از فرصتهای موجود ،در تحقق اهداف و رسالت مورد نظر
اهتمام جدی داشته است.
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اهم اقدامات صورت گرفته در سال  97توسط فن بازار استان یزد به شرح زیر میباشد:
بازاریابی محصوالت فناورانه و دانشبنیان
عقد قرارداد بازاریابی و فروش با  8شرکت و فروش  10مورد از محصوالت این شرکتها جمعا به مبلغ بیست و سه میلیارد و ششصد و سی و نه میلیون ریال
جذبسرمایه
 برگزاری جلسات  B2Bو مواجهه تجاری برای 23طرح یا استارتآپ سرمایه پذیر با سرمایهگذاران انجام مذاکرات حرفهای و پیگیری توافقات تا حصول نتیجه برای  2طرح جمعا به مبلغ هفتاد میلیارد ریالفعالیتها و رویدادهای منجر به تبادل فناوری
 برگزاری  8مورد نشست تبادل فناوری با حضور صاحب دانش فنی و مشتریان بالقوه انجام مذاکرات حرفهای و توافقات تا حصول نتیجه و فروش برای یک طرحشناسایی ،استانداردسازی و رفع مسائل صنعتی و نیازهای فناوری صنایع
 شناسایی  7تقاضای فناورانه و برگزاری بیش از  70جلسه با حضور متقاضیان فناوری و شرکتهای رفعکنندهی نیاز فناورانه عقد  4قرارداد با شرکتهای طرف مذاکره جهت رفع نیازهای شناسایی شدهبرگزاری دورههای آموزشی و ترویجی تخصصی توانمندسازی مرتبط با فن بازار ملی
 برگزاری  23رویداد آموزشی و ترویجی جهت معرفی خدمات فنبازار برای نهادها  ،دانشگاهها ،اساتید و دانشجویانبرگزاری تور فناوری
برگزاری تور فناوری در حوزه آب برای تقاضاهای فناوری استان قزوینحضور در نمایشگاهها و جشنوارهها
 حضور در نمایشگاه تخصصی صنعت فوالد در محل برج میالد و معرفی توانمندیهای شرکتهای پارک در این حوزه53
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مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران
معرفی:
مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران پس از مطالعات و مذاکرات بین بخش دولتی و بخش خصوصی (استانداری یزد ،پارک علم و فناوری یزد ،انجمن صنفی
تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور ،انجمن لعاب و رنگدانههای سرامیکی ایران و اتاق بازرگانی)؛ با الگوبرداری از نمونههای موفق بینالمللی مراکز فناوری
و تحقیقاتی سرامیک در کشورهای ایتالیا ( )Center Ceramicو اسپانیا ( )ITCبه عنوان قطب صنعت سرامیک در سطح بینالمللی ،در ابتدای سال  96توسط
پارک علم و فناوری یزد و با سرمایهگذاری انجمن صنفی کاشی و سرامیک کشور ،انجمن صنفی لعاب ایران ،صندوق پژوهش و فناوری استان در جوار خوشه
صنعتی سرامیک کشور با هدف تمرکز ویژه بر انتقال و توسعه دانش و فناوری و ارتقاء بهروری این صنعت ،آغاز به کار کرد تا با ایجاد شبکهای تجاری  -فناوری،
توسعه کیفی محصوالت و ایجاد استانداردها جهانی و توان رقابتی در بازارهای گستردهتر بینالمللی را فراهم آورد .این مرکز به عنوان واحد تحقیق و توسعه
صنعت سرامیک با اتفاق نظر و مشارکت نهادهای مؤثر به دنبال ایجاد سیستم یکپارچه همکاریهای فناوری با فضای کسب و کار این صنعت است.
مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران چشم انداز خود را قطب پژوهش و فناوری سرامیک در سطح منطقه و شریک تجاری در توسعه صنعت سرامیک ترسیم
کرده است.
از آنجا که این مرکز به عنوان اصلی ترین ابزار تحقق نقشه راه صنعت سرامیک کشور خواهد بود ،اهداف زیر را دنبال میکند:
توسعه کمی و کیفی در حوزه سرامیکهای پیشرفته و صنعتی
ایجاد و توسعه و شبکهسازی زیرساخت آزمایشگاههای تخصصی
گسترش تعامل با سایر ارگانهای تصمیمگیرنده صنعت سرامیک
شکل دهی شبکه ای از نهادهای تخصصی علمی و فناوری در صنعت سرامیک
بهینه سازی فرآیند تولید و ارتقا منابع انسانی در صنعت سرامیک
توسعه بازارهای جهانی و ایجاد فضای کسب و کار جدید در صنعت سرامیک
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مرکز توسعه فناوری سرامیک پس از تأسیس ،حوزههای فعالیت خود را متناسب با قابلیتها و تنگناهای صنعت سرامیک به شرح ذیل تعریف کرده است:
بهینهسازی فرایند تولید
لعاب ،طراحی ،رنگ و چاپ
بهرهوری منابع انسانی
زیرساختها و تجهیزات آزمایشگاهی
استاندارد ،محیط زیست و انرژی
فراوری مواد اولیه
قطعهسازی و بومیسازی تجهیزات
سرامیکهای پیشرفته
توسعه بازار
راهبردهای صنعتی کشور برای رونق تولید:
تمرکز بر رونق تولید
نگاه ویژه به معادن
توسعه صادرات
توسعه همکاریهای بینالمللی
توجه به صنایعهایتک و دانش بنیان
رفع موانع تولید
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راهبردهای مرکز به منظور اثرگذاری در رونق تولید صنعت سرامیک:
کمک به ارتقا کیفی تولیدات
بهره وری و مناسب سازی مواد اولیه
گسترش بازارهای بینالمللی
تبادل تکنولوژی با مراکز بینالمللی
ایجاد اکوسیستم نوآوری و فناوری
توانمندسازی منابع انسانی
استفاده از بستر  ITبه عنوان زنجیره ارزش
فعالیتها و دستاوردهای ستادی:
اخذ عاملیت شبکه فراگیر خوشه کاشی و سرامیک
عضویت در میز صادارت کاشی و سرامیک کشور
انعقاد تفاهم نامه همکاری با  ،ITCدانشگاه یزد ،دانشگاه آزاد میبد و جهاد دانشگاهی
تشکیل کمیته اجرای تفاهم نامههای منعقد شده
برگزاری همایش مدیران تولید و فنی کاشی و سرامیک کشور در یزد
مشارکت در برگزاری نمایشگاه بینالمللی تکنولوژی سرامیک
بازدیدهای دوره ای با هدف شناسایی چالشها و ارائه راهکار
دیدار و رایزنی با تیم اقتصادی و سفیر آفریقای جنوبی
دیدار و رایزنی با تیم اقتصادی و سفیر کنیا
دیدار و رایزنی با تیم اقتصادی و سفیر پاکستان
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مشارکت در برگزاری نمایشگاه بینالمللی تکنولوژی سرامیک
حضور در دهمین و یازدهمین نمایشگاه بینالمللی کاشی و سرامیکی یزد
فراخوان پذیرش و حمایت از طرحهای نوآورانه در حوزه حل چالشهای صنعت سرامیک
تدوین برنامه راهبردی مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران
پروژههای انجام شده:
مطالعات شناسایی بازارهای هدف صادراتی و راهکارهای نفوذ در این بازارها
راهاندازی آزمایشگاه پایلوت سرامیک
تجهیز و راهاندازی محل آزمایشگاه مرجع استاندارد کاشی و سرامیک و خرید تجهیزات
راهاندازی پورتال جامع مرکز و آزمایشگاه سرامیک به آدرس www.ictdc.ir
برگزاری  10کارگاه آموزشی تخصصی ویژه صنعت
پروژههای در دست اجرا:
اخذ مجوز  17025به منظور عاملیت آزمایشگاه مرجع استاندارد
راهاندازی کنسرسیوم صادراتی کاشی و سرامیک
پروژه طراحی مکانیزم ثبت پتنت طرح کاشی
شناسایی معدن خاک کاشی برای تأمین نیاز استان یزد
پروژه بهینه سازی فورموالسیون بدنه کاشی
پروژه تولید اکسید تیتانیوم
ساخت نیمه صنعتی جوهر چاپ و جذب مشارکت سرمایهگذاری در راهاندازی واحد تولید جوهر چاپ
ساخت نمونه نیمه صنعتی لعاب نانو پولیشدار و آغاز مرحله تجاری سازی
مشارکت در راه اندازی فروشگاه اینترنتی کاشی و سرامیک به عنوان یک استارتاپ جدید با سرمایه-گذاری مشارکتی
برنامه ریزی برگزاری ده دوره آموزشی با رویکرد توسعهگرا و مهارت آفرینی در سال 98
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مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال یزد
با توجه به شرح وظایف و خط مشی تعیین شده مقرر شد این مرکز در چند زمینه اصلی وارد حوزه عملیاتی شود
تولید انیمیشنهای صنعتی ،آموزشی و تبلیغاتی
تولید موشن گرافیک و اینفوگرافی
جلوههای ویژه سینمایی و فیلمهای تبلیغاتی
آموزش ،پژوهش و کار آفرینی در زمینه انیمیشن
در این راستا و با تشکیل گروههای فکری مختلف ،استراتژی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت برای مرکز تعریف گردید.
در کوتاه مدت به سمت تقویت و تکمیل زیرساختها حرکت کرده و از نظر تجهیزات و سخت افزار به حد ابتدایی یک واحد تولیدی و آموزشی رسیدیم .در پی
آن و با تجهیز مرکز آموزش ،برگزاری دورههای آموزشی به جهت تامین نیروی انسانی فنی که یکی دیگر از زیرساختها بود در دستور کار قرار گرفت.
تولید انیمیشنهای دوبعدی و سه بعدی به عنوان هدف میان مدت مرکز هم زمان با تشکیل حلقههای اولیه کاری جریان یافت و بازی سازی به دلیل هزینه
بر بودن و نیاز به تخصص و طرح تجاری قوی ،به عنوان اهداف بلندمدت مرکز تعریف شد.
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در ادامه گزارش اجمالی هر کدام از دسته بندیهای ذکر شده ارائه میشود:
رویدادهای آموزشی مرکز:
از ابتدای سال  96تاکنون در مرکز پویانمایی فرافر کالسها و کارگاههای تخصصی انیمیشن با حضور اساتید استانی و کشوری برگزار گردیده است از جمله:
دوره ی آموزشی انیمیشن دوبعدی ویژه هنرجویان هنرستانهای یزد و میبد به مدت  30ساعت
دوره ی آموزش انیمیشن سه بعدی با حضور جمعی از دانشجویان و هنرجویان یزد به مدت  30ساعت
کارگاه آموزشــی فلســفه انیمیشــن و چگونگی انیمیشــن ســازی با حضور آقای عبدالحســنی خالق مجموعه «دیرین دیرین» با حضور بیش از  50نفر از
عالقمندنان به انیمیشن در یزد
دوره ی آموزشی انیمیشن پیشرفته سه بعدی با حضور  7نفر از افراد شاغل در پروژه سه بعدی مرکز از سوی تیم آموزشی اعزامی از کرمان
کالسهای آموزشی تابستانه ی  98در زمینه نرم افزارهای  3Dmax ،moho، After Effectبه مدت  80ساعت
کارگاه تخصصی طراحی با حضور استاد حسین صافی به مدت دو روز و حضور  60نفر هنرجوی از یزد و استانه ای همجوار
کارگاه تخصصی ایده پردازی انیمیشن با حضور بهرام عظیمی و  50نفر هنرجوی انیمیشن استان و استانهای همجوار
کارگاه یک لقمه انیمیشن با موضوع کسب و کار و شغل انیماتوری با حضور  120نفر عالقمند به انیمیشن و با سخنرانی علی نیکوکار
تولیدانیمیشن:
از سال  97تا کنون بالغ بر  30دقیقه انیمیشن ،موشن گرافیک و دوبعدی و  10دقیقه انیمیشن سه بعدی با موضوعات آموزشی و موشن گرافیک و تبلیغاتی در
مرکز فرافر تولید گردیده است.
کشف استعداد و اشتغال زایی:
مرکز فرافر در راستای تکمیل کادر فنی و کشف استعدادهای بالقوه ی استان یزد در زمینه انیمیشن سازی اقدام به برگزاری دورههای کارورزی و شتاب دهنده
نوجوانان نموده است .که در این راستا از طرحهای نو پا و تیمهای جوان حمایت معنوی ،و سخت افزاری میشود.
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مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه
علی اصغر قیومی
مدیر مرکز

مرکز رشــد فناوری ابرکوه به عنوان نخســتین مرکز فناوری شهرســتانی کشور همواره سعی داشته است با آزمود ن شیوههایی نوین و متفاوت،
الگویی بومی و کارآمد را ارائه داده و هم راستا با اولویتهای توسعه منطقه ای حرکت نماید.
جدول اطالعات شرکتهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه
ردیف

نام شرکت

وضعیتاستقرار

مدیرعامل

زمینهفعالیت

1

مشاوران امید بخش کویر

رشد

بهادر روشن

کشاورزی

2

پیشگامان انرژی شمس کویر

رشد

آرمین قرا پازکی خیلی

انرژیخورشیدی

3

هستهکومه

خروجیافته

حامداکرمی

صنایع دستی و گردشگری

4

هسته زالو طب

پیش رشد

سکینه زارع پور

پزشکی

5

هستهسیستمپرداز ایساتیس

پیش رشد

رضا ریاحی

فناوریاطالعات

6

هستهبانوپز

خروجیافته

اکرم ستار

خدماتی
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جدول متقاضیان ورود
ردیف

نامهسته

ناممدیرعامل

زمینهفعالیت

1

سبزساتر

محمد رضا زارع

کشاورزی

2

ایمنصنعتپارسیان

مجتبیمحمودی

خدماتایمنیصنایع

3

گروه طراحی سرو

خانمقنبری

طراحی مد لباس

4

استودیو گرافیکاسطوره

محمد رضا اکبری

خدماتگرافیکی

5

دام رام

امیرمهری

خدمات دامداری
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گزارشعملکرد
الف) دورههای آموزشی برگزار شده
نفرساعت

همکار

محل اجرا

ساعت تعداد

ردیف

عنوان دوره

مدرس

9

27

---

سالن مرکز رشد

1

شروعی بر بازاریابی محتوا

حامداسحاقی

3

128

شرکت کارگزاری
ایساتیسپویا

سالن مرکز رشد

2

هوش مالی و سرمایهگذاری در بورس

رضا روحی

8

16

3

اصول تقریر قراردادهای حقوقی

محمدحسین
ابراهیمی

3

36

108

بسیجحقوقدانانابرکوه سالن مرکز رشد

4

تهیه و تنظیم دفاتر مالی

فاطمهالهیاری

16

6

96

دانشگاه آزاد واحد
ابرکوه

سالن مرکز رشد

5

زیباییهایعلم

سیدمحمد
رضانجفی

2

31

62

---

سالن مرکز رشد

6

دوره آموزشی افسر HSE

مجتبی
محمودی

40

8

200

مرکز آموزش فنی و حرفه
ای

سالن مرکز رشد

7

آشنایی با برنامه نویسی در اندروید

محمدجواد
رجایی

2

39

78

آموزشکدهفنیشریف

آموزشکدهفنی
شریف

8

آشنایی مقدماتی با برق خورشیدی

آرمینپازکی

2

36

72

آموزشکدهفنیشریف

آموزشکدهفنی
شریف

9

نحوه تکثیر و پرورش زالو

سکینه زارع پور

8

33

264

---

سالن مرکز رشد

10

آموزش اولیه صنایع دستی ابرکوه

حامداکرمی

3

41

123

مرکز آموزش صنایع
دستیابرکوه

مرکز آموزش
صنایعدستی
ابرکوه
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11

کارافرینی در حوزه مشاغل خرد و خانگی

جمشید
مشتاقیان

3

14

42

امور بانوان و خانواده
فرمانداری

سالن مرکز رشد

12

هدفگذاری در سال 98

سعیدکوشافر

3

18

54

---

سالن
پیراپزشکی

13

آشنایی با نحوه ثبت اختراعات

علیاصغر
قیومی

2

38

76

آموزشکدهفنیشریف

آموزشکدهفنی
شریف

14

آیین سخنوری و زبان معیار

الهام آدمی

20

7

140

بسیجهنرمندان

سالن مرکز رشد

15

رونق در کسب و کار

اسدهاشمی
مقدم

2

19

36

اداره تعاون

سالن مرکز رشد

16

اصولحسابداری

ساالری

40

12

480

اداره تعاون

سالن مرکز رشد

17

فروش حرفه ای

سیدمحمد
مصطفوی

50

6

300

---

سالن مرکز رشد

18

رباتیک دانش آموزی

آرمینپازکی

10

50

500

شرکت آراد

سالن مرکز رشد

19

چرتکه دانش آموزی

خانماحسانفر

36

39

1560

شرکت پویا ابتکار برتر
صداقت

سالن مرکز رشد

20

زالو درمانی و طبع شناسی

خانم زارع پور

16

10

160

دانشگاه آزاد واحد
ابرکوه

دانشگاه آزاد
واحد ابرکوه

21

تغذیه زالو و شناسایی نقاط گزش

خانم زارع پور

8

15

120

دانشگاه آزاد واحد
ابرکوه

سالن مرکز رشد

جمعنفر
ساعت

4626
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فصلچهارم دفاتر و مراکز رشد شهرستانی

ب) مسابقات و نمایشگاهها:
 حمایت از حضور هسته کومه در نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران ،اسفند ماه 97 حمایت از برگزاری دومین دوره مسابقات پرتاب موشکهای آبی دانش آموزی در ابرکوه12 ،بهمن 97ج) ارائه مشاوره
 ارائه مشاوره کسب و کار در زمینههای مختلف (کشاورزی ،صنایع ،فناوری اطالعات و )...توسط مشاورین این مرکز به مراجعین و مخاطبین برگزاری نشست «شهر و توسعه» با حضور جمعی از دانشجویان دوره دکترا در محل فرمانداری ابرکوهد) روابط عمومی
 تنظیم  18خبر و ارسال به سایت پارک و پایگاههای اطالع رسانی شهرستان میزبانی از معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد تعامل با دانشگاهها و مشارکت در برنامههای آموزشی و ترویجی مرتبطتدوین بروشور معرفی مرکز جهت ارائه به مخاطبینبزرگداشتمناسبتهایمختلفمرتبط میزبانی از جلسه «اخالق در مدیریت» در دفتر امام جمعه شهرستان برگزاری مراسم افطاری خانوادگی ویژه کارکنان و همکاران مرکز رشد ابرکوه حمایت از بازدید دانشجویان از کارخانه پلیمر ایساتیس شهید قندی ابرکوه شرکت در جلسات شورای اداری ،کمیته اشتغال و...و)همایشها:
 حمایت از همایش معرفی رشتههای دانشگاهی ویژه کنکوریها ،مرداد ،97سالن دانشکده پیراپزشکی مشارکت در برگزاری همایش ضرورتها و چالشهای حقوق شهروندی در نظام اداری 21 ،تیر ماه  ،97سالن اداره ارشاد66
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فصل پنجم

پردیسهایفناوری

پردیس علوم انسانی و هنر

تقی فرهنگ نیا
مدیر پردیس علوم انسانی و هنر

علوم انسانی موتور پیشران توسعه به ویژه در فضای اقتصاد جهانی و اقتصاد دانش محور محسوب میشود و بدون دستیابی به آن نه تنها دفاع از هویت
فرهنگی و ارزشها ممکن و متصور نیست بلکه فرآیند توسعه اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد.
مرکز رشد اقتصاد و مدیریت نخستین مرکز رشد در این حوزه ،عمدتا خدمات محور بوده که در ارتباط با کارآفرینی فارغ التحصیالن و متخصصان علوم انسانی
در پارک علم و فناوری یزد در سال  1387مطالعه و راه اندازی شد .مدت کمی پس از آن ،مرکز رشد علوم انسانی و هنر راه اندازی و در سال  1389با ادغام
این دو مرکز تحت عنوان مرکز رشد علوم انسانی ،اقتصاد و مدیریت به فعالیت خود ادامه داد و در حال حاضر این مرکز با نام مرکز رشد علوم انسانی و هنر
شناخته میشود که در تاریخ  95/6/25موفق به اخذ موافقت اصولی به شماره مجوز  6979776گردید.
بــا توجــه بــه شــرایط رکود ،ضعف ذاتی درکارآفرینی علوم انســانی در ایران ،کوچکی نســبی بازار و جذابیت کــم آن و وجود رقبای زیاد در همین بــازار اندک،
چالشهای فراوانی تا رسیدن به وضعیت مطلوب و پایدار وجود دارد از سوی دیگر استعداد یابی برای مرکز و توان افزایی شرکتها بسیار انرژی بر است.
از آغاز فعالیت مرکز رشــد علوم انســانی و هنر  137شــرکت در این مرکز پذیرش و به عنوان واحد فناور موفق ،ناموفق و بعضا انصرافی از مرکز خارج شــده اند
واحدهای پذیرفته شده در مرکز رشد در زمینههای مشاوره ،مدیریت ،هنر ،گردشگری و صنایع دستی ،طراحی و تولید محتوا و سایر زمینههای مرتبط با حوزه
علوم انسانی و هنر مشغول به فعالیت هستند.
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پردیسهایفناوری

تحلیل وضعیت واحدهای فناور مستقر در پردیس علوم انسانی و هنر
تاریخ

1397/12/29

شرکت
تعدادشرکتهایپسارشد

20

تعداد شرکتهای رشد

13

تعداد شرکتهای پیش رشد

17

مؤسساتدیگر

2

تعداد کل شرکتها

52

خالصه بررسی موارد مطرح شده در جلسات شورای مرکز رشد
خروج موفق

خروج
ناموفق

8

2

عدم پذیرش پذیرشپیش پذیرش رشد عدم پذیرش
رشد
رشد
پیش رشد
4

16

4

5

پذیرش
پسارشد

عدم پذیرش
پسارشد

1

7
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جدول شماره دو :شرکتهای دوره پسارشد مستقر در پردیس علوم انسانی و هنر
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ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

1

اقتصاددانشبنیان

یونسمیرجلیلی

2

سامان آوران توسعه یزد

عباس زارع بنادکوکی

3

پیشتازانتوسعهماهان

الههافسریه

4

پردیسه آماری کویر یزد

مصیب حکام زاده

5

تمدن کاریزی

علی اصغر سمسار یزدی

6

کویر تیوای ارشد

امیرباصولی

7

روابط عمومی روماک

الهامخدابنده

8

تدبیر و توسعه پرنیان

مجتبیامراللهی

9

همکارانصنعتشمس

محمدحسینپورشمس

10

درایت ورزان نوین کویر یزد

سید مسعود سروی

11

گروه مشاورین ستاره صنعت پردازان

محمد صادق خوشنویس انصاری

12

بهبودحسابایساتیس

غالمرضاپورقاسمی

13

طراحی و مهندسی بافت گستر

زینبخجسته

14

مرکز توسعه فناوریهای پویانمایی اقبال یزد

حسینجاللی

15

به گستران آتیه پرداز پویای یزد

مسعودنظریهنزائی

16

توتیاتجارتایساتیس

سیدحسینمیرجلیلی

17

آرمان گستر یزد

سید عبدالرضا تراب زاده

18

توسعه تجارت آرسین سینا

محمدعلیلبافی

19

راهکار تجارت پویا سورنا

محمدرضاعلومیمجومرد

20

مطالعات و طراحی شارستان کهن یزد

ابوالفضلفالح

پردیسهایفناوری

فصل پنجم

گزارشعملکردسال 1397پارکعلموفناورییزد

پردیسهایفناوری

جدول شماره سه :شرکتهای دوره رشد مستقر در پردیس علوم انسانی و هنر
ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

1

کارآفریناننگینحاتم کویر

اکبرسهرابی

2

دانش پژوهان مالی فرانگر امین پویا

اکرمتفتیان

3

حامی نگار فناور ایساتیس

علیرضا کفیری

4

موسسه حقوقی و داوری صالحین عدالت یزد

امیر ارشاد

5

حدود داب نوین فارس

محمدمهدیسیحون

6

آریا توسعه فناوری و علم سنجی فرساد

ندا احمدی

7

آذین رایان کاسپین یزد

محمدملکثابت

8

ارمغان آژند ایرانیان

علیپویا

9

ابرار حرکت و توسعه وستا

محمد حسن پیمان فر

10

رویشماندگار ایساتیس

محمددشتی

11

گروه ما

کیانتوکلیدینانی

12

زبان پردازان رایانشی

طیبهموسویمیانگاه

13

فناوران نوین بازار صباسرا

محمدکریمی
71

فصل پنجم

گزارشعملکردسال 1397پارکعلموفناورییزد

جدول شماره چهار :شرکتهای دوره پیش رشد مستقر در پردیس علوم انسانی و هنر

72

ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

1

مانا

مصطفیساالری

2

ویدا گستر زرین ایساتیس

حامدمنتظران

3

نمونه تراز سیستم یزد

مهدینمونهخلفی

4

میالن

کوشاحاجیحسینیمهریزی

5

فناوران جهان واصل

محمدرضابخشایش

6

تتی

فاطمهخدادادی

7

آرتا

وحیدعبدلی

8

آینده سازان فناوری آدور کویر

مهدیدهقانطزرجانی

9

شهر من

بهارهبهرا

10

ایده پردازان بازار راه ابریشم ماندگار ایساتیس

جعفری

11

گردشگری پایدار یزد

تشکری

12

سانا حساب معین پارس

ملیحهمظفری

13

آسو تجارت پارسیان یزد

امین فالح

14

ارقام اندیشان پویا تیس

جالل خانزاده

15

آژندفناوریایساتیس

رامیندهقانی

16

طراحیماهی

مهدیهممیزی

17

ستارهبازاریابی

حمیدهغالبی

پردیسهایفناوری
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پردیسهایفناوری

جدول شماره پنج :تمدید استقرار دوره پیش رشد
ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

1

مانا

مصطفیساالری

2

تتی

فاطمهخدادادی

3

آینده سازان فناوری آدور کویر

مهدیدهقانطزرجانی

4

ایده پردازان بازار راه ابریشم ماندگار ایساتیس

جعفری

5

سانا حساب معین پارس

ملیحهمظفری

6

گردشگری پایدار یزد

علیاکبرتشکری

7

فناوران نوین بازار صباسرا

محمدکریمی

جدول شماره شش :پذیرش شده در دوره رشد
ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

1

فناوران نوین بازار صباسرا

محمدکریمی

2

زبان پردازان رایانشی

طیبهموسویمیانگاه

3

ابرار حرکت و توسعه وستا

محمد حسن پیمان فر

4

آذین رایان کاسپین یزد

محمدملکثابت
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جدول شماره هفت :خروج موفق دوره رشد

74

ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

1

کارا کویرایساتیس

سیدمحسنموسوی

2

پژوهان تدبیر یزد

امیرپاکروان

3

شارستان کهن یزد

ابوالفضلفالح

4

تابان کویر

منصور بقایی

5

کیانحساب

محسنحکیمی

6

چیستاپژوهشایساتیس

کاظمپورطاهری

7

میالدسایناایساتیس

محمدپورمحمدی

8

زمینمرجعرایمند

علیمحمدربانی

پردیسهایفناوری
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پردیسهایفناوری

جدول شماره هشت :تسویه حساب شرکتها
ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

1

کارا کویرایساتیس

سیدمحسنموسوی

2

پژوهان تدبیر یزد

امیرپاکروان

3

شارستان کهن یزد

ابوالفضلفالح

4

اندیشه سازان تابان کویر

منصور بقایی

5

کیانحساب

محسنحکیمی

6

چیستاپژوهشایساتیس

کاظمپورطاهری

7

میالدسایناایساتیس

محمدپورمحمدی

8

زمینمرجعرایمند

علیمحمدربانی

9

فناوران نوین بازار صباسرا

محمدکریمی

10

زبان پردازان رایانشی

طیبهموسویمیانگاه

11

ابرار حرکت و توسعه وستا

محمد حسن پیمان فر

12

آذین رایان کاسپین یزد

محمدملکثابت

13

ایده پردازان بازار راه ابریشم ماندگار ایساتیس

زهراجعفری

14

سانا حساب معین پارس

ملیحهمظفری

15

گردشگری پایدار یزد

علیاکبرتشکری

16

آسو تجارت پارسیان یزد

امین فالح

17

میالن

کوشاحاجیحسینیمهریزی
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پردیسهایفناوری

شرکتهایخالق:
با توجه به رونق اقتصاد خالق به عنوان رویکردی نوین در عرصه اقتصاد ،صنعت و فرهنگ که در تالش است با ایجاد پیوند و تعامل میان این حوزهها ،ارزش
اقتصادی و فرهنگی محصوالت خالق را به مثابه تولیدات ارزشمند در عصر حاضر نشان دهد ،شاهد هستیم که در کنار شکلگیری شرکتهای دانشبنیان
در مراکز علمی و دانشگاهی کشور ،بخش دیگری از شرکتها که عمدتا در صنایع خالق ،فرهنگی و خدمات نوین و مبتنی بر فضای دیجیتال فعال هستند و
ماهیت رشد ایشان بر مبنای خالقیت ،نوآوری و ارایه مدلهای نوین کسب و کار میباشد ،در زیستبوم نوآوری و کارآفرینی کشور ظهور کرده و مراحل رشد
خویش را با شتاب پشت سر میگذارند.
لذا ظرفیت باالی شرکتهای خالق در ایجاد و رونق اشتغال کشور و فقدان یک برنامه ی منسجم و متمرکز به منظور حمایت از شرکتهای فعال در حوزهی
صنایع خالق ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را بر آن داشت تا در راستای ایجاد و ارتقای زیستبوم نوآوری و کارآفرینی به منظور توسعه اقتصاد
دانشبنیان در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تدابیر مقام معظم رهبری ،با برنامه ریزی ،ارائه و تصویب برنامهای با عنوان برنامه توسعه
زیست بوم شرکتهای خالق ،بیش از پیش توجه به این حوزه از صنایع را در دستور کار خویش قراردهد و تحت برنامه ّ
مصوب مذکور ،راهکارهای سیاستی و
حمایتی را در این حوزه ایجاد و تسهیل نماید.
پردیس علوم انسانی و هنر موفق به اخذ مجوز مبادی خالق گردیده و تاکنون شرکتهای زیر را ارزیابی و به کارگروه زیست بوم شرکتهای خالق معرفی
نموده است.
76

فصل پنجم

گزارشعملکردسال 1397پارکعلموفناورییزد

پردیسهایفناوری

جدول شماره ده :ارزیابی و معرفی شرکتهای خالق
ردیف

نام شرکت

وضعیت

1

ارزیابی و بررسی پرونده شرکت سپهر امید

تائید

2

ارزیابی و بررسی پرونده شرکت تیماج صناعت پارسه

تائید

3

ارزیابی و بررسی شرکت وستا صنعت کویر یزد

تائید

4

ارزیابی و بررسی شرکت نیکو رسام ویرا

تائید

5

ارزیابی و بررسی شرکت سامان آوران رقابت آفرین

تائید

6

ارزیابی و بررسی شرکت شارستان کهن یزد

تائید

7

ارزیابی و بررسی شرکت کارآفرینی نگین حاتم کویر یزد

در حال بررسی

8

ارزیابی و بررسی شرکت فناوری آدور کویر

در حال بررسی

9

ارزیابی و بررسی شرکت پیشران رویان ما

در حال بررسی

10

ارزیابی و بررسی شرکت صفه هنر ایرانیان

در حال بررسی
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برگزاری رویدادهای ترویجی در راستای جذب
جدول شماره یازده :ارزیابی و معرفی شرکتهای خالق
شرحفعالیت

عنوان

عصرانههای کارآفرینی دانشگاه یزد -معرفی اکوسیستم کسب و کار
عصرانههای کارآفرینی دانشگاه یزد -ایده و ایده پروری
رویدادهایترویجی

عصرانههای کارآفرینی دانشگاه یزد -تیم سای و انواع کسب و کار
عصرانههای کارآفرینی دانشگاه یزد -بوم مدل کسب و کار و محصول حداقلی
از علم تا ثروت -دانشکده ریاضی دانشگاه یزد -چه کنم؟ چه کنم کسب و کار
آشنایی با تجارب -شرکت بهین تدبیر پردیسه -دانشگاه یزد

دورههای آموزشی:
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ردیف

نام دوره آموزشی

تعدادشرکت کننده
از پردیس علوم انسانی و هنر

1

دوره آموزشی آشنایی با پارک علم و فناوری

 7نفر

2

دوره آموزشی الزامی قوانین و مقررات کار و بیمه
جهت واحدهای فناور ،صنعتی و تولیدی
( 24مرداد )1397

 16نفر

3

-2دوره آموزشی بازاریابی و فروش -نیما کیمیایی

 5نفر

پردیسهایفناوری
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پردیسهایفناوری

اعطای وام کمک فن آفرینی:
جدول شماره دوازده :اعطای وام کمک فن آفرینی
نوع وام

شرحفعالیت

کمک فن آفرینی

دانش پژوهان مالی فرانگر امین پویا

کمک فن آفرینی

کارآفرینی نگین حاتم کویر یزد

بازدید از مرکز رشد:
جدول شماره سیزده :بازدید از مرکز رشد
1

بازدید پرسنل پارک علم و فناوری زاهدن از مرکز رشد

2

بازدید پرسنل پارک علم و فناوری ایالم از مرکز رشد

3

بازدید پرسنل شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان از مرکز رشد

4

بازدید دانشجویان دانشگاه رقیه از مرکز رشد در دو نوبت

5

بازدید دانشجویان دانشکده فنی شهید صدوقی از مرکز رشد

جلساتمشاوره:
مشاورههای صورت گرفته در پردیس علوم انسانی و هنر سال 1397

 190نفر ساعت
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پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی پارک علم و فناوری یزد
عباس باقی
مدیر پردیس زیستفناوری
وسیستمهایپیشرفتهصنعتی

شروع فعالیت :اسفندماه1383
دریافت مجوز :آذرماه 1385
بخشهایمختلفمرکزرشدزیستفناوری
مرکز نوآوری زیستفناوری
پیشرشد
رشد
آزمایشگاهها و کارگاهها
پسارشد
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گروههای تخصصی مرکز رشد

فضایفیزیکیمرکز
در حال حاضر فضای فیزیکی اختصاص داده شده به مرکز در قالب دو فضای مستقل است که یکی واقع در مجتمع ادارات استان یزد و دیگری در محل
بلوار صدوقی استان یزد میباشد.
 -1فضاهای عمومی و رفاهی 680 :متر مربع
 -2فضای سبز و محوطه 400 :متر مربع
 -3فضای اداری مرکز 192 :متر مربع
 -4فضای آزمایشگاهی و کارگاهی 1061 :متر مربع
الف)پایلوت فناوری 3500 :متر مربع
 -5فضای در اختیار موسسات:
الف)موسسات مرکز رشد زیست فناوری ساختمان شماره  746 :1متر مربع
ب) موسسات مرکز رشد زیست فناوری ساختمان شماره  370 :2متر مربع
ج) موسسات پسارشد مستقر در مرکزفناوری اقبال 1446 :متر مربع
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مرکزنوآوریزیستفناری
 -1گزارش اجمالی مرکز نوآوری زیستفناوری
وضعیتطرح

تعداد

جذب واحدهای فناور جدید
(دردوره پیش رشد و پسارشد)

62

طرحهای پذیرش شده

17

طرحهایخاتمهیافته

4

طرحهای عدم پذیرش

1

پذیرش واحدهای فناور جدید (دردوره پسارشد)

2

دورههای آموزشی:
دورههای آموزشی برگزارشده توسط مرکز رشد:
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ردیف

نام دوره

زمان برگزاری

1

برگزاری کارگاه ایده تا نوآوری

16 ،15و  17مردادماه 97

2

برگزاری دوره مقررات کار و بیمه

97/05/24

پردیسهایفناوری
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جلسات شورای پذیرش مرکز رشد
در سال  ،1397هفت جلسه در خصوص پذیرش هستهها ،تبدیل وضعیت موسسات از دوره پیشرشد به رشد ،تسویه حساب و خروج موسسات از مرکز
رشد تشکیل شد .در بین مراجعین به مرکز رشد  62متقاضی اقدام به دریافت کلمه کاربری سیستم وندا نمودهاند.پس از برگزاری جلسات پذیرش 14طرح
جهت ورود به دوره پیشرشد مورد پذیرش اعضای شورا قرار گرفت و 15موسسه از مرحله پیشرشد به مرحله رشد تبدیل وضعیت شدند.
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بازدیدها و نشستهای مرکز:
به منظور آشنایی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاهها با مرکز زیستفناوری و حمایتهای آن ،برنامه نشست با اعضای هیئت علمی دانشگا ه
علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و نیز دانشگاه یزد و همچنین بازدید دانشجویان از فضاها و تجهیزات مرکز بهصورت ماهیانه و یا فصلی برگزار میگردد.
نشست مشترک با پردیس دانشگاه یزد
بازدید دکتر صاحبکار از پترو اکتان و روژه
بازدید قائم مقام وزیر از مرکز رشد زیست فناوری
جلسه قائم مقام وزیر با شرکتهای پردیس و معرفی مرکز فناوری آب
نشست معرفی پردیس زیست فناوری در دانشگاه یزد
بازدید دانش آموزان از شرکت آبسار کویر
افتتاح بزرگترین آبنمای کف خشک رادوین صنعت
جلسه انتقال تجربیات شرکت ایده گستر
میز گرد تخصصی شرکتهای دانش بنیان در صنعت آب
بازدید ریاست پارک از شتاب دهنده آتا
جلسه گردهمایی شرکتهای فعال در حوزه آب
نشست با مدیران حوزه مالیاتی
سخنرانی مدیر عامل شرکت صافات انرژی
سخنرانیمدیرعاملپترواکتانایساتیس
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حضور در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و انتقال تجربه
در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با شرکتها
بازدید دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی
حضور در نشست انتقال تجربه تجارت با چین
جلسهسرمایهگذاریخطرپذیر
بازدید دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی
حضور در نشست رؤسای پارکها و انتقال تجربه در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با شرکتها
بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از مرکز نوآوری زیست فناوری
بازدید مدیران و کارشناسان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از پارک علم و فناوری یزد
بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته
پارک علم و فناوری یزد
حضور و معرفی مرکز نوآوری پردیس زیست فناوری در جشن ورودیهای جدید علوم پزشکی
پردیسبینالملل
85

گزارشعملکردسال 1397پارکعلموفناورییزد

86

فصل پنجم

پردیسهایفناوری

فصل پنجم

گزارشعملکردسال 1397پارکعلموفناورییزد

پردیسهایفناوری

نمایشگاهها:
ردیف

عنواننمایشگاه

1

سرآمدان فناوری و صنعت

2

تجهیزاتپزشکی

زمان

97/11/29
97/12/12

موسساتشرکت کننده

پارسیانصنعتایساتیس کویر
پیشروطبتریتا

3

تجهیزاتپزشکی

97/12/12

ریززیستفناورفردانگر

4

تجهیزاتپزشکی

97/12/12

تیساژنزیست

5

تجهیزاتپزشکی

97/12/12

الکتروصنعت کارانیزد

6

تجهیزاتپزشکی

97/12/12

زانا

7

تجهیزاتپزشکی

97/12/12

شفیع داروی نگین ایساتیس

8

تجهیزاتپزشکی

97/12/12

پردیس پژوهش فناور

9

هفتهپژوهش

10

هفتهپژوهش

11

هفتهپژوهش

12

هفتهپژوهش

97/08/22
97/08/22
97/08/22
97/08/22

عمید فناور یزد
آسایشبخشانآرادکویر
شفاشهدشیرکوهیزد
پارسزیگ ماد
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97/08/20

دیده بان توسعه پایدار

14

صنعتبومیزیستی

97/08/20

علوم کل نگر سینا

15

صنعتبومیزیستی

97/08/20

پارس گیتی رایحه

16

صنعتبومیزیستی

97/08/20

پردیسپژوهشفناوریزد

17

صنعتبومیزیستی

97/08/20

شفیع داروی نگین ایساتیس

18

صنعتبومیزیستی

97/08/20

ریز زیست فناور فردانگر

19

صنعتبومیزیستی

97/08/20

زانا

پردیسهایفناوری
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دورههای آموزشی
دورههای برگزار شده توسط موسسات مرکز
دورههایی که در سال  1397توسط شرکتهای مستقر در مرکز و با همکاری نهادها و ارگانهای مختلف برگزار گردیده است به شرح ذیل است:
ردیف

نام دوره

زمان برگزاری

1

دوره آموزشی وسایل و تجهیزات ورزش در آب

97/05/21

2

آشنایی با قوانین مواد خوراکی آرایشی و بهداشتی

8و 9اردیبهشت 97

3

آموزش تغذیه و نقش صنعت در پیشگیری بیماریها درنظام 5s

 25و  26اردیبهشت 97

4

آزمونهای تخصصی میکروبی در صنایع آرایشی و بهداشتی

97/05/10

5

آشنایی با قوانین و مقررات صادرات و واردات

97/05/3

6

اصول مستندسازی و ارتقا امتیاز prps

97/06/10

7

آزمونهای تخصصی میکروبی در صنایع آرایشی و بهداشتی

97/06/10

8

استاندارد واستانداردسازی و نحوه تدوین آن

97/04/12

10

آموزش کاربردی گیاهان دارویی

97/05/10

11

آموزش مقدماتی روش تحقیق

5و6اردیبهشت97

12

آموزش پیشرفته کار با نرم افزارmendeley

97/02/11

13

آموزش تئوری و عملی سنتز نانو حاملهای کروی

97/04/10
97/04/12

14

آموزش تئوری و عملی کشت سلولهای سرطانی

5و  6مردادماه 97
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آزمایشگاههاو کارگاهها
 -1اسامی آزمایشگاهها و کارگاههای فعال مرکز در سال 1397
آزمایشگاه شیمی (شرکت آبسار کویر)
آزمایشگاه بیوتکنولوژی(شرکت آبسارکویر)
آزمایشگاه کشت بافت(شرکت آزما ایلیا)
آزمایشگاه کاشی و سرامیک
آزمایشگاه شرکت اختر شیمی با محوریت فلوکوالنت و مواد موثر در نساجی و تصفیه آب
آزمایشگاه شرکت آذران صنعت با محوریت پلیمر و شویندهها
آزمایشگاه گیاهان دارویی بوستان
قرارداد پایلوت فناوری
آزمایشگاه تولید اندیکاتور بیولوژیک
آزمایشگاه پرورش میکرو جلبک مغناطیسی
آزمایشگاه تولید نانو حاملها
 -2عملکردهای دیگر مرکز رشد:
تهیه پرسشنامه مربوط به اخذ نظر مؤسسات
دریافت نظرات پردیسها و شرکتها وجمع بندی آن
جلسه با طرح و برنامه برای نهایی نمودن اولویتها
تکمیل اطالعات اولیه و تهیه طرح نهایی شتابدهنده
تخلیه سالن اجتماعات بزرگ جهت تحویل به شتابدهنده
عقدتفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی جهت پذیرش طرحهای ارتباط با صنعت از طریق مرکز
پذیرش  2طرح دانشگاه علوم پزشکی در مرکزنوآوری
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اسامی موسسات مرتبط با پردیس زیستفناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی
 -1هستهها و موسسات پیشرشد و رشد فعال در سال 97
ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

زمینهفعالیت

1

مدیساپلیمراریا

مائدهساجدی

تولید مرهم زخم با قابلیت ترمیم و بهبود بخشی

2

سپند بتن کویر یزد

سیدمحمددرخشان

تولید تراورس با بار محوری  30تن

3

سردصنعتالماسپارس

امیردهقان

تولید ژل ارگانیک سرمازا با قابلیت نگهداری دمای زیر صفر

4

کیان فن آوران پیشگام
مهرسام

مسلمدهقانمنشادی

به ریز آجیل و خشکبار

5

شبنمگستر رویان دشت کویر

مهدیهتجملیان

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

6

روجینه

فاطمهحشمتی

تولید نوشیدنی گیاهی موثر در کنترل چاقی

7

راد شیمی توسعه آفرین کویر

محمدحسنمحمدیمقدم

تولیداسیدفلوریدریک

8

داروسازان بالدار کوچک
ایساتیس

علی صادقیان صادق آباد

تولید فراوردههای آرایشی بهداشتی و دارویی

9

اندیشه برتر پیران ویسه

سیدمحمدحسینایتاللهی

خدماتتجاریسازیفناوری

10

صنایعتبدیلیدایاسپهر
ایساتیس

محمد رضا دشتی رحمتآبادی

انجام عملیات خشککردن در محیط خالء و ذخیره مایعات آن

11

پارس گیتی رایحه

ابراهیمحقیرابراهیمآبادی

تولید طعمدهنده طبیعی جهت استفاده خانگی و صنعتی

12

رایمندتجارتایساتیس

اسماعیلفالح

کلینرهایآزمایشگاهی،خانگیوصنعتی
91

فصل پنجم

گزارشعملکردسال 1397پارکعلموفناورییزد

پردیسهایفناوری

13

پایا معدن پردیس یزد

محمدرضاکارگرانبافقی

فراوریخاکهایصنعتی

14

پیشگامانصنعتمعدن
دالوران کویر یزد

محمدمنتشری

طراحی ،ساخت و تعمیر قطعات و دستگاههای حفاری

15

ایوانسرایبهراز

رضاهمتی

طراحی ،ساخت و اجرای سیستمهای نوین معماری و شهری

16

پویشگران فروغ فرداد

وحیدموسوی

مطالعات و پزوهشهای بنیادی در علوم محیطی با تمرکز بر حل
معضالت آب و خاک

17

اندیشه سازان گوهر کویر

محمو د مظفری خلف بادام

بهینه سازی و ساماندهی اکتشاف معادن سنگ ساختمانی ،تزئینی و نما
با روش GPR

18

بازمان انرژی سپهر یزد

سعیدخبیری

سوخت پاش کم مصرف با بازیابی حرارتی

19

ایده سازان روحان ایساتیس
کویر یزد

علیرضابابایی

تولیدنوشیدنیارگانیک

20

هورشیدنیروی کویر

میالد منصب دار

ساخت و مونتاژ محصوالت روشنایی خورشیدی

21

حامی صنعت کیمیای یزد

علی داورانی اصل

طراحی و ساخت تسترهای صنعتی و نظامی

22

صنعتی دیاکو مهن آریا

سیدعلیرضاحسینیابرندآبادی

طراحی و ساخت دستگاه پورتابل پاستوریزاتور توزیع کننده شیر و ماک

23

شفیع داروی نگین ایساتیس

حمیدندری

سنتز مولکول داروی نویراپین

24

پارسبهینصنعت

حمید رضا شاهی فر

طراحی و ساخت کنترل هوشمند سیستمهای تهویه مطبوع

25

تعاونی الکترو صنعت کاران
یزد

محمدعلیغزنوی

طراحی و ساخت تجهیزات ان ای سی یو بیمارستان

26

پیشروطبتریتا

محسنرفیعی

طراحی و ساخت دستگاه و تجهیزات رسپیراتوری
(اکسیژن ساز ،سی پپ)
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27

راد مهر آزمون صحت کویر

مسعود درویش رکن آبادی

طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و انجام کلیه خدمات مربوطه

28

سروش زیست شریف

مریم رجایی شریف آبادی

مدل سازی سه بعدی (پلت فورم)

29

عمران پویا ساخت

نعمتسلطانی

طراحی و ساخت دستگاه تحلیل گر ترافیکی ()TCA

30

آتی سالمت محیط و کار پویا

محمدتقیقانعیان

طراحی و پیاده سازی نمایشگاه تخصصی مجازی
بهداشت،ایمنی،محیط زیست و انرژی (با ما)HSEE

31

رها سازه یزد

محمدعامریهفتادر

انجام فرایند اشباع چوب با روغن گیاهی و مالییک اندرید و اکتواتها

32

کیمیازیستآریا

فاطمهحکیمیان

سنتز و تولید کلرو آریک اسید

33

عمیدفناور اب و معدن یزد

مهدیهعالمزاده

زمینشناسیمنابعآبوزیستمحیطی

34

پردیس پژوهش فناور یزد

مسعودحافظی

سنتز و عرضه مواد جایگزینهای باقت سخت

35

ایده آز طب

امیر نخعی زرندی

تولید لوازم یکبار مصرف پزشکی و آزمایشگاهی

36

گروه نوآوران زانا

مهدی کالنی

تولید کیت استخراج DNAو تجهیزات آزمایشگاه

37

ریز زیست فناوران فردا نگر

بیبیفاطمهحقیرالسادات

طراحی و بهینه سازی انواع نانو حاملها

38

تعاونی دانش بنیان ماشین
سازان طراحان جوان یزد

حسیننادی

ساخت انواع ماشین آالت صنعتی

39

دیده بان توسعه پایدار

محمد رضا کوثری

توسعه پایگاه اطالعاتی پایش و پیش بینی خشکسالی

40

یگانهپارسه کویر

سید نورا ...میرنژاد

طراحیوساختمینیلودر هیدروستاتیک

41

بنیان ارمغان تجارت کویر یزد

حمیدابویی

طراحی و ساخت تجهیزات وهیدروتراپی  -ورزشهای آبی

42

آسایش بخشان آراد کویر

رقیهحسینیفهرجی

تولید فرموالسیون طعمه جاذب حشرات

43

نوآبیارانبوستانمهر

محمد علی صادق زاده

آبیاری گیاه با پمپ خورشیدی ترمو فیزیکی
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44

رویین شایا خلیج فارس

محمدلشنی

تهیه تکنولوژی ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی وارداتی

45

فراور کانی گنج یزد

روح ا ...عقبایی

طراحی و ساخت تجهیزات و راهاندازی خطوط فراوری مواد معدنی

46

پادرا معدن ایرانیان

محمد رضا دهقان نیری

طراحی اتوماسیون بهینه سازی الگوی انفجاری معدن

47

پویا شیمی نوآوران الماس
ستاره کویر

ابوالفضلفتوحی

طراحی و ساخت سانتریفوژهای دو فازی و سه فازی

48

ناب اندیشان ساینار صنعت
یزد

محمدعلیشایق

تولیدترکیباتآرایشیبهداشتی

49

بهین انرژی سرداب کویر

محمدطاهری

طراحی وساخت قطعات هوشمند کنترل دبی

50

علوم کل نگر سینا

مهدی عدل

تولید ،فراوری و بسته بندی محصوالت مرتبط با بادام

51

پپیشگامانصنعتمعدن
دالوران کویر یزد

محمدمنتشری

طراحی ،ساخت و تعمیر قطعات و دستگاههای حفاری

52

تجهیز آراد نوین پارس

علیرضاساجدیان

طراحی ،ساخت و بازسازی تجهیزات و قطعات ایستگاههای انتقال و
توزیع گاز
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 -2موسسات فعال پسارشد در سال 97
ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

زمینهفعالیت

1

مشاورین علم و صنعت

مجتبیمرات

اکتشاف و فراوری مواد معدنی

2

مهندس فالت قاره

محمدمهدیآرمان

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

3

کامپوزیتشیمیسازه

دهقان پور

تولیدمصنوعاتکامپوزیتی

4

آذران صنعت

بتول قادری عصرآبادی

خدمات ازمایشگاهی تخصصی در راستا تولید مواد ارایشی و بهداشتی

5

نانوابکارایساتیس

محمدهدانصیریزاده

ایجاد پوشهای نانوساختار حفاظتی بر روی فلزات و آلیاژها

6

بسپارکاوان

محمدکیانی

استفاده صنعتی از نانورسها در تولید کامپوند ترموپالستیک دیرسوز

7

پترواکتان

محمدحسینطیبپور

تولید خشککنها و استابیالیزرهای پایه فلزی و افزودنیهای رنگ و رزین

8

پایانوینسرام

مسعودمحمودیان
محموداباد

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

9

اخترشیمی

فاطمهدرخشانی

تولید مواد پلیمری جاذب و لخته ساز

10

نیروپارس

سهراببهمردی کالنتری

سامانههایانرژیتجدیدپذیر-اندازهگیریپارامترهایزیستمحیطی-
اتوماسیونصنعتی

11

ایده گسترصنعت

علیرضافرخنیا

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

12

صافات انرژی یزد

رضا جوادپور

بهرهبرداری و نگهداری نیروگاهها و ماشیناالت صنعت و طراحی و ساخت
قطعات و تجهیزات مورد نیاز آن  -طراحی ،ساخت و بازسازی تجهیزات و
قطعات ایستگاه تقلیل یا افزایش فشار گاز ،گازوییل و روغن
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13

کوالک گستر یزد

مجتبیسیدینخراسانی

طراحی و ساخت تجهیزات بهینه گرمایشی و سرمایشی

14

مهندسانمشاور چهار
ایوانتدبیر

علیامامحسینی

سازه و مقاوم سازی

15

علماندیشانعمرانکویر

مصطفیآدرسی

تولید و اجرای بتنهای ویژه :بتن غلتکی و بتن هوشمند

16

آبسار کویر

حسینمیرجلیلی

طراحی ،ساخت و اجرای تجهیزات واحدهای تصفیه آالیندههای زیست
محیطی

17

بیستون

ابوالفضلمیرحسینی

سیستمهاینوینمعدنکاریودیسپاچینگ

18

فناورانصنعترباتیک

هادی زارع

دستگاهآبیاریاتوماتیک

19

پیشگامانتوسعهپرواز
یزد

سیدعبدالرضاحسینی
نسب

طراحی و ساخت پمپ بنزین هواپیماهای آموزشی

20

مهندسیفهیم
ایساتیس

علیاکبرمقتدری

طراحی و ساخت ماشین آالت صنعتی

21

رادوینصنعت

افشیننعیمی

ساخت آبنما ،نورپردازی و محوطه سازی آبنمای موزیکال و آبنمای کف خشک

22

مرکزتوسعهفناوری
سرامیکایران

رامین زارع زردینی

توسعه فناوری سرامیک ایران

23

پایا نوین سرام

مسعودمحمودیان

ساخت پنجرههای سرامیکی ،ساخت قطعات دیرگدازبا خاصیت شوک پذیری

24

آپافن

محمدرضانیلچی

دستگاه کنترل کیفیت نخ شاتل -دستگاه وایندرنخ شاتل

25

پرتوالکترونیکپیشگام
کویر

احمدکریمی

تولید فیوزهای اپتیکی -خشک کن کامل تیغههای سفالی

26

پردیس پژوهش فناوران

مسعودحافظی

هیدروکسی آپاتیت نانو ساختار  -شیشه زیست فعال -محلول شبیه ساز بدن
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گزارش عملکرد پردیس فناوری اطالعات وارتباطات

امیر جهانگرد
مدیر پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات

مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد در  23آذر  1381فعالیت رسمی خود را به عنوان اولین مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات
کشور آغاز نمود و از سال  1396تا کنون با تغییر نحوه مدیریت به حالت پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از  3پردیس تخصصی فناوری
پارک علم و فناوری یزد ،در حال فعالیت میباشد.
خدمات پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات:
-1تامین محل کار(به صورت اجاره)
 -2حمایت مالی در قالب اعتبار
 -3ارائه تسهیالت از طریق صندوق پژوهش و فناوری یزد
 -4مشاوره
 -5برگزاری دورههای آموزشی
-6حمایت برای حضور در نمایشگاهها ،کنفرانسها و...
 -7بهره مندی از خدمات آزمایشگاه شبکه و آزمایشگاه الکترونیک
و سایر خدمات مرتبط با توسعه ،رشد و ارتقای واحدهای فناور
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آمارپردیس فناوری اطالعات و ارتباطات
تاکنون  263شرکت در این مرکز پذیرش به عنوان واحد فناور موفق ،ناموفق و یا انصرافی از مرکز خارج شده اند.
سال 1397
پیش رشد

12

رشد

21

پسارشد

33

اهم اقدامات انجام شده درپردیس فناوری اطالعات و ارتباطات:
برگزاری نشستهای آشنایی با تجارب
برگزاری و جلسه هم اندیشی با شرکتهای پردیس
برگزاری نشست شهر هوشمند ،چالشها و فرصتها ،همکاری در برگزاری رویداد استارت آپ راه ابریشم در یزد
برگزاری دورههای آموزشی بازاریابی
همکاری با فن بازار منطقهای یزد و جذب سرمایهگذار برای شرکتهای متقاضی
برنامه ریزی برای راه اندازی فضای کار اشتراکی
برگزاری تور فناوری
برگزاری شورای مرکز رشد ( 16جلسه پذیرش)
برنامهها و اقدامات اساسی آتی
راه اندازی فضای کار اشتراکی
استقرار شتاب دهنده مالی در پردیس
راه اندازی نمایشگاه مجازی برای محصوالت شرکتهای مستقر
جذب واحدهای  R&Dشرکتهای پیشروی استانی/ملی جهت استقرار در فضای طرح جامع پارک
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شرکتهای مستقر در دوره پسارشد:
ردیف

نام شرکت

مدیرعامل

موضوع مجوز فناوری

1

بهینه سازان نرم افزار بهسان
ایساتیس

حسین بلوری زاده

تولید نرم افزارهای تحت  Webو تحت  Lanدر زمینه اتوماسیون سازمانها و
مراکزتحقیقاتیوپژوهشی

2

پارس کنترل کویر

داودباغستانی

نرم افزارهای کاربردی در زمینه اتوماسیون صنعتی

3

پارسانالکترونیکپیشرو

سید امین درخشان

طراحی و تولید مجموعههای کمک آموزشی و مدارهای الکترونیک
طراحی و اجرای برنامههای خالقیت ومراکز نوآوری

4

پارسیانایساتیس

مسعودنجفییزدی

طراحی طراحی و تحلیل سیستمهای اطالعاتی
کنترل و مدیریت پروژه

5

پردیسفناور ایساتیس

حسینجاللی

طراحی و پیاده سازی سامانهها ی سازمانی طراحی و پیاده سازی
سامانههایکنترلصنعتی

6

پویش داده نوین

حمیدرضاجعفریانمقدم

مجازی مجازی سازی سرورها تا ومیزکار مجازی زیرساخت رایانش ابری

7

پویانسیستمیزد

علی رحیقی یزدی

تولید نرم افزارهای کاربردی در حوزه سازمانی
تولید نرم افزارهای کاربردی در حوزه مالی
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8

درخشانصنعتایساتیس

مجتبیایزدی

طراحی و تولید تجهیزات مخابراتی و
طراحی و تولید نرم افزارها و سخت افزارهای کنترلی
مانیتورینگکمیتهایفیزیکی

9

دورکاوی افق

علیسرکارگراردکانی

بهکارگیری فناوری  RS ،GISفوتوگرافی در مطالعات شهری و روستایی

10

راهبران توسعه هوشمند پارس
پویه

مرضیهحسنرضاییان

طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مدیریت اطالعات و اسناد مبتنی بر وب

11

سپهرافراز ایرانیان

علیرضاکاظمی

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

12

فراسنجشایساتیس

حامد فرح

کالیبراسیون (مترولوژی و اندازه شناسی اوزان و مقیاسها)

13

مهندسیمحیاپرداز

محمدرضاسلطانی

14

طیفزمین

حامدگنجی

طراحی و تولید سیستمهای سخت افزاری و الکترونیکی سیستمهای نرم
افزاری GIS

15

نگینگسترانمحاسب

احمدعلیکالنتریتفت

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

100

طراحی و تولید نرم افزارهای شهرسازی تحت وب و ویندوز GIS
ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو الکترونیک
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16

کاوش رایانه یزد

مریمالساداتحسینی

تولید نرم افزار مرتبط با اتوماسیون پزشکی ،اداری و مالی

17

آریاسپندمهریز

محمدرصامعتمدی

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

18

ویستاالکترونیک

علی برزگری

طراحی و ساخت و تولید سامانههای (نرم افزاری  -سخت افزاری) سمعی و
بصری بر پایه آب و نور

19

گروه مهندسین فراصدر یزد

محمدعلیسعادتجو

سامانهیکپارچهورزشیار
شبکه فروش آشنا
سامانهآموزشگاهمجازی

20

صنعتی گیتی گستر کبیر

تابنده روزبهی

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

21

نیک افزار

احمدصدیقی

طراحی و پیاده سازی شبکههای کامپیوتری و نرم افزارهای مرتبط

22

کبریسامانه

امیرحسینزارعبنادکوکی

طراحی و پیاده سازی سامانه اطالعات جغرافیایی کبری ()GIS

23

سپهرسالمت

ابوالفضلساجدی

نوبتدهیتلفنیاینترنتیپذیرش24

24

پیمان پردازش نیام

سیدحسینعابدیه

طراحی و پیاده سازی نرم افزار کنترل پروژه سازمانی
طراحی و تولید سامانههای اطالعات جغرافیایی()GIS
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25

پایاالکترونیک

مسعودموحدی

طراحی و ساخت مدارهای چاپی  pcbفرکانس باال

26

پژوهشگرانعصرتوسعه کویر

علی فتاحی حسن آباد

سرویسهای نوین پرداخت الکترونیک (پرداخت یاری)
سیستم پرداخت درون برنامه ای نرم افزارهای موبایل (پرداخت همراه)

27

کمند افزار آریا

حمیدرضازارعبیدکی

طراحی و پیاده سازی و استقرار فرآیندها و ساماندهی اطالعات مدیریت()MIS

28

سافا

احسانفرشادی

Top of Form
سامانه اطالعات مکانی -۲ GISسامانههای هوشمند مدیریت شهری
Bottom of Form

29

شرکت سرزمین شکالت صفر
و یک

سیدمهدیمیردهقان
بنادکی

طراحی و تو لید بازیهای نوآورانه و پیشرفته موبایلی

32

توسعهالکترونیکفرخمهر

سلمانایرانی

نرم افزار مدیریت مجتمعهای آپارتمانی و مسکونی
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شرکتهای مستقر در دوره رشد و پیش رشد:
ردیف

نام واحد فناور/شرکت

نام مدیر عامل

ایده محوری

1

مهندسی ساعیان صنعت نوین یزد

سید مجتبی عباسی راد

سیستمهوشمند گلخانهتحتوب

2

پیشرو پردازان اریس ایده یزد

محسنکریمی

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

3

صنعتوتجارتهوشمند کیسان
یزد

صدراصالحی

طراحی و ساخت سیستمهای کنترل از راه دور پرندههای بدون سرنشین

4

توسعهآسمانآترینایساتیس

عمادمرشدیان

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

5

نوین آرا پایش افروز ایساتیس

ابوالفضلاربابتفتی

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

6

ویانا الکترونیک کویر یزد

ابراهیمدرویشانبیاضی

طراحی و پیاده سازی سامانه تامین ارتباط مخابراتی -رادیویی

7

بارمان اندیشه سازان آریا

صادقالمهدیفغانی

طراحی و پیاده سازی سامانه مجازی سازی سرور
(با نام تجاری با سانت)

8

هوشمندسازانوندادافرابن

فائزهمحسنیمقدم

طراحی و ساخت دستگاه نشانگر دیجیتال لیزری

9

درایت پویان نسل آفتاب

مسعود زارع خورمیزی

طراحی و پیاده سازی کامپایلر برنامه نویس C#

10

نوآوران فردای برتر سیوان کویر

صادقحاجیگی

طراحی و ساخت دستگاه مدیریت یکنواختی گله طیور با جداسازی وزنی

11

هوشمندسازان خودرو هیراد کویر

محمدرضاحسانیفر

طراحی و ساخت سیستم مولتی مدیا خودرو (مانیتور خودرو)

12

دورمن (الکترونیک راد پرداز)

محمد مهدی مشکاتیان راد

ایجاد بستر خدماتی و اطالعاتی مشاغل (دور من)
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13

رویال سان
(راهکارهایهورخش کیهان)

احسانغالمی

ارائه خدمات برندسازی در فضای مجازی و دیجیتال

14

فنی مهندسی آراد صنعت ستاره یزد

سیدعلیطباطبایی

طراحی و ساخت اکجیویتور شیر برقی

15

پارسا تجارت صنعت و دانش نو یزد

راضیهدهقانی

طراحی و ساخت سیستم هوشمند بورد دیسپنسر جایگاهCNG

16

هموارمسیرسازانهوشمند

سبحان قادری نسب

پیاده سازی پلت فرم طراحی و برنامه نویس آرت

17

نخبگانمبتکرایساتیس

احمدحافظی

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

18

راهکارهایهوشمندپایش گستر
ایساتیس

سحرپورمحمدی

مانیتورینگکمیتهایفیزیکیوالکتریکی

19

مهندسیالکترونیکیمخابراتیالکا
گستریزد

امیرزینلی

طراحی و پیاده سازی سیستم جلوگیری از سرمازدگی محصوالت
کشاورزی

20

معمارآنالین

مرتضیدهقانی

طراحی و پیاده سازی سایت ارائه خدمات ساختمانی

21

پژوهشگران آرسا صنعت کویر

سیدرضاعلوی

طراحی وساخت پلت فرم سیستم مدیریت ساختمان مبتنی بر اینترنت
اشیاء

22

اکوبار (پویندگان راهبرد ویرا ارتباط)

فائزهکریمی

طراحی و پیاده سازی سامانه نرم افزار سفارش آنالین حمل کاال (اکوبار)

23

لیگوکاپ (سامان آوران رقابت آفرین)

محمدرحیقییزدی

طراحی و پیاده سازی نرم افزار سازماندهی و مدیریت مسابقات

24

فنی مهندسی آداک سنجش کویر

علیوحدتی

طراحی و ساخت تجهیزات سیستمهای مانیتورینگSCADA

25

دانش پردازش کاج پارس

وحیدسلطانی

طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت اسناد و دانش

26

نیکو رسام ویرا ایساتیس

احمدشرقیان

بازاریابیویدئویی

27

وستا صنعت کویر یزد

سید علی محمد منصوری

طراحی و پیاده سازی سامانه انتشار محتوی دیجیتال
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28

فرزین تجارت بزرگ مهر

حامد زارع رشکوئیه

طراحی و پیاده سازی نرم افزار ویزیتور و توزیع کاال (میدون )24

29

توسعهتجارتالکترونیکژتون

دانیالشاطرقاسمی

طراحی و پیاده سازی نرم افزار خرده فروشی و تحویل مبتنی بر تخفیف
(ژتون)

30

ناجی تجارت صنعت قرن

ایماننصراللهی

طراحی و پیاده سازی نرم افزار نمایشگاه آنالین ماشین آالت

31

پایش فرداد مبین یزد

زهراالساداتحسینیبیوکی

طراحی و پیاده سازی نرم افزار حمل و نقل کاال (بارجو)

32

تیماجصناعتپارسه(چادیشو)

سیدمحمدافخمی

طراحی وپیاده سازی (مدل کسب و کارآنالین)(مدل تجارت الکترونیک)
صنایع دستی ساخت ایران

33

صنعت آفرین احسان یزد

احسان گلشن کیا

طراحی وساخت کنداکتور کم مصرف

34

آرپی

محسنابوالفتحی

طراحی و ساخت سنسور تشخیص حضور فرد

35

ستارهدرخشان

مرجانالساداتمحمدی
فرد

طراحی و پیاده سازی پلتفرم لوکس خودرو (لوازم جانبی خودرو)

36

لیدرتیکت

حسناسدپور

طراحی و پیاده سازی پلتفرم فروش بلیت اماکن تاریخی و گردشگری

37

رایان رستار دنیای فردا

سیدمهدیدلیلی

طراحی و ساخت سامانه ی هوشمند سازی ساختمانهای اداری و
آموزشی

38

برنامه نویسان ارج گستر یزد

علیرضاجالئق

طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای خاص دانشگاهی

39

تارنمافرهیختگانآینده کویر

سید نوید فرشچی یزدی

خشک واش آنالین (پلت فرم آنالین کارواش بدون آب در محل)

40

مدرن تک

احمدمزارعی

سیستم ارسال زنده ی تصویر و صوت سیار

41

آدرین افزار پارسیان

حسامالدینشرعیاتی
وزیری

معماری سازمانی سرویس گرا

42

مای بال

نوید حیدری فر

طراحی و پیاده سازی بازی آنالین تحت وب مولتی پلی Myball
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معاونت پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد
شهرام شکوهی
معاونپشتیبانی

واحدهای پشــتیبانی و ســتاد در هر سیســتم اداری در کنار واحدهای صف ،نقش اصلی در پیشبرد ماموریتهای سازمانی دارند .رسیدن به اهداف کمی و
کیفی تعیین شده در اساسنامه پارک علم و فناوری ،نیازمند داشتن ساختاری چابک ،توانمند و هوشیار است که توانایی ارائه پاسخهای مناسب به تغییرات
محیطی را داشته باشد .از این رو به منظور حفظ و ارتقاء جایگاه پارک علم و فناوری یزد در میان دیگر پارکهای کشور و منطقه ،اقدامات اساسی در سه واحد
مالی ،اداری و عمرانی انجام داده است.
در ادامه مهمترین دستاوردهای این معاونت در حوزههای ذیل ارائه میگردد:
حوزه ی عمران:
حوزه ی عمرانی پارک در سه فاز مجزا دسته بندی میشود:
فاز اول آن توسعه مرکز فناوری اقبال است که در حال حاضر ساختمانی به مساحت حدود  3500مترمربع ساخته میشود و میبایست فاز اول آن تا شهریور و
مهر  98به بهره برداری برسد ،کلنگ این طرح در سال  97و همراه با شروع بهره برداری از ساختمان مراکز رشد اقبال به زمین خورده است.
فاز دوم مربوط به حوزه ی عمرانی ،توسعه ی پیرامونی مرکز فناوری اقبال است که محیط شهری دو محله همجوار مرکز فناوری اقبال را دربر میگیرد و قرار
است اکوسیستم نوآوری شهری در این محدوده ایجاد شود.
در این زمینه پارک علم و فناوری یزد در قالب طرحی با همکاری مشــترک با منطقه ویژه علم و فناوری یزد در حال ایجاد این منطقه میباشــد .ایجاد این
اکوسیســتم از این جهت برای شــرکتها مهم اســت که میتوانند در این مکانها مســتقر شــده و از مواهب آن بهره مند شوند و تقریبا تمامی ارگانها از جمله
شهرداری ،مسکن و شهر سازی ،استانداری و میراث فرهنگی به نحوی در این پروژه ی بزرگ سهیم میباشند.
سومین فاز حوزه ی عمرانی طرح پردیس جامع پارک میباشد که در حال پیگیری آن هستیم و  24قطعه از این زمینها به شرکتهای متقاضی واگذار شده که
عملیات عمرانی پس از نهایی شدن فاز طراحی به اجرا در خواهد آمد.
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حوزه ی اداری و حقوقی:
حوزه ی اداری و حقوقی از دیگر بخشهای معاونت پشتیبانی است که در قسمت حقوقی مسائل مربوط به طرح جامع پارک ،اخذ سند و مالکیت مجموعه
اقبال ،مسائل مربوط به فضاهای استیجاری پارک پیگیری میشود که خوشبختانه بخش زیادی از آن تاکنون حل و فصل شده است.
در قسمت اداری نیز فعالیتهایی در چهارچوب برنامه عملیاتی واحد اداری برای بهبود محیط کاری پارک انجام میشود .ارتقای توان علمی پرسنل ،ارائه
مشاورههای تخصصی به نیروی انسانی ،طراحی مکانیزم و اجرای روشهای ارتقای کارکنان و ارزیابی پرسنل از این برنامهها است.
حوزه مالی:
اقدامات اساسی انجام شده در حوزه مالی به منظور افزایش چاالکی و شفافیت در ارائه خدمات مالی انجام گرفته که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
اجرای برنامه ی مدیریت مالی بر اساس عملکرد که زیر ساخت آن قبال ایجاد شده است و مدل حسابداری پارک از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی
پیش رفته است و این مورد در دستور کار حوزه ی مالی قرار گرفته است و بودجه ریزی پارک به بودجه ریزی بر اساس فعالیت و عملکرد تبدیل شده است که
در حال پیاده سازی در پارک میباشد این پروژه که از سال  97آغاز شده است پروژه ای بسیار بزرگ است و عالوه بر واحد مالی واحدهای دیگر پارک نیز در
آن نقش آفرینی داشته اند.
با تالش انجام شده در سطح مدیریت ارشد پارکها و وزارت عتف ،بودجه ی پارکهای علم و فناوری در سال  98افزایش یافته و برنامه ریزی برای گسترش
حمایتها در بدنه ی پارکها و در قالب برنامههای عملیاتی انجام شده است .برنامه ریزی و اقدام بر اساس برنامه در ساختار مالی به منظور افزایش بهره
وری از دیگر اقدامات اساسی در حوزه مالی پارک علم و فناوری یزد بوده است.
همچنین به منظور ارائه بهتر خدمات مالی در سال 98مقرر شد حمایت مالی از موسسات که پیش از این به صندوق پژوهش و فناوری واگذار شده بود توسط
واحد مالی پارک انجام گیرد که این موضوع خود نیازمند بازبینی فرآیندها و نحوه پرداخت به شرکتها است.
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امور مالی پارک علم و فناوری یزد
سید محمد خامسی
مدیر واحد امور مالی

امور مالی پارک علم و فناوری یزد در ســال  97با اعتبار مصوب  83517میلیون ریال کار خود را آغاز کرد و در پایان ســال با  %88تخصیص از محل اعتبارات
عمومی هزینه ای 108 ،درصد اعتبارات اختصاصی و  %32اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای به پایان برد
اهم فعالیتهای این واحد در سال 97
 ثبت وقایع مالی در طول سال تهیه گزارشهای مرتبط با امور مالی و ارائه به مراجع ذی صالح ایجاد زیرساختهای اجرای بوجه ریزی بر مبنای عملکرد نظارت مالی بر حسن اجرای پروژههای عمرانیتامین مالی پروژههای توسعه ای از جمله ساخت ساختمان چند منظوره پارک ،تکمیل و راه اندازی دو سالن کنفرانس و....
 استخراج گزارشات مالی و ارائه آن در هیات امنای پارک تنظیم بودجه تفصیلی  97و اصالحیه  96و ارائه آن به هیات امنای پارک109
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امور اداری پارک علم و فناوری یزد
روح اهلل غفار زاده
مدیر واحد اداری پارک

واحد اداری به عنوان یک واحد پشتیبانی از حوزه فناوری ،فعالیتهای خود را بر اساس آئین نامههای مصوب و شیوهنامههای کاری تحت نظارت معاونت
پشتیبانیپارکانجاممیدهد.
الف:بخش کارگزینی
 تدوین آئین نامه امور رفاهی پرسنل با همکاری واحد طرح و برنامه پارک تدوین آئین نامه ارتقای سطح توانمندیهای پرسنل پارک با همکاری واحد طرح و برنامه پارک صدور احکام کارگزینی و تخصیص پایه سنواتی پرسنل در احکام کارگزینی حمایت از پرسنل پارک جهت شرکت در کارگاههای آموزشی که خارج از پارک برگزار میشود پیگیری برگزاری جلسه هیات اجرایی مناطق  2و  4فناوری بررسی پرونده ارتقاء  2نفر از کارکنان و اخذ تائیدیه هیات اجرایی موافقت با پذیرش مدرک تحصیلی باالتر  2نفر از پرسنل پارک و اخذ مصوبه هیات اجرایی و اعمال در احکام کارگزینی110
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ب :خدمات عمومی
 ساماندهی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات (پذیرایی ،نظافت و )...و ارتقاء کیفیت آن ساماندهی و نظارت بر نگهداری فضای سبز مجموعه پارک علم و فناوری یزد با توجه به شرایط محیطی پارکج :خدمات رفاهی
 ارائه خدمات بیمه تکمیل درمان به پرسنل ارائه خدمات رفاهی  -ورزشی (اختصاص سانس استخر و ارائه فضای مهمانسرا به موسسات مستقر در پارک) ارائه خدمات فضای پارکینگ به موسسات نظارت بر زیر ساختهای خدماتی از قبیل (پست ،بانک ،اصناف و رستوران) توسعه فضای سبز پارک برگزاری اردوهای تفریحی برای خانواده پرسنل جهت افزایش تعامل بین آنهاد :خدمات حقوقی
 پیگیری پرونده حقوقی اجاره ساختمان مرکز رشد علوم انسانی و هنر پارک ارائه مشاوره قوانین کار به موسسات و برگزاری جلسات حل اختالف پیگیری مسائل حقوقی زمین طرح جامع پارک پیگیری مسائل حقوقی تعارضات با شهرداری (پروانه -عوارض نوسازی و)... پیگیری مسائل حقوقی موسسات اخذ مجوز تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول از هیات وزیرانهـ :انعقاد قراردادها
 اصالح قراردادهای استقرار موسسات فناور چند مستاجره اصالح و ویرایش قراردادهای استقرار موسسات مرکز رشدی تنظیم و اصالح قراردادهای مالی با صندوق پژوهش و فناوری تنظیم قراردادهای خرید خدمات (پشتیبانی و)...111
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امور عمرانی پارک علم و فناوری یزد
حسین رحیمی
مدیر واحد عمرانی پارک

اداره عمرانی پارک فعالیت های خود را زیر نظر معاونت پشتیبانی پارک و در قالب تشکیل سه کمیته مجزا شامل  -1کمیته عمرانی  -2کمیته برنامه ریزی
فیزیکی  -3کمیته اصالح الگوی مصرف و مدیریت انرژی با شرح وظایف ذیل انجام می دهد .از اهم وظایف این واحد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 -1جمع آوری و تکمیل اطالعات مورد نیازطرح های عمرانی (اطالعات طرح های مورد نیازو نیز اطالعات طرح های در حال اجرا )
 -2کمک در تهیه و پیشنهاد بودجههای عمرانی پارک
 -3کنترل و تصویب نقشه های طرح های عمرانی
 -4انعقاد قرارداد با مهندسین مشاور و پیمانکاران به منظور اجرای طرحهای عمرانی
 -5نظارت عالیه بر حسن اجرای طرحهای عمرانی
 -6رسیدگی به وضعیت مشاوران و پیمانکاران و سایر موارد مالی طرحهای عمرانی
 -7برنامهریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی
 -8اجرای طرحهای امانی مورد نیاز پارک
112
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اهم فعالیتهای واحد عمرانی پارک در سال 1397
الف) بخش مطالعات :
 برگزاری مستمر جلسات کمیته عمرانی و پیگیری طرحهای مطالعاتی و توسعه ای پارک تهیه و تصویب طرح تفصیلی فاز اول اراضی طرح جامع پارک به مساحت  20هکتار تصویب طرح جامع پارک علم و فناوری یزد در چهارمین نشست از دور دوم هیات امناء منطقه چهار فناوری تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی اجاره بلند مدت اراضی پارک علم و فناوری یزد تکمیل و بروز رسانی سامانه های نظارتی طرحهای عمرانی و پیگیری اخذ بودجه تملک داریی های سرمایه ای سال 1397 برگزاری جلسات کمیته برنامهریزی فیزیکی پارکب) بخش اجرایی :
 افتتاح ساختمان مراکز رشد اقبال با حضور عبدالرضا باقری ،قائم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری شروع عملیات عمرانی پروژه گود برداری ،اجرای سازه نگهبان وسازه بتنی ساختمان رفاهی  -ورزشی مرکز فناوری اقبال نظارت برساخت ساختمان رفاهی -ورزشی مرکز فناوری اقبال تجهیز و بهرهبرداری از سالنهای  24نفره و  60نفر ساختمان مراکز رشد اقبال ایجاد فضای پارکینگ موقت مرکز فناوری اقبال به مساحت  2300متر مربع و ظرفیت  150دستگاه خودرو واگذاری  24قطعه از اراضی فاز اول طرح جامع پارک به شرکت های متقاضی -انجام کلیه امور مرتبط با تعمیر ،نگهداری فضاهای در اختیار پارک
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گزارش مصور:

افتتاح ساختمان مراکز رشد اقبال با حضور عبدالرضا باقری ،قائم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

مراسم کلنگ زنی احداث ساختمان رفاهی -ورزشی مرکز فناوری اقبال

شروع عملیات عمرانی پروژه گود برداری ،اجرای سازه نگهبان وسازه
بتنی ساختمان رفاهی – ورزشی مرکز فناوری اقبال

ایجاد فضای پارکینگ موقت مرکز فناوری اقبال به مســاحت
 2300متر مربع و ظرفیت  150دستگاه خودرو

تجهیز و بهره برداری از سالن های  24نفره و  60نفر ساختمان
مراکز رشد اقبال
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گفت و گو
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داریوشپورسراجیاندر گفتوگوباخبرگزاریعلموفناوریمطرح کرد:

برندپارکعلموفناوری؛مهمترینابزار بازاریابیبرایشرکتها

داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در مصاحبهای با خبرگزاری علم و فناوری با اشاره
بهتمرکزجدیپارکرویبحثارزیابیوبهبود کیفیتعملکردشرکتهایفناور مستقر ،گفت:همواره
توجهویژهمابرارتقاءبرندپارکعلموفناوریبهعنوانمهمترینابزار بازاریابیبرایشرکتهامعطوف
بودهاست،تااز اینطریقشرکتهابهاستناداستقرار در پارکعلموفناوریواستفادهاز برندایناستقرار
بتوانندبخشبزرگیازبازاررامدیریتکنند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد به نقل از خبرگزاری علم و فناوری ،رئیس پارک علم و
فناوری یزد با رد انتقادات در خصوص کاهش فعالیتهای حمایتی پارک از شرکتهای فناور تاکید کرد:
ً
اطالعات آماری که وجود دارد این موضوع را نشان نمی دهد .ضمنا باید به این موضوع توجه کنیم که
پارک در مرحله ابتدایی شکلگیری مداخالت خیلی بیشتری داشت اما وقتی یک پارک به درجهای
از بلوغ خود رسید خیلی از سازوکارهای قبلی به شکل درون زا و از طریق تعامل بین عناصر داخلی شکل میگیرد .مثال آموزشها و مشاورههایی که امروز به شکل
کارآمداتفاقمیافتدبخشزیادیتوسطخودشرکتهایپیشرووجودداردواز طریقانتقالتجارببهشرکتهایجدیدانجاممیشود.
وی افزود :لذا خدمات نه تنها کمتر نشده بلکه به نظر من خیلی بیشتر و کارآمدتر پیش میرود و اثر آن را نیز در عملکرد میبینیم .یعنی وقتی میبینیم خروجی
فعالیتشرکتهاخیلیبهتراز گذشتهاستبایدبپذیریم کهفعالیتهایمرتبطومدیریتجریانبازار وفروشهمداردبهخوبیاتفاقمیافتد.
داریوشپورسراجیانبابیاناینکهپارکعلموفناورییزددر سهحوزهاصلیفناوریاطالعاتوارتباطات،زیستفناوریوعلومانسانیوهنرویافناوریهاینرم
ً
ودر قالبسهپردیسبزرگفعالیتمیکند،تصریح کرد:پارکعلموفناوریتقریبادر همهشهرستانهابستهبهظرفیتواستقبالی کهاز طرفشهرستانمیشود
دفتری برای ارتباط و همکاری و توسعه فناوری احداث کرده است .برخی از این دفاتر در حد مرکز رشد ،برخی در سطح مرکز نوآوری و برخی هم فقط در حوزه
ترویجوآموزشفعالیتدارند.
ً
وی تاکید کرد :با توجه به لزوم پاسخگویی به نیازها و چالشهای منطقه ای ،مراکز توسعه فناوری خاصی در پارک علم و فناوری یزد ایجاد شده است .مثال تا
کنون دو مرکز توسعه فناوری آب و مرکز توسعه فناوری کاشی و سرامیک شکل گرفته که هدفشان پوشش کلیه خدمات موجود در فرآیند مدیریت فناوری حوزه
مربوطهاست.
پورسراجیان با اشاره به بحران کم آبی در یزد گفت :تالش شده تا تمرکز ویژهای در مورد مسئله آب داشته باشیم چرا که تجربه کردهایم فعالیتهای شرکتهای
فناور ودانشبنیاندر حوزهآبمیتواندبسیاریاز مسائلدر بخشهایمختلفراحلوفصل کند.
وی اضافه کرد :در بحث مراکز توســعه فناوری تالش برای ایجاد مراکزی در حوزه فوالد و انرژی ،صنعت هوایی ،فناوریهای نوین شــهری و همچنین صنعت
نساجیدر دستور کار قرار دارد .گفتنیاست،متن کاملمصاحبهداریوشپورسراجیان،رئیسپارکعلموفناورییزددر سایتخبرگزاریعلموفناوریاستانیزد
موجوداست.
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مدیر امور عمرانی پارک علم و فناوری یزد خبر داد:

تکمیلوتجهیزدوسالنجلسهباامکاناتپیشرفتهدر ساختمانمراکزرشدمرکزفناوریاقبال

پارک علم و فناوری اســتان یزد یکی از پارکهای پیشــرو در کشــور بوده که توانسته است گامهای بلندی را در عرصه توسعه
فناوری کشــور برداشــته و در راســتای رســالت خود مبنی بر حمایت از شرکتهای دانش بنیان ،تاکنون ضمن ایجاد و توسعه
فضاهای فیزیکی و همچنین زیر ساختهای الزم جهت استقرار مؤسسات فناور ،بیش از  250شرکت را تحت قالب مراکز چند
مستاجره ،مراکز رشد و مراکز رشد اقماری تحت پوشش خود قرار دهد .در اوایل سال 1397ساختمان مراکز رشد مرکز فناوری
اقبال با مساحت 4790متر مربع افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت .حسین رحیمی ،مدیر امور عمرانی پارک علم و فناوری
یزد در گفتوگو با روابط عمومی پارک ،با اشاره به ماموریت پارک علم و فناوری یزد ،گفت :پارک علم و فناوری یزد با ایجاد
فضا برای هم افزایی بین موسسات فناور ،بازار ،دانشگاه و جامعه از طریق به کارگیری نیروی انسانی توانمند ،برند معتبر و زیر
ساختپیشرفتهباتکیهبرمزیتهاینسبیمنطقهایمیکوشدتاباایجادارتباطسازنده،پرورشخالقیتونوآوریوتسهیل
انتقالارزشبهثروتآفرینیدر منطقهبهوسیلهتوسعهفناوریدر عرصهملیوبینالمللیمبادرتورزد.
ویبابیاناینکهبراساساینماموریتواز همانابتداسعیشددر تدوینبرنامههایتوسعهایپارکویژگیهاییمدنظرقرار
بگیرد ،گفت:از جملهاینویژگیهامیتوانبهدیدهشدنروحیهمعماریوشهرسازیبومیدر فرموفضا،تامیننیازهایعملکردیساختمانهایچندمستاجرهومراکز
رشد،پایبندیبهاصولپایداریمحیطی،زیستمحیطیواقلیمی،ملموسبودنروحیهفرهنگمعماریایرانی-اسالمیدر طرح،پاسخگوییسیستمتاسیساتزیر
بنایی در مرتبههای مختلف رشد و توسعه ،انعطاف پذیری و قابلیت انطباق با شرایط دوره ساخت و بهرهبرداری و ایجاد انگیزه حضور از طریق تامین امکانات مناسب
اشاره کرد.
رحیمی یکی از پروژههای با ارزش پارک علم و فناوری یزد را تملک ،مرمت و توسعه مرکز فناوری اقبال عنوان کرد و گفت :با توجه به لزوم حفظ این اثر ارزشمند به عنوان
نخستین کارخانهیزد،تالششدبامرمتواحیاءاین کارخانهضمنحفظبافتوهویتسنتیآن،اینمجموعهبهیکمرکزعلمیوفناوریتبدیلشود کهبرایناساس
با استفاده از مشاورین توانمند ،طراحی مجموعه انجام و از ابتدای سال 1383فعالیت مرمت و بازسازی با شعار ” پیوند سنت و نوآوری” آغاز گردید.
وی افزود :بر اســاس طرح جامع تدوین شــده برای این مجموعه ،ســاختمانهای موجود مرمت و بازســازی و طرحهای توســعهای یکی پس از دیگری تکمیل و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت و بخشهایی از آن نیز با وجود محدودیتهای شدید مالی در حال انجام است.
مدیر امور عمرانی پارک علم و فناوری یزد با اشاره به اینکه در سال  1397ساختمان مراکز رشد مرکز فناوری اقبال با مساحت  4790متر مربع افتتاح شد ،تصریح کرد :با
افتتاحاینساختمانضمن کوچکسازیوانتقالستاداداریپارکبهاینمجموعه،امکانپذیرشبیشاز 40شرکتفناور محیاشد.
ویافزود:همچنینامکاناتیاز قبیل 4آزمایشگاهتخصصی،هر کدامبهمساحت 120مترمربعبهظرفیتفضاهایآزمایشگاهیپارکاضافه گردید.
رحیمــی یکــی از زیــر ســاختهای مهــم در پارکهــای علــم و فنــاوری را وجــود ســالنهای همایــش دانســت و گفــت :از دیگــر امکانــات فراهــم شــده در
ســاختمان مراکــز رشــد ،تکمیــل و تجهیــز دو ســالن جلســه یکــی بــه ظرفیــت  24نفــر و دیگــری  40نفــر میباشــد و هــم اکنــون ایــن دو ســالن بــا امکانــات پیشــرفته
آمــاده بهرهبــرداری میباشــد و بــه زودی یــک ســالن آمفــی تئاتــر نیــز بــا ظرفیــت  50نفــر بــه مجموعــه خدمــات زیــر ســاختی مرکــز فنــاوری اقبــال اضافــه
خواهد شد.
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در گفتوگوبامدیرعاملشرکتمطالعاتوپژوهشهایاقتصاددانشبنیان،از فناورانبرترسال 97مطرحشد:

انجامپروژههاییدر جهتتوسعهاستان،از دالیلانتخابشرکتبهعنوانفناور برتر

شرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصاد دانش بنیان در سال  1388با هدف نهادینه سازی اقتصاد
دانایی محور در استان یزد توسط چندتن از فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد دانشگاههای معتبر
کشور و مشاوره اساتید صاحب نظر اقتصاد تاسیس شد .در هفته پژوهش سال جاری این شرکت
به عنوان فناور برتر استان یزد انتخاب و در مراسم اختتامیه نمایشگاه فن بازار یزد از مدیران آن تجلیل
شد .به همین بهانه با یونس میرجلیلی ،مدیرعامل این شرکت هم صحبت شدیم تا با فعالیتهای
فناورانه آن که منجر به این انتخاب شده است ،بیشتر آشنا شویم:
لطفامختصریاز فعالیتهایشرکتبفرمایید.
شرکتمطالعاتوپژوهشهایاقتصاددانشبنیاندر سال 1388باهدفنهادینهسازیاقتصادداناییمحور در استانیزدتوسطچندتناز فارغالتحصیالن
کارشناسی ارشد دانشگاههای معتبر کشور و مشاوره اساتید صاحب نظر اقتصاد کشور تاسیس شد.
در ســه ســال اخیــر ،این شــرکت ،عمده فعالیت خــود را در حوزههای تهیه و تدوین طرحهــای توجیهی فنی و اقتصادی (امکان ســنجی) ،انجام مطالعات و
پژوهشهای اقتصادی ،مشاوره مالی و بانکی ،تهیه بستههای سیاستی توسعه و بستههای سیاستی نوسازی و تحول صنعتی متمرکز نمود.
در این راستا این شرکت با کسب مجوزها و رتبه بندیهای مختلف برای شرکت و اعضاء آن ،گذراندن دورههای آموزشی پیشرفته در سطح عالی با استفاده
از اساتید داخلی ،ارتباطات سازنده و موثر ،ارائه فعالیت با کیفیت بسیارعالی و قیمت تمام شده بسیار مناسب توانست به شرکتی صاحب نام و معتبر در سطح
استان و کمابیش در سطح کشوری مطرح شود.
محصول یا فعالیت بارز شرکت شما چیست؟
زمین ههــای کســب و کار این شــرکت شــامل انجام تحقیقات بنیادی  -توســعهای و کاربــردی در زمینه علم اقتصاد ،تهیه و تدویــن طرحهای توجیهی فنی و
اقتصادی و امکان ســنجی ،برنامهریزی و کنترل پروژه و نظارت طرحهای ســرمایهگذاری و ارائه خدمات فنی و مهندســی ،انجام مطالعات و پژوهشهای
اقتصادی در تمامی زمینهها از جمله صنعت ،خدمات ،کشاورزی و مصنوعات و ارائه خدمات انرژی و مطالعات نوسازی صنایع و معادن است.
شما به عنوان یکی از فناوران برتر استان یزد در سال  97انتخاب شدید لطفا بفرمایید نظرتون در مورد این انتخاب و دالیل اون چیه؟
بله .خوشبختانه امسال در زمینه فناوریهای نرم رتبه برتر رو گرفتیم و در زمینه فناور برتر سال  ۹۷رتبه دوم را کسب کردیم .به نظر بنده این انتخاب با توجه
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به سابقه ی شرکت در انجام پروژههایی در جهت توسعه استان و هم سو با چشماندازهای آن بوده است.
مثال ایده تغییر تکنولوژی در صنعت آجر اســتان با توجه به ایجاد آلودگی فراوان توســط کورههای آجرپزی و جایگزینی کورههای شــاتل را ارائه کردیم که از
محاسن این ایده ،حذف نیروی غیر بومی ،عدم استفاده از خاک رس ،کاهش مصرف آب ،تنوع در طرح و رنگ آجرها ،صادرات آسانتر و در نهایت ایجاد ارزش
افزوده باالتر و ...است.
همچنیــن بــا توجه به وجود فارغ التحصیالن فراوان در بخش کشــاورزی در اســتان و کمبــود آب ،به بحثهای صنایع نوین ،فنــاوری و تولیدات فناوریهای
پیشرفته در بخش کشاورزی ،ایجاد گلخانههای مدرن و تغییر وضعیت تکنولوژی در بخش کشاورزی وارد شدیم.
شما در نمایشگاه فن بازار امسال شرکت داشتید؟ نظرتون رو در مورد کیفیت نمایشگاه بفرمایید
بله شرکت داشتیم .نمایشگاه خوبی بود اما در بحث ایجاد زیرساختها مشکالتی وجود داشت .مثال بهتر بود بروشوری از اطالعات موسسات فناور شرکت
کننده در نمایشگاه تهیه شود تا بازدیدکنندگان هنگام بازدید از غرفهها ،اطالعات کلی در مورد آنها داشته باشند.
چه مشکالتی سر راه شرکت وجود دارد؟
انحصاری کردن پروژههای امکان سنجی توسط مدیران بانکی و با شرکتهای با روابط باال که البته این شرکت با ارائه گزارشها و مطالعات دقیق و قابل فهم،
بخشی از این موانع را رفع نموده است.
حضور در پارک یزد تا چه حد در موفقیت شما موثر بوده؟
پارک علم و فناوری یزد در زمینه ارائه تسهیالت فوری برای ساماندهی شرایط مالی شرکت ،امکان استفاده از ترک تشریفات مناقصه در اخذ قراردادهای
دولتی و امورات اداری کمکهای قابل توجهی نموده است.
صحبت یا خواستهای از مسئولین پارک یا استان دارید بفرمایید
تنها توقع ما از پارک علم و فناوری یزد ،حل مسئله مالیات و امکان استفاده از مزایای مناطق آزاد برای شرکتهای مستقر در پارک است .البته مسائل رفاهی
هم مشــکالتی دارد که باید برطرف شــود .اما در حوزه اســتانی با توجه به اینکه در حال حاضر از زمان تصمیم گیری برای ســرمایهگذاری تا به بهرهبرداری
رسیدن پنج سال طول میکشد و سرمایهگذاران در این فاصله پروژه را رها میکنند فکری یه حال کم کردن این فاصله بکنند و مشکل دیگر عدم هماهنگی بین
سازمانهای استان در صدور مجوزها و مسائل دیگر است که امیدواریم با حمایت مسئولین برطرف شود.
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در گفتوگو با فناور برتر سال 97مطرح شد:

افزایش اعتماد به نفس در انجام پروژههای بزرگ از طریق حمایتهای مادی و معنوی پارک یزد
شرکت دانش بنیان معدنی و صنعتی بیستون کویر یزد فعالیت خود را با حضور متخصصین جوان در زمینه
فناوریهاینوینمعدنکاریآغاز کرد.یکیاز دغدغههایاصلیاعضااز بدوتاسیسشرکت،نبودمتدهای
به روز در معادن کشور ،عدم فعالیت مهندسین بومی در ارتقاء ساختارهای معدنکاری و خالء بسیار بزرگ در
عدم اعتماد متولیان معادن کشور در ارائه و اجرای فعالیتهای نوین معدنکاری توسط متخصصین بومی
بوده است .در این راستا ،راهاندازی سیستمهای دیسپچینگ به عنوان یکی از اهداف اصلی شرکت برگزیده
شد.
در هفتهپژوهشسالجاریاینشرکتبهعنوانفناور برتراستانیزدانتخابودر مراسماختتامیهنمایشگاه
فــن بــازار یــزد از مدیران آن تجلیل شــد .به همین بهانه با امین امراللهی بیوکی ،مدیرعامل این شــرکت هم
صحبتشدیمتابافعالیتهایفناورانهآن کهمنجربهاینانتخابشدهاست،بیشترآشناشویم:

لطفامختصریاز فعالیتهایشرکتبفرمایید
امروزه لزوم استفاده بهینه از تجهیزات و ماشینآالت معادن روباز با افزایش هزینههای سرمایهگذاری برای تجهیز این معادن به یک ضرورت تبدیلشده است .این در
حالیاست که کنترلناوگانحملونقلدر اینمعادنبابیشترشدنحجمعملیات کاریوافزایشتعدادوظرفیتماشینآالتآنبسیار پیچیدهاستو کنترلدستیناوگان
حملونقلبرایدستیابیبهسطحتولیدموردنیاز و کنترلعیار و کیفیتمحصولبامشکالتزیادیروبروست.اینعواملمنجربهتوسعهسیستمهاییبهنامسیستم
معدنکاریهوشمندشدهاست.
شرکتبیستون کویر،سیستممعدنکاریهوشمندرامطابقبانیازهایمعادنروباز کشور توسعهدادهوباتوجهبهآنراهکارهایمختلفیبرایاینسیستمایجادنموده
است .اصلیترین راهکارهای این سیستم ،مدیریت حملونقل ،مدیریت تعمیر و نگهداری و دیسپچینگ میباشد .این راهکارها بهگونهای طراحیشده است که سبب
افزایش بهرهوری در معادن روباز کشور میشود.
محصولیافعالیتبارز شرکتشماچیست؟
محصول اصلی شرکت ،سامانه معدنکاری هوشمند (سامانه دیسپچینگ) است که البته این سامانه متشکل از چند محصول مجزا میباشد و هر قسمت به صورت
جداگانه نیز میتواند به عنوان محصول معرفی شود .از جمله سامانه مدیریت حمل و نقل که قابلیت آن کنترل و نظارت آنالین است .در واقع سامانه تجهیزات و ماشین
آالتمعدنی،پایشآنالینتجهیزاتشهریوجادهای،پایشآنالینوضعیتتجهیزاتثابتصنعتی(پمپهایآب،ژنراتورهایبرق،ایستگاهایگازو،)...سامانهپایش
آنالین بنادر و کشتیرانی و کارخانجات و پتروشیمیها ،سایتهای استخراج نفت و گاز و ...از کاربردهای مدیریت حمل و نقل است.
محصول جانبی دیگر ،مدیریت خدمات فنی اســت که قابلیت مانیتورینگ وضعیت ماشــینآالت و کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری را دارد .این محصول در اجرای
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سیســتم تعمیر و نگهداری در کارخانهها و تعمیرگاههای صنعتی و معدنی ،اتصال به سیســتم انبار و ثبت ســفارش ،اعالم زمان تعویض قطعات و ســرویسهای دورهای
تجهیزات و ماشین آالت ،محاسبه راندمان و آماده بکاری تجهیزات و ...کاربرد دارد و در نهایت سامانه دیسپچینگ که قابلیت گسیل هوشمند تراکهای معادن که سبب
افزایش تولید و کاهش هزینهها در معدن و کنترل کیفیت بار ورودی به سنگشکن میگردد را دارد و کار برد آن در گسیل هوشمند در معادن ،گسیل هوشمند در سایتهای
صنعتیبزرگو کارخانجاتوپتروشیمیها،سایتهایاستخراجنفتو گاز و گسیلهوشمندسامانههایاتوبوسرانی،تاکسیرانی،خدماتشهریو گسیلهوشمنددر
سامانههای انتقال گاز ،توزیع برق و انتقال آب است.
شرکتبیستونامسالبهعنوانفناور برتراستانیزدانتخابشد.ضمنتبریکبهجنابعالیومجموعهشما،لطفانظرتونرودر مورداینانتخاببفرمایید.
ضمن قدردانی از این انتخاب باید گفت که لطف مجموعه پارک علم و فناوری یزد همیشه شامل حال این شرکت بوده است و شرکت بیستون درهمه حال برآن است تا
پاسخگوی این الطاف باشد .به نظر بنده این انتخاب میتواند دالیل بسیاری داشته باشد که از جمله مهم ترین آنها میتوان به تحقیق و توسعه محصوالت جدید و
انجام آن در قالب پروژههای کاربردی در مجتمعهای معدنی بزرگ کشور و ایجاد اشتغال برای نیروهای جوان و تحصیل کرده بومی استان و کشور اشاره کرد.
لطفا کمیهماز مشکالتپیشرویشرکتبفرمایید
مهم ترین مشکل شرکت در حال حاضر مشکالت واردات برخی سخت افزارهای پایه موردنیاز با توجه به تحریمها است .متاسفانه سفارشهای ما ثبت نشده و ارزی
تخصیصدادهنمیشود.
حضور در پارک علم و فناوری یزد تا چه حد در موفقیتهای شرکت شما موثر بوده است؟
بی شک حضور در پارک علم و فناوری یزد تاثیر بسزایی در موفقیت این شرکت داشته است .یکی از مهم ترین تاثیرات این حضور ،افزایش اعتماد به نفس این شرکت در
انجام پروژههای بزرگ از طریق حمایتهای مالی و معنوی است.
در پایاناگرصحبتیاخواستهایاز مسئولینداریدبفرمایید
مهم ترین خواسته ما جلب اعتماد صنایع بزرگ استانی و کشوری به شرکتهای مستقر در پارک و شرکتهای دانش بنیان و همچنین تسهیل امور رفاهی و استقراری
پارکاست.
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در گفتوگوبامدیرعاملشرکتدپنامطرحشد:

مهمترینحمایتپارکعلموفناورییزد،حمایتهایمعنویوایجاددلگرمیبرایشرکتهااست
گروه داده پردازان نسل آفتاب (دپنا) با سرمایهگذاری بخش خصوصی از سال  1386فعالیت خود
را در زمینــه ی فنــاوری اطالعــات و تولیدات نرم افزاری آغاز نمود و ســپس با چندین ســال تجربه در
ســال  1395با ثبت شــرکت درایت پویان نســل آفتاب(دپنا) به صورت رســمی خود را معرفی کرد .در
هفته پژوهش ســال جاری این شــرکت به عنوان یکی از فناوران برتر اســتان انتخاب شــد .با مســعود
زارع ،مدیرعامل این شرکت هم صحبت شدیم که حاصل آن را با هم میخوانیم:
لطفا مختصری از فعالیتهای شرکت بفرمایید.
شرکت دپنا از سال  ۱۳۹۵راهاندازی و در حوزه نرم افزار فعالیت میکند .شرکت در حال حاضر  ۱۲نفر
بیمه شده دارد و چند نفر به صورت کارآموز و پاره وقت مشغول کار هستند.
اعتقاد داریم که برای کار کردن در جغرافیای یزد باید از صنایعی که مصارف آبی آنها زیاد بوده و آلودگی محیطزیســتی دارند خارج شــد .همچنین از بعد
علمی با توجه به و جود بسیاری از نخبگان در استان ،پتانسیل شرکتهای دانش بنیان و فناور در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بسیار باالست.
بنابراین قصد داشــتیم با توجه به پتانســیل باال و جغرافیای شــهر یزد ،کار علمی قدرتمندی را انجام دهیم که هم با شــرایط محیطی ســازگار باشــد و هم در
تمام دنیا خریدار داشته باشد و در نهایت سامانه هوشمند برنامهریزی بوستان را طراحی کردیم.
کار طراحی این سامانه را از چه زمان و به شکلی انجام دادید؟
انجام این پروژه از ســال  89و  90آغاز شــد و از ســال 95به شــکل جدی تر ادامه داده شــد تا اواخر همان سال ،شرکت موفق شد این پروژه را در دانشگاه یزد
به صورت عملیاتی پیش ببرد و تا به امروز حدود  ۲۰دانشگاه کشور از این محصول استفاده میکنند.
کاربرد این سامانه و ضرورت استفاده از آن چیست؟
در حــال حاضــر در دانشــگاه بــرای برنامهریــزی بهینه که بــه بهترین وجه زمان و منابــع را مدیریت نیازی وجــود دارد که محصول ما دقیقا بــرای رفع این نیاز
طراحی و اجرا شده است.
در این راستا سامانه بوستان را طراحی کردیم تا امکان برنامهریزی مناسب و بدون اعتراض و اتالف منابع صورت گرفته ،از فضاهای فیزیکی به بهترین شکل
استفاده شده و از اثرات جانبی آن مانند ایجاد ترافیک در کالن شهرها به دلیل رفت و آمدهای بی مورد و بیش ازاندازه دانشجویان جلوگیری شود.
همچنین در این ســامانه محدودیتهایی در نظر گرفته شــده از جمله اینکه میتوان کالسهایی را تشــکیل داد که حتی االمکان در ســاعتهای غروب و بعد
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از تاریکی هوا برگزار نشــود و در نتیجه در مصرف انرژی برق و گاز صرفه جویی شــود .در واقع فایده اصلی این نرم افزار این اســت که میتواند این مســائل
جانبی را هم برای استفاده کننده در بر داشته باشد.
چه مشکالتی سر راه شرکت شما وجود دارد؟
نبود اســتانداردها باعث میشــود خیلی از برخوردها ســلیقهای شــده و یکی از مشکالت عمده این اســت که برای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات باید به
اعتقاد بنده کســانی تصمیمگیری کنند که در این حوزه بیزینســی ایجاد کرده و در آن فعالیت کرده باشــند .نمونه آن طرح تســهیالت اشــتغال فراگیر اســت که
از عنوان آن بر میآید که تســهیالت برای شــرکتهایی اســت که اشــتغال فراگیر ایجاد میکنند اما این تصمیمات متاسفانه سلیقهای بوده و کسانی باید این
تصمیمها را بگیرند که خود آنها در این حوزه فعالیت داشته و از فضاهای علمی و آکادمی خارج شوند.
در حوزه صادرات نیز مشکالت فراوانی داریم ما باید دفتری در کشورهای دیگر داشته باشیم که متاسفانه نداریم همچنین با توجه به جابجایی ارزش پول،
صــادرات بــرای مــا تقریبا غیرممکن شــده که در این زمینه دولت باید از شــرکتهایی که در حوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات فعالیت میکنند حمایت کند تا
ً
نهایتا محصولی را تولید کند که ارزآوری ایجاد کرده و باعث ایجاد کارآفرینی شود.
حضور در پارک یزد تا چه حد در موفقیت شما موثر بوده است؟
برداشــت من از پارکهای علم و فناوری و وزارت علوم بســیار مثبت اســت و تصور میکنم این اقدام و احداث پارکهای علم و فناوری از کارهای بســیار مثبت
وزارت علوم بوده اســت که وظیفه اصلی این پارکها حمایت از شــرکتهای فناور اســت .پارک علم و فناوری یزد هم با داشــتن تجهیزات و ریاســت جدیدی
که دارد ،انصافا بسیار خوب از شرکتهای مجموعه حمایت میکند و سهم بزرگی در موفقیتها و دستاوردهای شرکتها دارند .البته از همه مهمتر حمایت
معنوی و دلگرمیهایی است که به شرکتها میدهند
صحبت یا خواستهای از مسئولین پارک یا استان دارید بفرمایید.
در فضای اســتان با توجه به روی کار آمدن دکتر طالبی به عنوان اســتاندار و دید مثبتی که ایشــان نســبت به فضاهای کســب و کارهای فناوری محور دارند
انتظار ما این اســت که در عمل هم این اتفاقات مهم بیفتد و در اســتانداری کمیتهای داشــته باشــیم تا مثال در بحث تســهیالت و ســرمایهگذاریها کارها به
صورت متمرکز پیگیری شود و الزم است که چنین فضاها و کمیتههایی در استانداری یزد طراحی شود.
در هر صورت ما منتظر اتفاق نمی مانیم و ســعی میکنیم در شــرکت دســتمان را روی زانوی خودمان بگیریم و فعالیتها را انجام دهیم و منتظر حمایت نمی
مانیم امیدواریم که حمایتها از بخشهای دیگر هم به خوبی انجام بگیرد و بتوانیم این مسیر را بهتر پیش ببریم.
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برگزارینشستخبریرئیسپارکعلموفناورییزدبااصحابرسانه
نشست خبری رئیس پارک علم و فناوری یزد با اصحاب رسانه ،شنبه  12آبان  97در حضور جمعی
از خبرنگاران استان یزد در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
نقش برجسته اقتصاد دانشبنیان و مقاوم ساختن اقتصاد کشور با تکی ه بر علم و فناوری
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشســت داریوش پورســراجیان ضمن گرامیداشــت فرارســیدن  13آبان ،ســالروز مبارزه با اســتکبار
جهانی ،گفت :روشــن اســت که امروز در عرصه مبارزه با اســتکبار جهانی با تمرکز بر حوزه اقتصادی ،نقش و جایگاه اقتصاد دانشبنیان و مقاوم ســاختن
اقتصاد کشور با تکیهبر حوزه علم و فناوری نقش برجستهای دارد.
وی افــزود :ایــن مســئله همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و جزو اولویتهای برنامه دولت بوده اســت که انشــاءاهلل بــا همگرایی و همراهی همه ،این
ً
نقش بهخوبی ایفا شود .تجربه در دنیا نشان داده چنانچه بنای اقتصاد را بر توسعه فناوری بگذاریم ،مسلما این اقتصاد پویا در برابر تکانههای مختلف
و تحریمها مقاوم خواهد بود.
عملکرد قابل قبول پارک علم و فناوری یزد در حوزه بینالملل و صادرات فناوری
رئیس پارک علم و فناوری یزد با اشاره به حضور حدود  ۲۶۰شرکت در مجموعه پارک علم و فناوری یزد ،گفت :بیش از  800موسسه و هسته از ابتدای فعالیت
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پــارک موردحمایــت قرارگرفته و خوشــبختانه عملکرد مجموعه بهویژه در حوزه بینالملل و صادرات فنــاوری از طریق ایجاد دفاتر تبادل فناوری قابلقبول
است.
وی تصریح کرد :دفاتر تبادل فناوری در کشــورهای عمان و گرجســتان راهاندازی شــده و در نظر داریم این دفاتر را در کشــورهای آمریکای شــمالی ،اروپا و
آسیای جنوبشرقی گسترش دهیم.
پورسراجیان افزود :میزان صادرات پارک علم و فناوری یزد در یک سال گذشته  ۲۹۲هزار و  ۳۰۰دالر بوده است.
ایجاد اشتغال برای  1500نخبه و فارغ التحصیل دانشگاهی استان
وی با تاکید بر نخبه پروری در استان یزد اظهار داشت :وظیفه ما این است که زمینه و بستر فعالیت نخبگان را فراهم کنیم.
پورسراجیان افزود :با تمرکز بر فعالیتها و اقدامات مناسب در پارکهای علم و فناوری میتوانیم به جریان معکوس مهاجرت نخبگان کمک کنیم و از اثرگذاری
آنها بهرهمند شویم.
وی خاطر نشــان کرد :جمعیت قابل توجهی از بیکاران اســتان یزد را افراد تحصیل کرده تشــکیل میدهند و پارک علم و فناوری یزد برای هزار و  ۵۰۰نخبه و
فارغالتحصیل دانشگاهی استان یزد اشتغال پایدار ایجاد کرده است.
واگذاری زمین به شرکتها در قالب طرح جامع پارک علم و فناوری یزد
وی با بیان اینکه اگر در استان زیرساختها فراهم باشد پارک علم و فناوری یزد امکان جذب شرکتهای بیشتری را دارد ،گفت :درحال حاضر تعداد زیادی از
شرکتها در صف انتظار برای استقرار هستند و اگر زیرساختها ایجاد شود برخالف تصور عموم در مورد بیکاری ،درخواست برای فعالیت در حوزه فناوری
و شرکتهای دانش بنیان زیاد است.
پورســراجیان با اشــاره به اجرای طرح جامع پارک علم و فناوری یزد به مســاحت  70هکتار در مجاورت کمربندی یزد ،گفت :خوشبختانه با رفع مشکالت و
موانع قانونی در این بخش و تصویب آییننامههای مربوطه در هیئت امنا ،واگذاری زمین به شرکتها از تابستان امسال آغاز شده و امیدواریم پس از استقرار
واحدهای فناوری و تولید نیمه صنعتی شرکتها که در حال حاضر به صورت پراکنده در استان فعالیت دارند ،در مرحله بعد شاهد ساخت و سازهای این
مجموعهباشیم.
جهت دهی فعالیتهای پارک براساس چالشها و مزیتهای بومی استان
رئیس پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه فعالیتهای پارک یزد بر اساس چالشهای استان سمت و سو میگیرد ،گفت :فعالیتهای پارک براساس چالشها
و مزیتهای بومی استان جهتدهی شده و یکی از عمده چالشهای استان موضوع آب است که پارک علم و فناوری یزد در همین راستا مرکز توسعه فناوری
آب را راهاندازی کرده و فعالیتهای مختلفی در حوزههای مختلف اجتماعی ،نرمافزاری و سختافزاری توسط این مرکز انجام شده است.
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داریوشپورسراجیاندر نخستین گردهماییمدیرانعاملشرکتهایفناور در سال:97

امروز عملکردورزومهشرکتهایمستقردر پارکتصویرگرسیمایپارکعلموفناورییزددر جامعهاست

نخســتین گردهمایــی مدیــران عامــل شــرکتهای فنــاور در ســال  ،97دوشــنبه  27فروردیــن بــا
حضور علی زینی وند ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری یزد ،داریوش
پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری،
شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی و جمعی از مدیران پارک در سالن اجتماعات مرکز فناوری اقبال
برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این جلســه داریوش پورســراجیان ،رئیس
پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه پارک ،مجموعهای است که همگی اعضای آن با یکدیگر در
ارتباط هستند ،گفت :نگاه بیرونی به یک شرکت به دیگر شرکتها قابل تعمیم است.
وی افزود :اگر بتوانیم چند شرکت مستقر را در برندسازی حمایت کنیم ،این کار رزومهای عالی برای همهی شرکتها خواهد بود.
پورسراجیان با تاکید بر اهمیت ارزیابی شرکتهای مستقر در پارک ،گفت :ما ارزیابیهای داخل پارک را سخت و جدی اجرا میکنیم تا در خارج از پارک
دفاع کنندهی بیچون و چرا از شرکتها باشیم.
رئیس پارک علم و فناوری یزد تصریح کرد :شاید در آغاز فعالیت پارک علم و فناوری یزد نگاهها صرفا به عملکرد رئیس و کادر اداری بود اما در حال حاضر
نگاه بیرونی به شرکتهای مستقر و رزومهی آنها است.
در ادامه نشســت احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فناوری و نوآوری با اشــاره به تاثیرات فعالیت پارک علم و فناوری یزد و شــرکتهای مســتقر 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 علم و فناوری یزد نیز با بیان این که اســتان یزد در حوزه فناوری پیشــرو است ،گفت :از آغاز تاسیس پارک علم و
فناوری یزد مشکل کمبود فضا جهت استقرار شرکتها در پارک وجود داشته و همواره دغدغه مدیران پارک بوده است.
وی با توضیح طرحهای قابل اجرا و موانع موجود در اجرای این طرحها خواســتار حمایت بیشــتری از ســوی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه
منابع استانداری شد.
گفتنی اســت ،در این نشســت داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ضمن شــنیدن مســائل و مشــکالت شرکتهای مســتقر در پارک ،به
سواالت مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک پاسخ داد.
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علیزینیونددر حاشیهنخستین گردهماییمدیرانعاملشرکتهایفناور در سال:۹۷

برایساختنافقروشنبرای کشور بایداز شرکتهایدانشبنیانحمایت کنیم
نخســتین گردهمایی مدیران عامل شــرکتهای فناور مســتقر در پارک علم و فناوری یزد در سال
 ۹۷دوشــنبه  27فروردیــن بــا حضــور علی زینی وند ،معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه
منابع استانداری یزد ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری ،شهرام شکوهی ،معاون
پشتیبانی و جمعی از مدیران پارک در سالن اجتماعات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلســه علی زینی وند ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری 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 داشــت :عالوه بر جنبه تبلیغاتی این شــعار ،شــرکتهای دانش بنیان میتوانند
بهرهبرداریهای مفیدی هم برای خود و هم برای آیندهی کشور از این شعار داشته باشند.
زینی وند با بیان اینکه در حال حاضر گستردگی و دسترسی آزاد به محصوالت حتی در کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند زیاد است،
تصریح کرد :اگر قرار است ما حرف از توسعه بزنیم و افق کشور را روشن بسازیم باید از شرکتهای دانش بنیان حمایت کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد افزود :تجربهی موفق دنیا این است که قبل از تسهیالت ،بازار فروش ،تکنولوژی و موارد
دیگر ،به بحث آینده بینی و پیش بینی تولیدات اهمیت داده شده است.
زینی وند با بیان اینکه برای موفقیت در سطح جهانی باید کیفیت را باال برده و قیمت را کاهش داد ،گفت :این امر با کمک دانش ،پژوهش و بررسیهای
علمی ممکن است و باید در دل پارکهای علم و فناوری و شرکتهای مستقر در آن اتفاق بیفتد..
وی افزود :برای اجرایی کردن این امر باید سرمایه و دانش در یک راستا قرار بگیرند.
گفتنی است ،در این نشست سید حسین دشتی ،مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین المللی استانداری یزد و محمدحسین زارع ،مدیر فناوری
اطالعات و شبکه دولت استانداری ،زینی وند را همراهی مینمودند.
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رئیسپارکعلموفناورییزددر نشستبامسئولینمراکزرشدونهادهایهمکار مطرح کرد:

مدیراننهادهایهمکار وپردیسها،سفیرانپارکعلموفناورییزد

نشســت رئیس پارک علم و فناوری یزد با مســئولین مراکز رشــد و نهادهای همکار پارک ،شــنبه
 15اردیبهشت با حضور داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه
خراســانی ،معــاون فنــاوری و نوآوری پــارک و جمعی از مدیــران پردیسها و دفاتر شهرســتانی
پارک و نهادهای همکار در مرکز فناوری اقبال برگزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد ،داریوش پورســراجیان ،رئیــس پارک علم
و فنــاوری یــزد در ایــن نشســت بــا بیان اینکــه تغییر رویکــرد پارک به ســمت همکاری بــا نهادها
و ارتبــاط مســتمر بــا پتانســیلها و ظرفیتهایی اســت کــه در همه ی شهرســتانها وجود دارد،
گفت :ما همه ی مدیران این نهادها را سفیران پارک علم و فناوری یزد در شرکتهای آن دفاتر
میدانیم تا بتوانند طیف خدمات پارک را از مســائل آموزشــی و ترویجی اولیه گرفته تا ایجاد یک ســاب سیســتم کامل و مشــابه آنچه در پارک علم و
فناوری یزد انجام میشــود را در شهرستانهای خود پیگیری کنند.
وی افزود :این طیف که در قالب دفاتر همکار تعریف شــده میتوانند این ارتباط مســتمر را ایجاد کنند.
پورســراجیان بــا تاکیــد بــر حفظ خط تقســیم کار میان پــارک و نهادهای همکار ،اظهار داشــت :ایجاد زیرســاخت و منابع الزم بــرای مدیریت دفاتر بر
عهده ی نهادها بوده و حمایت از ســوی پارک صورت میگیرد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد با بیان اینکه وظیفه ی مراکز رشــد ،تربیت شــرکتها اســت ،تصریح کرد :برگزاری دورههای آموزشــی بســیار مهم و
ضروری اســت و اگر حضور فیزیکی ســخت اســت باید دورهها در قالب ویدیو کنفرانس یا دورههای مجازی برگزار شود.
وی افزود :شــبکه ی مســتمر و ارتباطات ،مخصوصا ارتباط گرفتن با پردیسهایی که قدمت و گســتردگی فعالیت بیشتری دارند میتواند بعد از ثبت
شــرکتها به آنها در مسائل پیش رو کمک کند.
احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک نیز با بیان اینکه نهادهای همکار باید دغدغه بیشــتری نســبت به حمایت شــرکتها نشان
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 کــرد :مدیــران ایــن نهادهــا بایــد بــا مراکــز پارک یــزد خصوصا مرکــز نوآوری جلســات مســتمر داشــته و از این طریــق طریقــه ی نوآوری
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 تا از شکســت آنان
جلوگیری کنیم ،گفت :باید عالوه بر تســهیالت به شــرکتها خدماتی مثل دورههای مالی ،بازرگانی و ...ارائه کنیم.
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بههمتمرکزرشدواحدهایفناور ابرکوهانجامشد:

برگزارینشست«شهروتوسعه»در ابرکوه

نشست «شهر و توسعه » ،یکشنبه  31تیر  ،97با حضور محمد کاظمی نسب ،فرماندار ابرکوه،
علی اصغر قیومی ،مدیر مرکز رشــد واحدهای فناور ابرکوه و جمعی از نخبگان ابرکوهی در محل

فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،علی اصغر قیومی ،مدیر مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه هدف از برگزاری این جلسه را بسترسازی
برای گفتوگو ،بحث ،تعامل ،تفاهم و هم افزایی بین کارمندان ،کارشناسان ،نخبگان و مسئوالن در راستای شتاب بخشی به روند توسعه ابرکوه دانست
و گفت :این نشست به پیشنهاد مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه و به میزبانی فرمانداری ابرکوه برگزار شده است.
وی افزود :در این نشست مطالب متنوعی مرتبط با توسعه شهرستان نظیر اهمیت توسعه مراکز تحقیقاتی در دانشگاهها ،محور قرار گرفتن سند توسعه
شهرستان در فعالیتهای اجرایی مدیران ،لزوم جلوگیری از آسیب رسانی به محیط زیست به بهانه توسعه ،فرصت سازی برای اشتغال نخبگان جوان
در شهرســتان ،نتایج اجتماعی مورد انتظار از توســعه ،جای خالی اســتفاده از فناوری در آینده شــهر ،لزوم حرکت به ســمت اقتصاد دانش بنیان و تولید
محصوالت با ارزش افزوده ،مســتمر بودن ارتباط نخبگان و کارشناســان با مدیران محلی و ایجاد کانال دائمی برای این مهم ،لزوم توجه به آموزش در
راستای توانمندسازی و جهت بسترسازی برای توسعه ،تامین مایحتاج شرکتهای تولیدی ابرکوه از محصوالت تولیدی شهرستان ،پیگیری تاسیس
مدارس طبیعت در ابرکوه ،ارزهای دیجیتال و فرصتهایی که میتوانند برای کسب و کارها ایجاد کنند مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
گفتنی است ،در پایان جلسه محمد کاظمی نسب ،فرماندار ابرکوه ضمن قدردانی از مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه ،نتایج جلسه را مثبت ارزیابی و
از حضور در جمع صمیمی نخبگان شهرستان ابراز خوشحالی نمود.
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در دومینفروم گرجستانانجام گرفت:

انعقادچهار قراردادانتقالتکنولوژیوصادراتمحصوالتدانشبنیان
دومیــن نشســت مذاکــرات تجــاری ایران و گرجســتان به همت دفتر مبــادالت ایران و گرجســتان و با
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با حضور بیش از  45شــرکت ایرانی و  30شرکت

گرجی در تفلیس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شرکت کنندگان در این فروم پس از  90جلسه مذاکرات کاری ،موفق به انعقاد  4قرارداد به ارزش بالغ بر 350
هزار دالر شدند.
گفتنی اســت ،این قراردادها در حوزههای کشــاورزی ،هوشمندســازی ،مواد ترکیبی و تجهیزات مهندســی توسط شرکتهای دانش بنیان و فناور مستقر در
پارکهای علم و فناوری کشور به امضا رسیده و با امضای این قراردادها حجم دالری حاصل از اولین و دومین فروم ،بالغ بر یک میلیون دالر براورد میشود.
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رئیسامور شرکتهایدانشبنیانمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری
در بازدید از پارک علم و فناوری یزد:

تجاریسازینتایجتحقیقوتوسعهوفعالیتدر حوزهفناوریهایبرتر
دو شرط اساسی دانش بنیان شدن
نشست سید محمد صاحبکار خراسانی ،رئیس امور شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مدیران عامل شرکتهای
مستقر در پارک علم و فناوری یزد و شرکتهای دانش بنیان استان یزد ،پنج شنبه 6فروردین با حضور احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک
یزد ،مدیران مراکز رشد پارک و جمعی از مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک و شرکتهای دانش بنیان استان یزد در سالن اجتماعات مرکز فناوری اقبال
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمد صاحبکار در این نشســت ضمن تعریف شــرکت دانش بنیان ،گفت :تجاری ســازی نتایج تحقیق و
توسعه و فعالیت در حوزه فناوریهای برتر دو شرط اساسی برای دانش بنیان شدن شرکتها است.
وی با بیان اینکه شرکتهای متقاضی استفاده از تسهیالت قانون دانشبنیان براساس آییننامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانشبنیان مصوب دی ماه
ن نامه نتیجه ارزیابی شرکت متقاضی با توجه به ارزیابی محصوالت شرکت در مرحله تولید،
سال  96مورد ارزیابی قرار میگیرند ،گفت :براساس این آیی 
سطح فناوری و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه تعیین میشود.
وی افزود :شــرکتها میتوانند از طریق تماس تلفنی در این حوزه مشــاوره بگیرند که در این راســتا در ســال گذشته چهل هزار مشاوره به صورت تلفنی ارائه
شده است.
در ادامه جلسه مدیران عامل شرکتهای فناور دغدغههایشان را مطرح کردند.
گفتنی است ،در پایان نشست محمد صاحبکار خراسانی از تعدادی از شرکتهای مستقر در پارک یزد بازدید و از نزدیک در جریان فعالیتهای آنان قرار گرفت.
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آغاز به کار دومیننشستتخصصیشرکتهایایرانیو گرجیدر تفلیس
دومیــن نشســت تخصصــی شــرکتهای فناوری ایــران و گرجســتان پنج شــنبه  ۱۸مــرداد  ۹۷در
تفلیس گرجستان آغاز به کار کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،در این نشســت نماینــده پــارک تکنولوژی
گرجستان طی سخنانی با اشاره به سابقه همکاریهای علمی و فناوری دو کشور و نقش پارک علم وفناوری یزد در آغاز و تداوم این همکاریها ،گفت:
کشور گرجستان دارای ظرفیتهای متعددی است که پیشرفت خود را در تعامل با سایر کشورها برای باروز سازی این ظرفیتها میداند.
وی اظهار امیدواری کرد :این رویداد منجر به روابط پایدار بین شرکتها و توسعه آنها شود.
قبادی ،معاون سفارت جمهوری اسالمی ایران در گرجستان نیز با اشاره به روابط خوب ایران و گرجستان اظهار داشت :اولویتهای اقتصادی گرجستان
میتواند جذابیت خوبی را برای شرکتهای ایرانی فراهم کند.
وی افزود :دولت گرجستان اهمیت ویژهای برای تولید قائل است و شرایط صادرات مجدد در این کشور فراهم است.
معاون سفارت جمهوری اسالمی ایران در گرجستان در پایان ،این ارتباط را کمک خوبی برای توسعه صادرات و توسعه اقتصادی ایران دانست و تاکید
کرد :ورود به بازار گرجستان نیازمند مطالعات دقیق و توجه جدی به قوانین و مقررات است تا ریسک سرمایهگذاری کم شود.
دلیری ،معاون توســعه منابع معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری نیز در ســخنان خود با تاکید بر ظرفیتهای بالقوه ایران ،برنامه دولت را تقویت
شرکتها و زمینه سازی برای حضور بین المللی شرکتها دانست.
وی پیاده سازی اکوسیستم فناوری را از جمله اهداف کالن دولت دانست و گفت :افتتاح مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی محصوالت جمهوری اسالمی
ایران در تفلیس و افتتاح دفتر مبادالت ایران و گرجستان از دستاوردهای سفر اخیر هیئت ایرانی به گرجستان است.
مصطفی کریمیان اقبال به اولین تجربه حضور خود در گرجســتان و ظرفیت باالی همکاری این کشــور با ایران اشــاره نمود و گفت :شرکتهای گرجی با
همکاری با شرکتهای 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.
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باحمایتپارکعلموفناورییزدبرگزار شد:

برگزارینشستتخصصیآشناییبامقرراتبیمهایشرکتهایفناور
نشستتخصصیآشناییبامقرراتبیمهایشرکتهایفناور،شنبه 28مهر97باحضوراحمدرضا
فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و مدیر فن بازار منطقهای استان یزد و
عباس باقی ،مدیر پردیس زیست فناوری در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشســت ابتدا نماینده ســازمان تامین اجتماعی نکاتی در خصوص معافیت بیمــهای قراردادهای
شرکتهای فناور عنوان کرد ،سپس عباس باقی ،مدیر پردیس زیست فناوری توضیحاتی در زمینه امریه سربازی این شرکتها ارائه نمود.
گفتنی است ،این نشست با هدف آشنایی شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد با قوانین بیمه ،توسط فن بازار منطقهای استان یزد و با حضور
جمعی از مدیران عامل این شرکتها برگزار شد.
135

گزارشعملکردسال 1397پارکعلموفناورییزد

فصل هفتم خبرها و رویدادهای سال 1397پارک

نشسترئیسپارکعلموفناورییزدبانمایندهاردکان
در مجلسشورایاسالمی
داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد با محمدرضا تابش ،نماینده مردم اردکان در
مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این دیدار که با حضور مقیمی ،فرماندار اردکان،
سپهر ،مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در دفتر نماینده اردکان انجام گرفت ،ابتدا تابش با اشاره به ظرفیتهای متعدد اردکان در زمینه منابع
انسانی و صنایع بزگ مستقر در شهرستان خواستار فعالیت مرکز رشد در این شهرستان شد .سپس داریوش پورسراجیان ضمن تشریح فعالیتهای پارک علم
و فناوری یزد در استان و نقش شرکتهای فناور در به کار گیری نیروی تحصیلکرده و کمک به توسعه استان ،گزارشی از مراکز رشد مستقر در سایر شهرستانها
و سیاستهای پارک و وزارت علوم تحقیقات و فناوری در راستای توسعه مراکز رشد شهرستانها ارائه نمود.
وی اردکان را یکی از مراکز دارای پتانسیل در زمینه فعالیت مراکز رشد برشمرد و اضافه کرد :در صورت همراهی و حمایت از برنامههای توسعه مراکز ،این مرکز
راهاندازی و با عملکرد مناسب میتواند نقش بسزایی در توسعه شهرستان و استان ایفا نماید.
فرماندار اردکان نیز در خصوص اهمیت فعال شدن مرکز رشد در اردکان نکاتی را متذکر شد و اعالم آمادگی نمود در جهت راهاندازی مرکز ،نهایت همکاری را
خواهدنمود.
سپهر نیز آمادگی صندوق را برای حمایت از طرحهای فناورانه اعالم و گزارشی از سایر حمایتها ارایه نمود.
در ادامه پورسراجیان خواستار حمایتهای بیشتر قانونی و مالی از پارکهای کشور به منظور توسعه فناوری شد که در این خصوص تابش قول پیگیری داد.
136

گزارشعملکردسال 1397پارکعلموفناورییزد

فصل هفتم خبرها و رویدادهای سال 1397پارک

توسطفنبازار منطقهایاستان یزد برگزار شد:

نشست«آشناییشرکتهایدانشبنیانباچگونگیونحوهاخذتسهیالتحمایتی در زمینهتوسعهبازار وصادرات»
نشســت «آشــنایی شــرکتهای دانش بنیــان از چگونگی و نحوه اخذ تســهیالت حمایتــی در زمینه
توسعه بازار و صادرات» ،چهارشنبه  23آبان  97با حضور حافظی ،معاون دفتر توسعه کسب و کار
بینالمللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،محمد قویدل ،مشاور ارتباطات و مدیر روابط
بینالملل پارک علم و فناوری یزد ،نورسته ،معاون اداره کل صادرات کاال از مدیریت اعتبارات بانک
توسعه صادرات ایران ،غفوری منش ،رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران و محمد سپهر،
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری یزد و جمعی از مدیران عامل شرکتهای دانش بنیان مستقر
در پارک،در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،در ابتدای این نشســت محمد قویدل ،مشــاور
ارتباطات و مدیر روابط بینالملل پارک ،ضمن خوشامدگویی و معرفی مهمانان نشست ،از فن بازار
منطقهای استان یزد به عنوان متولی برگزاری این نشست تشکر کرد.
در ادامه ،حافظی با بیان اینکه شرکتهای کوچک نقش مهمی در صادرات کشورها ایفا میکنند ،گفت 34 :درصد صادرات اتحادیه اروپا و بیش از  30درصد
صادرات کشورهای جنوب شرقی آسیا توسط شرکتهای کوچک انجام میشود.
وی افزود :متاسفانه عدم اعتماد به نفس ،نداشتن اطالعات کافی در زمینه بازار هدف ،باال دانستن هزینههای بازاریابی بینالمللی و نبود ساختار سازمانی
مناسب در شرکتها ،از جمله دالیلی است که در کشور ما شرکتهای کوچک اقدام به صادرات نمیکنند.
معاون دفتر توسعه کسب و کار بینالمللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به مهم ترین ظرفیتهای الزم برای بینالمللی شدن شرکتها،
گفت :توانایی شناسایی فرصتهای تجاری ،شایستگیهای مدیریتی و عملیاتی و انعطاف پذیری جهت انطباق با نیاز بازار هدف ،از جمله این ظرفیتها
است.
وی کیفیت باال و قیمت رقابتی و تحویل به موقع محصول ،اخذ گواهینامههای بینالمللی و اســتانداردها و داشــتن ســاختار مدیریتی را به عنوان مهمترین
پارامترهــای ورود بــه کســب و کار بینالمللی برشــمرد و افزود :بــرای ورود به بازار هدف باید ابتدا بازار هدف صادرات را شناســایی نموده و ســپس با تدوین
استراتژی و شبکه سازی کار را ادامه داد.
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حافظی با اشــاره به حمایتهای کریدور توســعه صادرات و تبادل فناوری که در ســال  93تاســیس شــده اســت ،گفت :ایجاد ابزارهای تبلیغاتی ،حمایت از
ثبت عالئم تجاری و اخذ مجوزها ،حمایت از مطالعات و تحقیقات بازار ،حمایت از اخذ اســتانداردهای بینالمللی ،مشــاوره و آموزش ،حمایت از حضور در
نمایشگاههای خارجی و ...از جمله این حمایتها است.
در ادامه نشســت ،نورســته ،معاون اداره کل صادرات کاال از مدیریت اعتبارات بانک توســعه صادرات ایران ضمن ابراز خرســندی از فعالیتهای شرکتهای
مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،گفت :امیدوارم بانک توسعه صادرات ایران هم بتواند نقش موثری در موفقیت این شرکتها ایفا کند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن بانک در حمایت از شــرکتهای دانش بنیان پیشــرو بــوده و منابع خاصی جهت ارائه خدمــات به این شــرکتها دارد ،گفت :از جمله
تسهیالت ارائه شده توسط این بانک میتوان به تسهیالت جهت سرمایهگذاری در داخل و خارج از کشور با هدف صدور کاال و خدمات و سرمایهگذاری در
زمینه احداث و توسعه در داخل کشور اشاره کرد.
وی افزود :البته بانکهای دیگری نیز جهت ارائه خدمات به شرکتهای دانش بنیان در نظر گرفته شدهاند.
غفوری منش ،مدیر شعب یزد بانک توسعه صادرات ایران در یزد نیز با اشاره به معافیت شرکتهای دانش بنیان از پرداخت کارمزد تسهیالت ،گفت :نرخ سود
این تســهیالت  12درصد بوده و شــرکتهای دانش بنیان یزدی برای اخذ این تســهیالت باید از معاونت علمی فناوری و صندوق پژوهش و فناوری تاییدیه
بگیرند.
وی افزود :اولویت ارائه تسهیالت برای شرکتهای دانش بنیانی است که دارای ظرفیت صادرات هستند.
گفتنی است ،در پایان نیز محمد سپهر ،مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری یزد ،ضمن معرفی این صندوق پژوهش و فناوری استان ،توضیحاتی در زمینه
معرفی خدمات این صندوق در حوزه توسعه بازار ،لیزینگ ،ضمانت نامه و ....ارائه نموده و سخنرانان به سواالت مدیران عامل شرکتها پاسخ دادند.
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در نشستخبریدبیرچهاردهمینجشنوارهایدههایبرتربااصحابرسانهمطرحشد:

حمایت ویژه از ایدههای حوزه آب و کاشی و سرامیک در چهاردهمین دوره
جشنوارهایدههایبرتر
نشست خبری دبیر چهاردهمین جشنواره ایدههای برتر با اصحاب رسانه ،دوشنبه  5آذر  97با حضور احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری
پارک علم و فناوری یزد و دبیر جشنواره ایدههای برتر ،سمیه نایبی ،مسئول کمیته علمی جشنواره ،سید محمد خامسی ،مدیر روابط عمومی پارک و جمعی
از اصحاب رسانه ،در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
حمایت از افراد خالق و نوآور توسط مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،فقیه خراسانی در این نشست با بیان اینکه هدف نهایی پارکهای علم و فناوری حمایت از شرکتهای
فناور است ،گفت :در حوزه کودک و نوجوان ایجاد و تجهیز پارک علمی کودکان و نوجوانان با وسایل کمک آموزشی به روز در دستور کار قرار گرفته و در مقطع
باالتر ،مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد از دانش آموزان و دانشجویان ایده پرداز حمایت میکند.
وی با اشاره به ایجاد اولین مرکز نوآوری توسط پارک یزد ،گفت :با توجه به اینکه عمده ترین مشکل افراد نوآور ،کمبود منابع مالی است ،مرکز نوآوری از افراد
عالوه بر حمایتهای مالی دو تا شش میلیونی ،با ارائه مشاورههای تخصصی ،حمایت معنوی میکند.
فقیه خراسانی با بیان اینکه باید رویدادهایی علمی وجود داشته باشد تا ایده دهندگان برای ارائه ایدههای خود تشویق بشوند ،گفت :پارک علم و فناوری
یزد به این منظور در سطح دانش آموزی مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی و برای تمام اقشار جامعه هم جشنواره ایدههای برتر را برگزار میکند.
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آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره تا دهم آذر ماه
وی تصریح کرد :چهاردهمین دوره برگزاری جشنواره ایدههای برتر امسال به صورت استانی برگزار خواهد شد
فقیه خراســانی با بیان اینکه هر فردی و از هر قشــری که ایده خاصی داشــته باشــد میتواند در این جشــنواره شرکت کند ،گفت :آخرین مهلت ارسال آثار به
جشنواره تا دهم آذر ماه تمدید شده و ایدهها باید در قالب ویدیوهای سه دقیقهای ارسال شود.
وی افزود :مرحله نهایی جشنواره و انتخاب ایدههای منتخب در حاشیه برگزاری نمایشگاه فن بازار استان و همزمان با هفته پژوهش از  27تا  29آذر ماه در
محل سابق کارخانه جنوب انجام میشود.
دبیر جشنواره ایدههای برتر تصریح کرد :در این نمایشگاه  20غرفه به صورت رایگان در اختیار ایدههای راه یافته به مرحله نهایی جشنواره قرار میگیرد و
داوری نیز در مدت برگزاری جشنواره انجام و سپس برترینها در روز اختتامیه نمایشگاه در روز پنجشنبه  29آذرماه همزمان با معرفی پژوهشگران برتر استان،
تجلیلمیشوند.
توجه ویژه به دو حوزه کاشی و سرامیک و آب در جشنواره امسال
فقیه خراسانی با بیان اینکه امسال در جشنواره ایدههای برتر توجه ویژهای به دو حوزه آب و کاشی و سرامیک شده است ،گفت :کمبود شدید آب در استان
و لزوم به روزرسانی تکنولوژیک صنعت کاشی و سرامیک ،از مشکالت استان است و به همین دلیل امسال در جشنواره به این دو موضوع توجه ویژهای شده
است.
دبیر جشنواره ایدههای برتر تعداد ایدههای منتخب در هر دوره را  10ایده عنوان کرد و گفت :در سه دوره اخیر این جشنواره که به صورت ملی برگزار شد به
ترتیب  1288 ،2539و  2818ایده به دبیرخانه ارسال شده است.
وی افــزود :در دو دوره گذشــته دورههــای آموزشــی توســط پارک علم و فناوری یزد برگزار شــد کــه در آنها زنجیره ایده تا محصول به صــورت کارگاه به ایده
دهندگان آموزش داده میشود و امسال نیز قصد داریم این دوره را برگزار کنیم.
فقیه خراسانی با بیان اینکه فن بازار شبکهای از عرضه فناوری است که محدود به هفته پژوهش نبوده و آیین نامه آن مصوب شورای انقالب فرهنگی است،
گفت :متولی فن بازار در استان یزد ،پارک علم و فناوری یزد است.
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گردهماییشرکتهایپردیسفناوریاطالعاتوارتباطات
بامسئولینپارکیزد
گردهمایی شرکتهای پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات با مسئولین پارک علم و فناوری یزد روز
شنبه  24آذر  97با حضور احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک ،امیر جهانگرد
رفسنجانی ،مدیر پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات پارک و جمعی از مدیران عامل شرکتهای مستقر در پردیس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشست که به بررسی مسائل مبتالبه شرکتهای مستقر در پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات برگزار
شد ،مسائل مختلف از جمله نحوه عقد قرارداد شرکتهای پسارشد مطرح شد.
گفتنی است ،سلسله جلسات مسئولین پارک علم و فناوری یزد با شرکتهای مستقر در پارک ،دوشنبه  26آذر  97در پردیس علوم انسانی و هنر و پردیس
زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی پارک یزد برگزار خواهد شد.
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نشستنمایندگانمرکزخدماتسرمایهگذاریبامسئولینپارکعلموفناورییزد
نشست نمایندگان مرکز خدمات سرمایهگذاری با مسئولین پارک علم و فناوری یزد روز دوشنبه 3
دی ،97با حضور احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،شهرام
شــکوهی ،معاون پشــتیبانی پارک ،محمد قویــدل ،مدیر امور بینالملل ،محمد ســپهر ،مدیرعامل
صندوق پژوهش و فناوری اســتان یزد و جمعی از نمایندگان مرکز خدمات ســرمایهگذاری و مدیران
عامل شرکتهای فناور مستقر در پارک یزد ،در سالن جلسات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشست ،احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون
فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،با بیان کلیاتی از فعالیتهای پارک به معرفی نهادهای آن
پرداخت و پارک را محل مناسبی برای جذب سرمایهها دانست.
در ادامه شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک یزد با بیان اینکه مسئله علم و فناوری تنها مسئله ی
“پارک” نیست و همه ی سازمانها باید درگیر این مسئله باشند ،گفت :ایجاد زیرساخت و تامین بودجه دو مسئله ی بسیار مهم در این حوزه هستند و باید
به شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری کمک شود.
محمد قویدل ،مدیر امور بینالملل پارک یزد نیز ضمن عرض خیرمقدم به نمایندگان ســازمانها و اصحاب ســرمایهگذاری و اقتصادی اســتان ،گزارشــی از
فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد از ابتدای تاسیس تاکنون ارائه کرد.
نورالدینی ،یکی از نمایندگان مرکز خدمات سرمایهگذاری نیز مهم ترین مسئولیت پارک علم و فناوری و برنامه ریزان حوزه علم و دانش را ایجاد یک گفتمان
مشترک در این حوزه برای عامه مردم دانست و افزود :باید بتوانیم از این طریق ،چالشهای استان را حل نموده و انسجام ایجاد کنیم.
محمد ســپهر ،مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری اســتان یزد نیز گزارشــی از فعالیتهای این صندوق به شــرکتهای فناور ارائه نموده و خواســتار جذب
سرمایهگذار جهت کمک به شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد شد.
گفتنی اســت مرکز خدمات ســرمایهگذاری از ســال  89در اســتان ایجاد و در ســه حوزه قبل از اخذ مجوز ســرمایهگذاری خارجی شــامل اطالع رسانی و ارائه
مشورتهای الزم به سرمایهگذاران ،هماهنگی و پشتیبانی الزم برای اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایهگذاران داخلی و خارجی از دستگاههای ذیربط و،...
پس از اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی شامل رفع مشکالت سرمایهگذاران پس از اخذ مجوز از طریق ایجاد هماهنگی با دستگاههای ذیربط ،بهره گیری از
حمایتهای استاندار در جهت مشکالت موجود در دستگاههای اجرایی و امور اجرایی و محتوایی شامل شناسایی و گردآوری فرصتهای سرمایهگذاری
استان ،تهیه کتاب راهنمای سرمایهگذاری استان ،برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینههای مرتبط با سرمایهگذاری و فرهنگ سازی و مساعد نمودن فضای
سرمایهگذاری در استان ...فعالیت میکند.
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معاون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در جمع مدیران عامل شرکتهای مستقر
در پردیسعلومانسانیوهنر:

لزومتغییررویکردنسبتبهعلومانسانیدر کشور

همزمان با هفته پژوهش و فناوری ،معاون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی که برای شرکت
در مراسم اختتامیه نمایشگاه فن بازار استان یزد به این شهر سفر کرده بود ،پنج شنبه  29آذر  ،97با
حضور محمد قویدل ،مدیر روابط بینالملل پارک یزد ،تقی فرهنگ نیا ،مدیر پردیس علوم انسانی و
هنر پارک یزد ،با جمعی از مدیران عامل شرکتهای مستقر در این پردیس در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،سید جالل دهقانی فیروزآبادی در این نشست با بیان اینکه علوم انسانی راه سختی برای اثبات خود به
عنوان علم دارد ،تصریح کرد :برای این کار صاحبان این علوم باید سعی کنند مشکالتی را در جامعه حل کنند تا مردم احساس کنند این علوم مهم هستند.
وی با تاکید بر لزوم تغییر رویکردها در مورد علوم انسانی ،گفت :متاسفانه در کشور ما آموزشی به تحصیل کردگان این حوزه در زمینه ایده پردازی و تولید
فناوری داده نمیشود.
دهقانی با اشاره به تکنولوژی در حوزه علوم انسانی ،تصریح کرد :تکنولوژی در حوزه علوم انسانی به این معناست که از طریق این علوم فکری ایجاد شود
و آن فکر تبدیل به فناوری نرم شود.
وی افزود :دستیابی به تکنولوژیهای فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی حوزه علوم انسانی بسیار سخت تر از تکنولوژیهای علوم دیگر است.
معاون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی با انتقاد از عدم توجه کافی به مسئله پژوهش در کشور ،گفت :وقتی بودجه پژوهشی قطع شود مثل این
میماند که اکسیژن یک مریض در حال مرگ را قطع کرده باشی و مسلما جامعه این چنینی دچار مشکالت فراوان میشود.
در ادامه نشست محمدقویدل ،مدیر روابط بینالملل پارک نیز با بیان اینکه پارک علم و فناوری یزد مدتهاست به دنبال ایجاد یک ارتباط ساخت یافته با
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی بوده است ،گفت :هدف ما از برگزاری این نشست ،ایجاد تعامل میان این نهاد و پارک بوده تا از این طریق ضمن
آشنایی با فعالیتهای شرکتهای مستقر در پردیس علوم انسانی و هنر ظرفیتهای همکاری دو طرف مشخص شود.
گفتنی است ،در پایان جلسه مدیران عامل شرکتهای منتخب پردیس علوم انسانی و هنر پارک یزد ضمن معرفی فعالیتهای خود ،سواالت خود را از معاون
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی مطرح و پاسخهای خود را دریافت کردند.
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در نشست رئیس پارک علم و فناوری یزد و رئیس دانشگاه اردکان انجام شد:

بررسیزمینههایهمکاریپارکعلموفناورییزدودانشگاهاردکان

داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و بهجتی ،رئیس دانشــگاه اردکان ،ســه شنبه
۱۱دی  ۹۷در دفتر رئیس پارک یزد با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردند.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این دیدار راههای همکاری دانشــگاه اردکان و
پارک علم و فناوری یزد به عنوان دو نهاد علمی و فناوری بررسی شد.
گفتنی است ،در پایان نشست مقرر شد به منظور تحکیم روابط و ایجاد ساختاری جهت همکاریهای مشترک ،تفاهم نامهای تنظیم و به امضای طرفین
برسد.

توسط پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

نشستتبیینطرح کارورزیوطرحمشوقبیمهایسهم کارفرما
نشســت تبیین طرح کارورزی و طرح مشــوق بیمهای ســهم کارفرما ،یکشــنبه  16دی  97با حضور
فالحتی ،نماینده واحد اشتغال اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی استان یزد ،ویژه شرکتهای مستقر
در پارک علم و فناوری یزد در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشست که مدیران عامل شرکتهای فناور
مســتقر در پارک یزد حضور داشــتند ،فالحتی با بیان اینکه در ســال  96دولت در برنامه اشتغالی که
برای کشــور اعالم کرد ســه برنامه در حوزه طراحی مشــوق داشته است ،گفت :این طرحها شامل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی ،طرح مشوق
بیمهای سهم کارفرما و طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی است.
وی افزود :در طرح کارورزی ،سهم استان  3200نفر است که در سال  97دانش آموختگان دانشگاهی میتوانند به مدت  4تا  6ماه در این طرح شرکت کنند.
فالحتی با اشاره به اینکه طرح مشوق بیمهای سهم کارفرما از مرداد ماه امسال ابالغ شده است ،گفت :سهمیه این بیمه برای استان  6400نفر است و برای
مقاطع لیسانس به باال و تحت شرایط تعریف شدهای انجام میشود .گفتنی است ،پس از ارائه توضیحات کامل از سوی نماینده اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،مدیران عامل شرکتهای فناور مستقر در پارک یزد سواالت خود را در این حوزه مطرح کردند .الزم به ذکر است ،این نشست توسط پارک علم و
فناوری یزد و جهت آشنایی شرکتهای مستقر با طرحهای دولت در زمینه توسعه اشتغال پایدار برگزار گردید.
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کارگروهتعامالتبینالمللباهمکاریدفترمبادالتفناوریایرانوعمانبرگزار کرد:

نشستهماندیشی”عمانوفرصتهایپیشرو”

نشســت هماندیشــی” عمان و فرصتهای پیش رو” توســط کارگروه تعامالت بینالملل پارک علم و
فناوری یزد و با همکاری دفتر مبادالت فناوری ایران و عمان ،پنج شنبه  11بهمن  97با حضور محمد
قویدل،مدیرامور بینالمللپارکیزد،محمدسپهر،مدیرعاملصندوقپژوهشوفناوریاستانیزدوجمعیاز مدیرانشرکتهایفناور،در سالنجلساتمرکز
فناوریاقبالبرگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشست که با هدف آشنایی شرکتهای فناور و سایر عالقه مندان با مزایای کشور عمان جهت گسترش
کسب و کار و معرفی دفاتر مبادالت فناوری برگزار شد ،قویدل ،مدیر امور بینالملل پارک علم و فناوری یزد ،ضمن بیان اهداف و عملکرد دفاتر مبادالت فناوری و
تجربه موفق راهاندازی دفتر گرجستان در ارائه خدمات به شرکتها ،اظهار داشت :راهاندازی دفتر مبادالت فناوری ایران و عمان کار بسیار با اهمیتی است و پارک
علم و فناوری یزد در راستای ایجاد ارتباط ،گسترش بازار و کسب و کار شرکتهای فناور ،حمایتهای قابل توجهی را از طریق این دفاتر از آنها خواهد داشت.
جوادمیرگلویبیات،دارندهدکترایمطالعاتبینالمللدانشگاهتهراننیزدرایننشستضمنمعرفیکشورعمان،فرصتهاوچالشهایاقتصادیوسیاسی
آن ،راهکارهای ایجاد و توسعه مراودات با این کشور را توضیح داد .در ادامه نیز گلزار مقدم ،از فعالین اقتصادی در عمان ،شرایط واقعی این کشور را جهت گسترش
بازار و راهاندازی کسب و کار تشریح کرد.
گفتنی است،کفیری ،مدیرعامل شرکت حامی نگار نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد ،خدمات قابل ارائه توسط دفتر مبادالت ایران و عمان را به متقاضیان معرفی
نموده و در مورد برنامههای آتی از جمله تور فناوری توضیحاتی ارائه نمود.
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در نشستبانوانفعالدر حوزهاقتصادیواشتغالبارویکرداقتصادمقاومتیانجامشد:

تجلیل از مدیران عامل پنج شرکت فعال در پارک علم و فناوری یزد

در نشست بانوان فعال در حوزه اقتصادی و اشتغال با رویکرد اقتصاد مقاومتی که روز شنبه ۲۷بهمن
 ۹۷در سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد ،از مدیران عامل پنج شرکت فعال در پارک علم و فناوری
یزد تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشست که با حضور محمدعلی طالبی ،استاندار یزد و علی زینی وند ،معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه منابع استانداری یزد با هدف تجلیل از  40بانوی کارآفرین استان برگزار شد ،در حوزه علم و فناوری از خانمها فاطمه حقیرالسادات ،مدیرعامل شرکت
تعاونی ریز زیســت فناوران فردانگر ،الهام خدابنده ،مدیرعامل شــرکت روماک ،تابنده روزبهی ،مدیرعامل شــرکت پویندگان صنعتی گیتی گستر کبیر ،فائزه
محسنی مقدم ،مدیرعامل شرکت هوشمندسازان ونداد افرابن و مرضیه حسن رضائیان ،مدیرعامل شرکت راهبران توسعه هوشمند پارسه پویه که همگی در
پارک علم و فناوری یزد مستقر هستند ،با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل شد.
گفتنی است ،شرکت تعاونی ریز زیست فناوران فردانگر در زمینه گیاهان دارویی از جمله اسپری آنتی باکتریال الیفوزوم ،افشره نگهدارنده سورفکتتانتی زنیان،
شرکت روماک در زمینه روابط عمومی و مهندسی ارتباطات و شرکتهای پویندگان صنعتی گیتی گستر کبیر ،هوشمندسازان ونداد افرابن و شرکت راهبران
توسعه هوشمند پارسه پویه در حوزه نرم افزار فعالیت میکنند.
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استاندار یزد در نشست بانوانفعال در حوزهاقتصادیواشتغالبارویکرداقتصاد مقاومتی
مطرحکرد:

تسهیلشرایطنقشآفرینیبانواندر حوزهاقتصادوتولیدثروت،یکیاز
اولویتهایاصلیدستگاههایاجراییاستان
محمدعلی طالبی ،اســتاندار یزد در نشســت بانوان فعال در حوزه اقتصادی و اشــتغال با رویکرد اقتصاد مقاومتی که روز شنبه  27بهمن  97با حضور
علــی زینــی وند ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار ،فاطمــه دانش یزدی ،مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری یزد،
جمعی از مســئوالن این حوزه و بانوان فعال اقتصادی در ســالن کوثر برگزار شــد ،اظهار داشــت :از مســئوالن اقتصادی و دســتگاههای اجرایی اســتان
میخواهم حمایت از کارآفرینان و زنان فعال در عرصههای اقتصادی به ویژه مشاغل خانگی را در دستور کار قرار داده و تسهیل شرایط نقش آفرینی
بانوان در حوزه اقتصاد و تولید ثروت را یکی از اولویتهای اصلی خود بدانند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فناوری یزد ،طالبی با بیان اینکه مشــکالت فرهنگی که برای ایفای نقش زنان در کشــور وجود داشــت به برکت
انقالب اســامی حل شــده اســت ،گفت :اگر چه هم چنان دغدغههایی وجود دارد اما فضای مناســبی ایجاد شــده و بیش از هر زمان دیگری نیازمند
نقش موثر زنان درتوسعه اقتصادی هستیم.
علــی زینــی ونــد ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار یزد نیز در این نشســت با بیــان اینکه ایفای نقش بانــوان و جوانان در زمینه
اقتصادی با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است ،تصریح کرد :بانوان و جوانان میتوانند با استفاده از ظرفیتهای
ُ
فضای مجازی و رسانههای نوین مسئوالن را با نگاه خود همراه ساخته و حرکت کشور به سمت مشاغل خرد و خانگی را سرعت بخشند.
گفتنی اســت ،در این نشســت از  40نفر ازبانوان کارآفرین اســتان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شــد که در این میان نام  5نفر از مدیران عامل
شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد نیز به چشم میخورد.
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تقدیر از نوآوران برتر مرکز نوآوری پارک علم وفناوری یزد در سال97
در گردهمایی پایان سال اعضای مرکز نوآوری که شامگاه سه شنبه  21اسفند  97در سالن کنفرانس
مرکز اقبال برگزار شد ،از نوآوران برتر مرکز نوآوری پارک علم وفناوری یزد در سال  97تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این مراسم که داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک
علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک ،شهرام شکوهی ،معاون
پشتیبانی پارک ،سمیه نایبی ،مدیر مرکز نوآوری پارک و جمعی از اعضای این مرکز حضور داشتند،
ابتدا امین درخشــان و سید حسین میرجلیلی گزارشــی از فعالیتهای مرکز نوآوری در سال  97ارائه
کرد سپس داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ضمن عرض خیرمقدم به نوآوران برتر
مرکز ،گفت 14 :سال است که این مجموعه فعالیتهای نوآورانه دارد و امسال نسبت به سالهای
گذشته استقبال بهتری شده است و به نظر میآید که سال به سال این برنامهها بهتر جای خود را
پیدامیکند.
وی افزود :ما انتظار داریم کم کم جریان ارتباط دوستانی که در مجموعه نوآوری فعالیت میکنند با مراکز پیش رشد و رشد و نهایتا مجموعه پارک همچنین
ســایر ســازمانها و نهادها که در حوزه ی فناوری و نواوری کار میکنند ،شــتابدهندههایی که شــکل گرفته و فعالیتهایی که در بحثهای دانش آموزی و
دانشجویی شکل میگیرد ،به شکل ساخت یافته برقرار شود.
فقیه خراســانی ضمن ابراز خرســندی از حضور در میان نوآورانی که شــهامت طرح ایده و تبدیل آن به محصول با اســتفاده از حمایتهای مرکز نوآوری را
داشتند ،گفت :از زحمات نوشین فیروزفرد ،مدیر سابق مرکز نوآوری تشکر میکنم و امیدوارم با حضور سمیه نایبی ،مدیر جدید این مرکز ،فکر و سیاست جدید
و نویی وارد این مرکز شود.
وی با اشاره به گسترش فعالیتهای مرکز نوآوری در سال  ،97گفت :با وجود کمبود منابع مالی که گریبانگیر تمامی نهادهای دولتی است ،این مرکز سعی
کرده فعالیتهای خود را در حوزه نوآوری ادامه دهد زیرا باور داریم که از طریق همین مرکز نوآوری است که ما میتوانیم به شرکتهای فناور برسیم.
گفتنی است ،طرحها و برگزیدگان سال  97که در این مراسم تقدیر شدند به شرح زیر است:
نفر اول سطح یک و دو ،محمدحسین طباطبایی میرک آباد ،با طرح آسایش برتر ،نفر دوم ،ابوالفضل خواجهها و سید محمد دلباخته با طرح شارژر موبایل
همه کاره ،نفر سوم امیرحسین برزگری خانقاه و مهران محبی با طرح ربات جنگجو با جک پنوماتیکی ،نفرات اول سطح سه و چهار ،زهرا شاهی صدرآبادی،
محسنهادی زاده و محمد خواجه مهریزی با طرح تولید رنگ موهای طبیعی با استفاده از گیاهان ،نفرات دوم سید مصطفی ،سید محمد ،سید مجتبی و
عصمت السادات علویان شهری ،با طرح جدا کننده گرد و خاک و ناخالصی همراه از کاللههای زعفران با استفاده از جدا کننده الکترواستاتیک و نفرات سوم
محمدصادق مظفزی ،مسعود زارع گاریزی و حامد مظفری شمسی با طرح پرینتر سه بعدی شکالت و مواد غذایی بوده است.
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امضایتفاهمنامههمکاریمیانپارکعلموفناورییزدودانشگاهجامععلمی
کاربردیاستانیزد
طــی مراســمی تفاهم نامه همکاری میان پــارک علم و فناوری یزد و دانشــگاه جامع علمی کاربردی
اســتان یزد با حضور داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و محمدصالح احمدی،
رئیس دانشــگاه علمی کاربردی اســتان یزد اول اردیبهشــت  97در دفتر رئیس پارک یزد به امضای
طرفینرسید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این تفاهم نامه با هدف توسعه آموزشهای مهارتی با همکاری موسسات فناور مستقر در پارک ،تدوین 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.
گفتنی است ،مدت زمان اجرای این تفاهم نامه دو سال بوده و در صورت نیاز پس از اتمام دوره ،امکان تصحیح و تدوین آن وجود دارد.
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در حاشیهسیوهفتمین گردهماییعلومزمینانجامشد:

تمعدنیکشور با
امضایتفاهمنامههمکاریسازمانزمینشناسی واکتشافا 
پارک علم و فناوری یزد
طی مراســمی ،تفاهم نامه همکاری میان ســازمان زمین شناســی و اکتشافات معدنی کشور و پارک
علم و فناوری یزد 2اردیبهشت 97به امضای راضیه لک ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد رسید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این تفاهم نامه که در حاشیه سی و هفتمین گردهمایی علوم زمین به امضا رسید ،دوطرف نسبت به
تعریف مسائل و چالشهای حوزه علومزمین(معدن ،آب و زیستمحیطی) و اجرای پروژههای تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز منجر به دانش فنی ،راهاندازی
تیمهای مشترک ،آموزش و بهکارگیری نیروی انسانی متخصص در حوزه علوم زمین در چارچوب دورههای مصوب ،شناسایی چالشهای ملی و بینالمللی
با هدف اخذ سفارش از دستگاههای مرتبط حوزه علوم زمین به تفاهم رسیدند.
همچنین مواردی از قبیل برگزاری سمینارها ،دورههای تخصصی و کارگاههای آموزشی کوتاه مدت مشترک به منظور ارتقای توان علمی و فنی کارشناسان
و مدیران در حوزه علوم زمین (معدن ،آب و زیست محیطی) ،راهاندازی ،تکمیل و تجهیز مراکز پژوهشی ،تحقیقاتی و آزمایشگاهی و خدمات مهندسی مورد
نیاز ،تدوین و تالیف نشریات ،اسناد و مدارک علمی به صورت مشترک ،تعریف ،نظارت و بررسی نتایج پروژههای تحقیقاتی ،فناوری و خدمات مهندسی
در داخل و خارج از کشور و هدایت و حمایت مشترک از پایان نامههای تحصیلی تحصیالت تکمیلی به سمت نیازهای حوزه علوم زمین ،مورد تاکید طرفین
تفاهم نامه قرار گرفت.
گفتنی است ،رصد فناوریهای نوین و برنامهریزی جهت ساخت یا انتقال فناوریهای اولویتدار ،انجام امور مطالعاتی و امکانسنجی مورد نیاز در حوزه
علوم زمین ،اشتراکگذاری ظرفیتهای داخلی به ویژه ظرفیت تحقیقاتی و آزمایشگاهی و انسانی ،حضور مشترک در عرصه روابط بینالمللی ،همکاری در
پروژههای انتقال فناوری از ســازمان و پارک به حوزه علوم زمین ،اشــتراکگذاری تجهیزات آزمایشــگاهی و اســتفاده از ظرفیتهای متقابل در این بخش و در
نهایت نیازسنجی ،سفارش ،تولید و فروش محصوالت نرم افزاری و سخت افزاری حوزه علوم زمین از دیگر موارد ذکر شده در این تفاهم نامه بود که در دستور
کار دو طرف قرار گرفت.
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بازدید اعضای سازمان فضایی ایران از پارک علم و فناوری یزد
اعضای سازمان فضایی ایران سه شنبه  28فروردین از بخشهای مختلف پارک علم و فناوری
یزد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این بازدید که صادق نائینی ،معاون توسعه
کاربرد و خدمات فضایی ،محمدرضا بهشــتی فر ،رئیس اداره مهندسی خدمات سنجش از دور،
کوروش رکنی ،رئیس گروه نجوم و اکتشــافات فضایی و اکرم فداکار ،مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان یزد حضور داشــتند ،تقی فرهنگنیا،
مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد به معرفی شرکتهای مستقر در پارک و فعالیتهای آنان پرداخت.
در ادامــه نیــز اعضــای ســازمان فضایی ایران با حضور در شــرکتهای کبری ســامانه و پایا الکترونیــک از نزدیک در جریان فعالیتهــا و محصوالت این
شرکتها قرار گرفته و راههای همکاری دو جانبه را بررسی کردند.
گفتنی اســت در نشســتی که در حاشــیه این بازدید برگزار شــد ،مدیران عامل شرکتهای سافا ،پژوهش سپهر پارسیان ،شتاب دهندههای پیشگامان و
اکسل نیز محصوالت شرکت خود را معرفی کردند.
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در نخستین بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک از شرکتهای مستقر ،در سال 97مطرح شد:

حمایتقابلتوجهصندوقصحااز شرکتهایفعالحوزهالکترونیک

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در نخستین بازدید خود از مؤسسات فناور مستقر در
پارک علم و فناوری در ســال  ،97شــنبه  8اردیبهشت با حضور در شرکتهای فالت قاره و پویا نوین
سرام ،از نزدیک در جریان فعالیتهای آنها قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،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
شــرکت در زمینهی آب و در حوزههایی مانند خط انتقال آب ،شــبکههای آبرســانی ،اصالح شــبکه،
آبشیرین کن،تاسیساتوتجهیزاتاست.
ب شیرینکنها ،معالج ه کردن آب به صورت علمی و تحقیقاتی است ،بدین
وی افزود :کار ما در حوزه آ 
صورت که آب را بررســی کرده و با توجه به هدف آبرســانی در تقســیم بندیهای مختلفی همچون
شرب ،دام و طیور ،کشاورزی و غیره خدمات الزم را با دقت میکروزیمنسهای دو دهم و کمتر و با قیمت تمام شده بسیار باصرفهتر نسبت به محصوالت خارجی
ارائهمیکنیم.
بشیرینکنهای
مدیرعاملشرکتفالتقارهتصریحکرد:تاکنونقراردادهایمتعددیباشرکتهایبزرگ،بیمارستانها،تامینآبشربروستاهایاستانوآ 
چندصدمترمربعیمنعقدکردهایم
آرمانهمچنینضمنقدردانیاز حمایتهایپارکعلموفناورییزداز ابتدایاستقرار شرکتتا کنون،پیشنهاداتیدر زمینهحمایتهایآتیپارکاز شرکتهای
مستقرارائهکرد.
حمید رضا صوابیه ،یکی از سهام داران شرکت پایانوینسرام نیز محصول این شرکت را قطعات سرامیکی شوکپذیر عنوان کرد و گفت :بازار فروش این محصول
صنایعدفاعوصنعتفوالداست.صوابیهافزود:از افتخاراتاینشرکتمیتوانبهدانشبنیانشدنآناز سال 92تاکنون،برگزیدهشدنبهعنوانبهترینشرکت
صنایع دفاع و تکسورس بودن اشاره کرد .وی تصریح کرد :پارک به علت داشتن فضای آکادمیک و دور بودن از فضای تولیدی و همچنین ارائهی خدمات به
شرکت ،در بهره وری آن بسیار تاثیر گذار بوده است.
احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در نخستین بازدید خود از شرکتهای مستقر در سال  ،97با اشاره به انعقاد تفاهم
نامه همکاری میان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و پارک یزد ،اظهار داشت :با عقد این تفاهم نامه ،صندوق صحا میتواند مزایا و
حمایتهای قابل توجهی برای شرکتهایی که درصدی از فعالیت آنها در حوزهی الکترونیک است ،ارائه دهد و شرکتهای مستقر در پارک میتوانند از این
مزایااستفادهکنند.
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دومینبازدیدمعاونفناوریونوآوریپارکیزداز مؤسساتفناور مستقر
در سال 97برگزار شد
معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در دومین بازدید خود از مؤسسات فناور مستقر در
پارک علم و فناوری در سال  ،97سه شنبه  18اردیبهشت با حضور در شرکتهای توسعه الکترونیک
فرخ مهر و پویان سیستم یزد ،از نزدیک در جریان فعالیتهای آنها قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،اصالنی،یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه الکترونیک فرخ مهر با بیان اینکه این شرکت از سال 92
فعالیت خود را با دو نفر نیرو در پارک علم و فناوری یزد آغاز کرده است ،گفت :در حال حاضر  15نفر در این شرکت مشغول فعالیت هستند.
وی افزود :شرکت ما محصول محور است و بنا به درخواست مشتریان ،نرم افزارهایی برای ادارات و نهادهای مختلف از جمله کارگزاری بیمه ،نوبت دهی
پزشکان ،فروشگاه الکترونیک ،شرکتهای باربری و شرکتهای حسابداری طراحی کرده ایم.
اصالنی حمایتهای پارک علم و فناوری یزد را مثبت ارزیابی کرد و گفت :مجوز فناوری پارک رزومه خوبی برای شــرکتهای مســتقر اســت و ما خواســتار
حمایتهای قوی تر پارک در بحث قراردادهای خود هستیم.
علی رحیقی ،مدیر عامل شرکت پویان سیستم یزد نیز با بیان اینکه این شرکت از سال  82فعالیت خود را در زمینه تولید و توسعه نرم افزار آغاز کرده است،
اظهار داشت :اتوماسیون اداری ،نرم افزار نوبت دهی مراکز خدمات درمانی ،نرم افزارهای موبایلی و..از جمله محصوالت شرکت است.
وی با انتقاد از بروکراســی اداری در ایران ،گفت :مســئله بیمه بیکاری و مالیات از جمله مشــکالت پیش روی شــرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد
است.
احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه هدف از این بازدیدها جویا شدن احوال شرکتها و داشتن ارتباط
دوطرفه است ،گفت :سعی میکنیم مشکالت مطرح شده 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:

سیاست گذاریوزارتعتفبرایوروددانشجویانبهحوزههایتولیدفناوری
عبدالرضــا باقــری ،قائم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری که برای بازدیــد از پارک علم و فناوری یزد و
افتتاح ســاختمان مراکز رشــد اقبال به یزد ســفر کرده است ،چهارشــنبه  19اردیبهشت از پردیس زیست
فناوریوسیستمهایپیشرفتهپارکیزدبازدید کرد.
بهگزارشروابطعمومیپارکعلموفناورییزد،درنشستیکهدرحاشیهاینبازدیدبرگزارشد،عبدالرضا
باقریدر جمعمدیرانعاملشرکتهایمستقردر اینپردیس،محصوالتشرکتهایمستقرراخاص
ومتفاوتعنوان کردو گفت:فعالیتاینشرکتهاباعثایجادامیدواریبیننخبگان کشور میشودواین
امیدواریمیتواندمانعمهاجرتآنهاشود.
وی این فعالیتها را نه تنها در اســتان بلکه در کل کشــور ارزشــمند دانست و افزود :معرفی دستاوردهای
شرکتهایمستقردر پارکاز طریقتبلیغاتوصداوسیمامیتواندراهیبرایامیدوار کردندانشجویان
بهطی کردن مقاطع تحصیلی در سطوح باال باشد.
باقری با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان مسیر خوبی برای گذر دانشگاهها به سمت دانشگاههای کارآفرین هستند ،گفت :شما نشان داده اید در کشور میتوان
کارهای بزرگی انجام داد و وزارت عتف از طریق حمایتهای مادی و معنوی همراه شما خواهد بود زیرا مسیر شما میتواند راهگشای مسیر فناوری در کل کشور
باشد.قائممقاموزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریبااشارهبهبرنامههایآتیوزارتعتف،تصریحکرد:سیاستگذاریوزارتعتفبهسمتیخواهدرفتکهدانشجویان
بیشتریبامحدودیتهای کمترواردفعالیتدر حوزههایفناوریشوند.
داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز در این جلسه با بیان اینکه از سال  93سعی کرده ایم در بخش منطقهای به چالشهای استان خودمان
ورود پیدا کنیم ،گفت :در این راستا مراکز توسعه فناوری را ایجاد کردیم تا بدین وسیله با کمک بخش خصوصی مجموعههایی در حوزههایی همچون آب ،صنعت
سرامیک و...ابتدا در قالب کنسرسیوموبعددر قالب شرکتهایبزرگتشکیلدهیم.
رئیس پارک علم و فناوری یزد یکی از فعالیتهای مهم پارک را در سالهای اخیر پیاده کردن طرحها و طراحی مدلهایی برای تسهیل همکاری بخش خصوصی و
دولتی بودهاست.
عباس باقی ،مدیر مرکز رشد زیست فناوری نیز در ادامه جلسه به بیان توضیحاتی در خصوص پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیش رفته و دستاوردهای آن
پرداخت.
گفتنیاست،درادامهجلسهمجتبیمرآتمدیرعاملشرکتمشاورینعلموصنعتیزد،سیدحسینمیرجلیلیمدیرعاملشرکتتولیدیتحقیقاتیصنعتیآبسار
کویر و رامین زارع ،مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران توضیحاتی در زمینه فعالیتهای خود ارائه کردند .پس از پایان نشست نیز عبدالرضا باقری ،رئیس
هیئتهای امنا و ممیزه وزارت عتف به همراه داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری و عباس باقی ،مدیر مرکز رشد زیست فناوری ،از آزمایشگاه تخصصی
آبسارکویر ،بخش کنترل کیفی هوا ،آزمایشگاه شیمی مواد غذایی ،آزمایشگاه کشاورزی و معدن ،ساختمان شتاب دهنده ی آتا و بخشهای دیگر مرکز رشد زیست
فناوریبازدیدکردند.
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در سومین بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک یزد از مؤسسات فناور مستقر ،در سال 97مطرح شد:

واگذاریاراضیطرحجامعمرهمیبرمسئله کمبودفضایاستقرار شرکتهایفناور
احمدرضــا فقیه خراســانی ،معاون فنــاوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در ســومین بازدید خود از
مؤسســات فناور مســتقر در پارک ،در ســال  ،97دوشنبه  31اردیبهشت با حضور در شرکتهای دانش
بنیان آپافن و گروه نرمافزاری نویان ،از نزدیک در جریان فعالیتهای آنها قرار گرفت.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،وکیلی ،مدیرعامل شــرکت آپافن در این نشســت با
بیان اینکه این شرکت از مرحلهی پیشرشد فعالیت خود را در پارک علم و فناوری یزد آغاز کرده است،
گفت :پس از سه سال فعالیت در مرحلهی رشد ،در سال  89در پارک علم و فناوری یزد مستقر شده و
در حال حاضر با هشت پرسنل به فعالیت خود ادامه میدهیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عمدهی صنعت اســتان یزد کاشــی و ســرامیک ،نســاجی و تولید فوالد اســت و
شرکت آپافن در ساخت ماشین آالت فعالیت دارد ،تصریح کرد :ما فعالیت خود را از ماشین آالت کاشی
و سرامیک شروع کردیم ،در صنعت فوالد ادامه دادیم و در حال حاضر در صنعت نساجی به رقابت با محصوالت خارجی میپردازیم.
خاکپور ،رئیس هیئت مدیرهی شــرکت آپافن نیز در ادامه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه همکاری شــرکت با دیگر شــرکتهای مســتقر در پارک ،اظهار
داشت :از جمله این همکاریهای مشترک میتوان به استفادهی نرمافزارها در ارتقاء ماشینآالت و شرکت در نمایشگاههای مرتبط با صنعت نساجی اشاره کرد.
وی کمبود فضای کارگاهی مناسب برای فعالیت را از جمله مشکالت پیش روی شرکت عنوان کرد و گفت :در همین راستا شرکت آپافن اولین شرکتی است که برای
استقرار در زمین طرح جامع پارک علم و فناوری یزد ،تفاهم نامهای با پارک منعقد کرده است.
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:
محوریت فعالیت شرکت ،درمانگاهها ،کلینیکها ،مراکز پاراکلینیک و مطبها است.
وی ضمن قدردانی از خدمات پارک علم و فناوری یزد به خصوص در بحث ارزیابی شرکتهای مستقر ،تصریح کرد :یکی از نیازهای مهم شرکتهای مستقر در
پارک ،استفاده از مشاوران زبده در زمینههای گوناگون است تا عالوه بر کشف نقاط مثبت ،آنها را در پیدا کردن نقاط منفی و نهایتا ارائه راهکار راهنمایی کنند.
رفیعی افزود :امیدواریم پارک علم و فناوری یزد در این حوزه نیز از شرکتها حمایت کرده و مشاوران متخصص را به خدمت بگیرد.
احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،با بیان اینکه ما تمام تالش خود را برای حل مشکالت شرکتها از جمله کمبود فضای
کارگاهی به کار بســته ایم ،تصریح کرد :مطالعات و مقدمات تامین زیرســاختهای طرح جامع پارک علم و فناوری از جمله تصویب آیین نامه واگذاری در هیئت
امنا پارک ،اخذ اعتبار تامین زیرساخت و انشعابات انرژی و ...انجام شده و به زودی شرکتهای واجد شرایط برای استقرار میتوانند درخواست استقرار خود
را جهت بررسی به پارک ارائه دهند.
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بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد
از خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران در استان یزد
داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،شنبه 19خرداد از خبرگزاری جمهوری اسالمی
ایران در استان یزد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این بازدید که ســید محمد خامســی ،مدیر روابط عمومی پارک ،تیم روابط عمومی و محمد قویدل،
مدیر روابط بین الملل ،رئیس پارک را همراهی میکردند ،داریوش پورسراجیان ضمن معرفی پارک علم و فناوری یزد و فعالیتها و دستاوردهای آن ،ارتباط با
رسانهها را وسیلهای برای ترویج و توسعه فرهنگ علم و فناوری دانست و تمرکز بر توسعه کیفی روابط عمومی پارک را جزو اولویتهای پارک یزد عنوان کرد
و تصریح کرد برون سپاری این بخش به بخش خصوصی ،که امروز به صورت مدلی برای سایر دستگاهها قابل استفاده است ،در همین راستا اتفاق افتاده
است.
وی با اشاره به توجه ویژه جامعه به موضوع فناوری و اقتصاد مبتنی بر فناوری ،در سالهای اخیر تصریح کرد :به علت وجود محدودیتها و پتانسیلهای
استان یزد ،نیاز است مسیری را پیش بگیریم تا اقتصاد دانش بنیان در این استان ارتقا پیدا کند.
پورسراجیان افزود :ارتباط با رسانهها خصوصا خبرگزاری رسمی دولت میتواند این مسیر را هموار کند.
کاظــم شــاملو ،رئیــس خبرگزاری ایرنا در اســتان یزد نیــز در این بازدید با بیان اینکه در قدیم تولید و عرضه هر دو زیر طاقهای ســنتی بــازار صورت میگرفت،
گفت :اما در دنیای امروز با توجه به فاصله گرفتن تولید و عرضه و در مواقعی عرضهی محصوالتی که وجود فیزیکی ندارند ،نیاز بیشتری به شناخته شدن
محصوالت وجود دارد.
وی افزود :به ویژه در مورد پارک علم و فناوری یزد که محصوالت جدید فناوری را عرضه میکند ،برای شناخته شدن محصوالت باید به دنبال جایگاههای
ارتباطی بود تا بتواند بازارهای تولید و عرضه را به هم مرتبط سازد.
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بازدیداعضایدفترهمکاریهایفناوریریاستجمهوری
از پارک علم و فناوری یزد
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 به همراه مشاوران و کارشناس گروه حضور داشته و شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی
پارک علم و فناوری یزد و سید محمد خامسی؛ مدیر طرح و برنامه ی پارک این گروه را همراهی کردند.
همچنین اعضای دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری با حضور در شرکتهای پویش داده نوین ،طیف زمین ،بیستون و محیاپرداز ،مستقر در مرکز
فناوری اقبال ،از نزدیک در جریان فعالیتها 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
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بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد از ساختمان شتاب دهنده ی آتا
داریــوش پورســراجیان؛ رئیــس پــارک علــم و فناوری یزد ،شــنبه  3شــهریور  97از ســاختمان شــتاب
دهندهی آتا واقع در پردیس زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این بازدید عباس باقی؛ مدیر پردیس زیســت
فناوری،حسینرحیمی؛مدیرعمرانیپارکوسیدحسینمیرجلیلی؛مدیرعاملشرکتآبسار کویر،
داریوش پورسراجیان را همراهی نمودند.
گفتنی است ،در حاشیه ی این بازدید ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در جلسهای درمورد چگونگی
راه اندازی شتاب دهنده ی مذکور رهنمودهایی ارائه نمود.

بازدید هیئت اروپایی از پارک علم و فناوری یزد
هیئتــی مرکــب از نماینــدگان علــم و فنــاوری اســپانیا و اتریــش که در ســی و پنجمیــن کنفرانس بین
المللی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری در ایران حضور یافته بودند در قالب تور فناوری
کنفرانس 16 ،شهریور  97از پارک علم و فناوری یزد و مجموعه ارزشمند اقبال بازدید نمودند.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این بازدید محمد قویدل ،مدیر روابط بین
الملــل پــارک یزد ضمن خیر مقدم به تشــریح فعالیتهــای پارک علم و فناوری یزد و شــرکتهای
مستقر پرداختند سپس فیلیپ دومرا لوبیاس ،رئیس پارک ماالگای اسپانیا ضمن ابراز خرسندی از
حضور در پارک علم و فناوری یزد ،این پارک را دارای ســابقه و رتبه ی خوبی در میان پارکهای
منطقه دانست و پیشنهاد نمود در زمینه همکاری شرکتهای دو پارک اقدامات اولیه در قالب تفاهم صورت گیرد.
نماینــده دانشــگاه ویــن نیز با تحســین فعالیتهــای انجام گرفتــه در زمینه رفع نیازهای علمــی در حوزههای مورد عالقــه ،اعالم آمادگی نمــود .بازدید از
مجموعه اقبال ،مرکز نو آوری و سالن موسسات از دیگر بخشهای این بازدید بود.
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در حاشیه دومین نشست تجاری B2Bایران انجام گرفت

بازدیدرئیسپارکعلموفناورییزدوهیئتهمراهاز تکنوپارک گرجستان
داریوش پور ســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد به همراه هیئتی متشــکل از مدیران معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و همچنین استان یزد و مدیران
عامل بیش از  ۵۰شرکت فناور که به منظور شرکت در دومین نشست تجاری  B2Bایران به گرجستان
سفر کرده ،در حاشیه این دیدار از تکنوپارک این کشور بازدید کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،به دنبال امضای تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و آژانس توســعه فناوری و نوآوری
گرجستان اقدامات جهت اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه انجام گرفت که از جمله میتوان به تاسیس دفتر مبادالت ایران و گرجستان در پارک علم و فناوری
یزد و اولین نشست مذاکرات رو در رو در سال گذشته در شهر تفلیس اشاره نمود.
با عنایت به تجربه موفق ســال گذشــته همچنین اســتقبال شــرکتهای فناوری از برنامههای مرکز مبادالت فناوری ،دومین نشســت با محوریت صنعت
ساختمان ،کشاورزی ،الکترونیک و سالمت و با حضور  ۵۰شرکت ایرانی در تاریخ  ۱۸مرداد و با حضور شرکتهای گرجی برگزار خواهد شد.
گفتنی است ،افتتاح رسمی دفتر مبادالت ایران و گرجستان در تفلیس ،افتتاح نمایشگاه دایمی محصوالت ساختمانی جمهوری اسالمی ایران و مذاکرات
با مقامات گرجی در خصوص توسعه همکاریها از دیگر برنامههای این سفر میباشد.
شــایان ذکر اســت ،دومین نشســت تجاری  B2Bایران در کشــور گرجســتان با هدف برقراری ارتباط تجاری بین شرکتهای دانشبنیان ایرانی و گرجی با
حضور نمایندگان  ۵۰شرکت دانش بنیان و فناور به همراه هیئت ایرانی 17 ،و  18مردادماه در گرجستان در حال برگزاری است.
161

گزارشعملکردسال 1397پارکعلموفناورییزد

فصل هفتم خبرها و رویدادهای سال 1397پارک

باحضور معاونتوسعهمدیریتوجذبسرمایهمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریانجامشد:

بازدید از نمایشگاه محصوالت فناوری و رونمایی از ده محصول فناور برتر در این حوزه در پارک علم و فناوری یزد
از ده محصول فناور برتر اســتان ،یکشــنبه  14بهمن  97با حضور دلیری ،معاون توســعه مدیریت و
جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،زینی وند ،معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توســعه منابــع اســتانداری یزد ،داریوش پورســراجیان ،رئیس پــارک علم و فناوری یــزد و جمعی از
مدیران استانی رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این مراسم که به مناسبت فرارسیدن ایام دهه
فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد ،مسئولین ابتدا از نمایشگاه دستاوردها و
محصوالت شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد بازدید و سپس از ده محصول فناور
برتر استان رونمایی کردند.
گفتنی است ،در پایان مسئولین با حضور در چند شرکت فناور مستقر در پارک یزد ،از نزدیک در جریان فعالیتهای آنان قرار گرفتند.

بازدیدرئیسپارکعلموفناورییزداز المپیادبازیهایفکری،آموزشی،سرگرمینبوغ
داریــوش پورســراجیان ،رئیــس پارک علم و فناوری یــزد به همراه احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون
فناوری و نوآوری پارک روز چهارشنبه  15اسفند ماه از اولین دوره المپیاد بازیهای فکری ،آموزشی
و سرگرمی دانش آموزان استان در محل سالن ورزشی حضرت امام علی علیه السالم دانشگاه یزد
بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،داریوش پورسراجیان در این بازدید بیان کرد المپیاد
دانشآموزی نبوغ از برنامههای بسیار پرشوری برخوردار است که مالحظه نمودم و فرصت مناسبی
است که دانشآموزان با مباحث نوآوری و فناوری که در مجموعه پارک علم و فناوری پیگیری میشود
آشنا شوند و این آمادگی برای کسب مهارتهای دانشآموزان و دیدگاه اجتماعی و مهارتی همراه با
آموزش در آنها شکل بگیرد و باعث تقویت روحیه ی کار تیمی و کارآفرینی شود.
وی جهت بهبود بخشیدن به این برنامه در سالهای آینده افزود :با کسب تجربه از امسال و برنامهریزی بلند مدت و تشکیل یک دبیرخانه دائمی بالفاصله
بعد از اتمام این مسابقات برای دوره بعد و نیز آموزش و تامین امکانات بسیار موثر برنامهریزی خواهد شد
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بازدیداستاندار یزداز المپیادبازیهایفکری،آموزشی،سرگرمینبوغ
محمدعلی طالبی ،اســتاندار یزد و هیئت همراه روز چهارشــنبه  15اســفند ماه از اولین دوره المپیاد
بازیهــای فکــری ،آموزشــیو ســرگرمی دانــش آمــوزان اســتان در محــل ســالن ورزشــی حضــرت
امامعلی(علیه السالم) دانشگاه یزد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،اســتاندار یزد پس از این بازدید با بیان اینکه برنامههایی که موجب معرفی اســتعدادهای دانشآموزان
میشود بسیار ارزنده و قابل قدردانی است،بیان کرد :المپیاد دانش آموزی نبوغ این استعدادهای سرشار را شناسایی میکند.
محمد علی طالبی نیز خانوادهها را به تشویق فرزندان خود به چنین برنامههایی دعوت کرد و افزود :بازیهای فکری ،آموزشی و سرگرمی کمک زیادی
به رشد شخصیتی و ذهنی دانشآموزان میکند و آنها را توانمند میسازد تا در آینده کشور و به خصوص در خانواده خود نقش آفرین باشند .وی حمایت
خود را برای چنین برنامههایی که سبب رشد مهارتهای دانشآموزان میشود ،اعالم کرد.
گفتنی اســت المپیاد نبوغ با حضور نزدیک به دو هزار نفر از دانش آموزان دختر و پســر مدارس اســتان و همکاری ســازمان دانش آموزی اداره کل آموزش و
پرورش و پارک علم و فناوری یزد با محوریت گروه آموزشی شرکت آترین مستقر در پارک علم و فناوری یزد در سه مقطع تحصیلی و در رشتههای دومینو،
بازیهای فکری ،رباتیک و هوافضا به مدت دو روز در سالن ورزشی حضرت امام علی(ع) دانشگاه یزد برگزار شد.
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نخستینجلسهشورایعمومیپردیسپارک
در دانشگاه یزد در سال 97برگزار شد
نخســتین جلسه شــورای عمومی مرکز فناوری دانشگاه یزد در ســال  ،97دوشنبه  3اردیبهشت با
حضور مدیران عامل و نمایندگان موسسات مستقر در این مرکز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلسه علیاکبر قیومی ،مدیر پردیس پارک در دانشگاه یزد ،ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام
شده در سال  ،96به تشریح اهداف و برنامههای سال جاری در مرکز فناوری دانشگاه یزد پرداخت.
وی روشمند ساختن فرآیندهای مرتبط با پذیرش و پایش موسسات ،تالش برای ارائه خدمات مالی ،مشاورهای ،آموزشی و بازاریابی به موسسات ،تقویت
فضای همکاری و همافزایی در مرکز و نیز گسترش دامنه فعالیتهای تبلیغاتی و اطالع رسانی را از جمله راهبردهای اجرایی مرکز در سال جاری دانست.
قیومی با اشاره به استقبال قابل توجه متقاضیان برای حضور در مرکز فناوری دانشگاه یزد ،تالش برای توسعه زیرساختها 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 ادامه جلسه عباس باقی ،مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد به تشریح خدمات پارک علم وفناوری پرداخت و به سواالت حضار پاسخ
گفت.
گفتنی است ،در پایان جلسه مدیران عامل موسسات مستقر به معرفی فعالیتها و توانمندیهای خود پرداخته و دیدگاههای خود را پیرامون راهبری بهتر
مرکز و حل معضالت کنونی بیان کردند
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در مراسمافتتاحساختمانمراکزرشداقبالمطرحشد:

ارتباط ساخت یافته بین پارک علم و فناوری یزد و دانشگاههای استان الگویی برای کشور
افتتاح ساختمان مراکز رشد اقبال روز چهارشنبه 19اردیبهشت ،با حضور عبدالرضا باقری ،قائم مقام
وزیــر علوم ،تحقیقات و فناوری ،مهدی کشــمیری ،قائم مقــام معاون پژوهش و فنــاوری وزارت علوم،
تحقیقاتوفناوری،علیزینیوند،معاونهماهنگیامور اقتصادیوتوسعهمنابعاستانیزد،داریوش
پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و مدیران استان برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فناوری یزد ،در جلســهای که در حاشــیه این افتتاح در ســالن
کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد ،عبدالرضا باقری ،قائم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با
بیان این که شــغلهای ایجاد شــده در کشور متناسب با تعداد فارغ التحصیالن نیست ،گفت :یکی از
مسیرهایحلاینمسئلهپارکهایعلموفناوریاست.
وی افزود :با توجه به ســرمایه ی کم مورد نیاز برای اشــتغال در شــرکتهای دانش بنیان ،این مسیر،
مسیری هموار است .باقری یکی از تغییر رویکردهای وزارت عتف را ورود به ایجاد ساز و کارهایی برای تولید محصوالت دانش بنیان ،عنوان کرد و گفت :وظیفه
وزارت عتف هموارکردن این مسیر از طریق ایجاد زیرساختهای قانونی الزم است.
رئیسمرکزهیئتهایامناوممیزهوزارتعلوم،تحقیقاتوفناورییکیدیگراز اهدافوزارتعتفراایجادارتباطنزدیکتربیندانشگاههاوپارکهادانستواظهار
داشت :خوشبختانه این ارتباط در استان یزد بسیار نزدیک است و جا دارد از ریاست پارک علم و فناوری یزد و دانشگاههای یزد قدردانی شود.
در ادامهنیزمهدی کشمیری،قائممقاممعاونپژوهشوفناوریوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریضمنقدردانیاز مسئولینپارکعلموفناورییزدوشرکتهای
مســتقر در پارک ،به شــرح ســه رویکرد وزارت عتف پرداخت .وی اولین رویکرد این وزارت را پررنگ کردن حوزه ی فناوری در وزارت عتف عنوان کرد و از نگاه تک
بعدیای که گاها وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را محدود به دانشگاهها میداند ابراز تاسف کرد.
کشمیری افزود :باید زنجیره ی دانشگاه تا تولید را تقویت کنیم و برون داد آن را به جامعه نشان بدهیم و در این راه مجموعههای موفقی مثل پارک علم و فناوری
یزدمیتوانندالگوییبرایمعرفیباشند.
مدیرکلدفتربرنامهریزیامورفناوریوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریدومینرویکرداینوزارتراگسترشفعالیتدانشگاههاومراکزتحقیقاتیبهسمتکارآفرینی
و تجاری سازی عنوان کرد و افزود :وزارت عتف برآن است تا هم از جهت الگو و استانداردهای الزم و هم از جهت پشتیبانی از تجاری سازی دانشگاهها را حمایت
مدیران حوزه ی فناوری عنوان کرد و گفت :استفاده از مجموعههای موفقی
کند .کشمیری رویکرد سوم وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را بحث توانمندسازی
ِ
همچون پارک علم و فناوری یزد در انتقال تجربیات و آموزش مدیران در راستای افزایش فعالیت کیفی در دیگر پارکهای کشور میتواند راهگشا باشد.
مهدی کشمیری در ادامه به تمامی پارکها در سراسر کشور پیشنهاد کرد تا عالوه بر درخواست بودجه ی الزم برای فعالیتهای خود از مراکز دولتی ،با استفاده
از پتانسیلباالیبخشخصوصیوخیرینفعالیتهایخودرا گسترشدهند.
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در جلسهیتبیینفرصتهایهمکاریموسساتفناور بادانشگاهجامععلمیکاربردیمطرحشد:

پتانسیلباالیهمکاریمیانشرکتهایمستقردر پارکیزدودانشگاهجامععلمیکاربردی
درپی امضای تفاهم نامه میان دانشگاه جامع علمی کاربردی یزد و پارک علم و فناوری یزد ،جلسه
ی تبیین فرصتهای همکاری موسسات فناور با این دانشگاه ،روز شنبه  15اردیبهشت 97با حضور
معــاون فنــاوری و نــوآوری پارک 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.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراسانی در این نشست با بیان
اینکه پارک علم و فناوری یزد 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 داشته اند و به همین دلیل هفته ی گذشته تفاهم نامهای
مبنی بر همکاری با این دانشگاه منعقد کردیم.
وی افزود :این نشست با هدف بررسی راههای همکاری میان شرکتهای پارک یزد و دانشگاه علمی کاربردی برگزار شده و امیدواریم خروجی آن برای دو
طرف مفید باشد.
احمدی ،رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی یزد نیز در این نشست با بیان اینکه براساس مصوبه ی دولت در شورای عالی علمی ،دانشگاه جامع علمی
کاربــردی بــر آن اســت تــا در کنار مقاطع تحصیلی ،بر اســاس نیاز بازار ،دورههای تک پودمانــی و تک درس تعریف کند ،گفت :تا به حــال  600عنوان دوره تک
پودمان را تعریف کرده و همچنین این امکان را ایجاد کرده است که شرکتها یا اشخاص نیز بتوانند دورههای جدید تدوین کرده و خودشان مجری دورههای
تعریف شده ی علمی باشند.
وی افزود :دانشگاه جامع علمی کاربردی عالوه بر نظارت و هماهنگی ،مزیتهای این دورهها را برای این اشخاص محفوظ نگاه میدارد.
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رئیسآژانستوسعهفناوریونوآوری گرجستان:

امضایسندهمکاریبینپارکعلموفناورییزدوآژانسمیتواندمبنای
خوبیبرایهمکاریهایآتیایرانو گرجستانباشد
در جلسه هیئت ایرانی و مسئولین پارک فناوری گرجستان که با حضور داریوش پورسراجیان ،رئیس
پــارک علــم و فناوری یزد ،دلیری ،معاون توســعه منابع معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری،
مصطفی کریمیان اقبال و پیر علی ،رئیس پارک چهار محال و بختیاری و معاون اقتصادی ســفارت
ایران در گرجستان برگزار شد ،در خصوص ظرفیتهای همکاری بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،داریوش پور سراجیان ،رئیس پارک یزد در این جلسه با اشاره به تجربه موفق همکاری میان پارک علم و
فناوری یزد و گرجستان ،از آمادگی شرکتهای پارک یزد در زمینه همکاری مشترک با طرف گرجی سخن گفت و ضمن دعوت از شرکتها و سرمایه گذاران
گرجی ،از مسئولین پارک فناوری گرجستان دعوت نمود تا در فوریه سال آینده ،سومین نشست را در یزد برگزار کنند.
مصطفی کریمیان اقبال نیز در ادامه با تاکید بر ظرفیت همکاریهای بین المللی فناوری ایران و شرکتهای فناور و دانش بنیان از این فرصت به دست امده
ابراز خرسندی نمود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت معماری یزد ،از طرف گرجی خواست تا از این تجربه در بازسازی بافتهای فرسوده استفاده کنند
168

گزارشعملکردسال 1397پارکعلموفناورییزد

فصل هفتم خبرها و رویدادهای سال 1397پارک

امروز پارکهای علم و فناوری بیش از پیش نیازمند طرحی نو اند
ســجادی نیــری کــه در دومین جلســه شــورای مدیران پــارک علم و فنــاوری یزد ســخن میگفت
بــا اشــاره بــه اهمیت جایــگاه پارکهای علــم و فناوری در اکوسیســتم فناوری کشــور گفــت :امروز
پارکهای کشــور برای توســعه و ترقی بیش از همیشــه نیازمند طرحهایی نوآورانه در مدیریت و
توسعه خود هستند.
وی ضمن اشــاره به پیشــرو بودن پارک یزد در بســیاری از موضوعات تاکید کرد :نگاه به دغدغههای منطقهای و تالش برای رفع آنها از شــاخصههای
این پارک اســت و امروز تکیه بر توان بخش خصوصی و طرحهای جدید در مدیریت و توســعه پارکهاســت که میتواند جایگاه پارکها را تثبیت و ارتقا
بخشد.
گفتنی است رئیس ستاد فناوریهای نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اعضای دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری
 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.
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توسط کارگروهتعامالتبینالمللبرگزار شد:

جذبسرمایهخارجی،از رویاتاواقعیت
جلسه کارگروه تعامالت بین الملل با عنوان «جذب سرمایه خارجی ،از رویا تا واقعیت » با حضور
حمید علی بیکی ،مدیر عامل شــرکت ســریع ارتبــاط آرین ،محمد قویدل؛ مدیــر روابط بینالملل
پارک علم و فناوری یزد و جمعی از مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک ،چهارشنبه  7شهریور  97در محل سالن اجتماعات مرکز اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،حمید علی بیکی؛ نماینده ی انجمن جهانی ســرمایه گــذاران نیک اندیش در ایران و عضو کمیتهی
فناوری و نوآوری جهانی گروه جی بیست ،با بیان اینکه در دوران رکود و تحریم ،شرکتهای کوچک راحت تر میتوانند خود را با شرایط سازگار کنند،
تصریح کرد :در حال حاضر بازار ســرمایهگذاری داخلی و خارجی رونق دارد .وی همچنین با معرفی دســته بندی ســرمایهگذاریها ،اظهار داشت :سه
مزیت سرمایهگذاری خارجی ،گسترش بازار فرامرزی ،جذب راحت تر سرمایههای کالن و استفاده از نیروهای بومی کشور منتخب است.
پرزنت موفق اســتارتاپها در جذب ســرمایهگذاری خارجی را برشــمرده و گفت :اســتفاده از ایــن تکنیکها تاثیر
شهــای مذاکره و
حمیــد علــی بیکــی رو 
ِ
مستقیمی در جذب سرمایهگذاری خارجی خواهد داشت.
مشاور توسعه بازار و سرمایهگذاری در کشورهای همسایه ،با معرفی سازمانها و سایتهای سرمایه گذار بر روی استارتاپها ،شرایط جذب در هر یک
از این سایتها را تشریح کرد و سپس با دو منتور از این سازمانها به صورت ویدئو کنفرانس گفتوگو کرد.
گفتنی است ،سلسله نشستهای کارگروه تعامالت بینالملل زیر نظر دفتر روابط بین الملل پارک علم و فناوری یزد برگزار میشود.
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برگزارینخستینجلسههیئتاجراییمنابعانسانیمناطقدووچهار فناوریدر سال97
نخستین جلسه هیئت اجرایی منابع انسانی مناطق دو و چهار فناوری در سال  ،97روز دوشنبه 24
اردیبهشت ماه در استان سیستان و بلوچستان و به میزبانی پارک علم و فناوری این استان برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلسه گزارشی از مصوبات هیئت امنای
گذشــته پارکها در خصوص مســائل مربوط به کارکنان پارکهای علم و فناوری مناطق  2و  4علم
و فناوری کشور از جمله موافقت هیئت امنا در جبران خدمات پستهای مدیریت نیروهای قرارداد
کار در احکام سالیانه و ارتقاء رتبه کارکنان قراردادی و لحاظ ارتقاء در احکام ارائه گردید.
گفتنــی اســت ،در این جلســه اصالح آئیــن نامهی ارتقاء کارکنــان و اصالح آئین نامهی درخواســت
پذیرش مدرک تحصیلی باالتر در دســتورکار هیئت اجرایی قرار گرفته و مســائل جاری پارکهای
علم و فناوری مرتبط با موضوعات و مسائل آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی پارکها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
171

فصل هفتم خبرها و رویدادهای سال 1397پارک

گزارشعملکردسال 1397پارکعلموفناورییزد

در جلسه کارگروهتعامالتبینالمللمطرحشد:

امروزهجهانمتوجهسودآوریاستارتاپها
در پارکهای علم و فناوری شده است
جلســه کارگــروه تعامــات بینالملــل با عنــوان «فرصتهای اســتارتاپی در بــازار جهانــی و نحوه
بهرهبرداری در شــرایط تحریم» با حضور علی مدرســی؛ موســس شــرکت تدبیر و توســعه پرنیان
و مدیرعامل شــرکت آزالیا در کانادا ،محمد ســپهر ،مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری اســتان یزد ،محمد قویدل؛ مدیر روابط بینالملل پارک علم و
فناوری یزد و جمعی از مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک ،چهارشنبه  4مهر  97در محل سالن اجتماعات مرکز اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،علی مدرسی؛ موسس شرکت تدبیر و توسعه پرنیان و مدیرعامل شرکت آزالیا در کانادا ،با بیان اینکه
گمرک کشــورهای امریکای شــمالی با جدیت اجرا میشــود ،ادامه داد :در حال حاضر میتوان از درگاه اینترنت و وب و در
اعمال تحریمها علیه ایران در
ِ
قالب دفتر مبادالت ایران و کانادا مبادالتی با کشورهای دیگر انجام داد.
علی مدرسی تصریح کرد :در بازار آزاد کشورهای آمریکای شمالی به رقبا اجازه ی فروش محصول خود با کیفیت و قیمت دلخواه خود داده شده است،
لذا قبل از هراقدامی برای تجارت در سطح بینالملل باید بتوان سطح کیفی و قیمتها را وارد رقابت جهانی کرد.
درآمد خارجی درداخل ایران برشمرد و افزود:
موسس شرکت تدبیر و توسعه پرنیان ،توسعه ی وب ،دیجیتال مارکتینگ و تامین محتوا را از راههای کسب
ِ
توسعه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری و فعالیتهای مغزافزاری از جمله فعالیتهایی است که میتواند برای کشور ارز آوری داشته باشد.
مندان کار در بازار جهانی
زبانی آزادکاری اشاره کرد و این روش کاری را برای عالقه
ِ
علی مدرسی همچنین به شیوه ی کاری با عنوان فریلنس با ترجمه ی ِ
در مدت تحریمها تشریح کرد.
مدیرعامل شرکت آزالیا ،کار این شرکت را برنامهریزی و مشاوره برای تبادالت تجاری شرکتهای ایرانی در کانادا عنوان کرد و روشها و سایتهایی که
میتواند در ارزآوری و تجارت جهانی به ایرانیان مقیم کشور کمک کند را معرفی نمود.
زیاد استارتاپها در پارکهای علم
مدرسی همچنین جایگاه پارکهای علم و فناوری در جهان را ویژه عنوان کرد و افزود :امروزه جهان متوجه سودآوری ِ
و فناوری شده است؛ تا جائی که امانوئل مکرون؛ رئیس جمهور فرانسه شیوه ی مدیریتی خود را استارتاپی عنوان کرده است.
گفتنی است ،سلسله نشستهای کارگروه تعامالت بینالملل زیر نظر واحد بینالملل پارک علم و فناوری یزد برگزار میشود.
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برگزاری سومین جلسه شورای سیاست گذاری پردیس علوم انسانی و هنر در سال97
سومین جلسه شورای سیاست گذاری پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد در سال
 ،97شــنبه  31شــهریور  ۹۷با حضور داریوش پورســراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد،محمد
صالح اولیا؛ رئیس دانشگاه یزد ،احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری ،شهرام شکوهی؛
معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد ،جعفر امین مقدم؛ مدیر مرکز خالقیت و فن آوریهای نوین
شهرداری یزد ،جعفر رحمانی؛ معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد و تقی
فرهنگ نیا؛ مدیر پردیس علوم انسانی و هنر برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلســه بحث و تبادل نظــر در مورد ادامه
مسیر و برنامههای آتی پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت.
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فالطونزاده،مدیرکلدیوانمحاسباتاستانیزد:

نگاهدیوانمحاسباتاستاننگاهارشادیومشاورهایاست
سه شنبه هفدهم مهر ماه 97مدیرکل دیوان محاسبات استان با حضور در پارک علم و فناوری یزد در
نشستی صمیمانه با ریاست پارک علم و فناوری یزد و کادر معاونت پشتیبانی پارک ،ضمن آشنایی با
برنامهها و فعالیتهای پارک از مجموعه فناوری اقبال بازدید کرد.
پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ضمن ارائه مختصری از عملکرد پارک و آخرین وضعیت
شــرکتهای مســتقر گفت :حوزه فناوری ،حوزهای نوپا در کشــور است و قوانین و مقررات آن نیز نو و
گاها تفسیر پذیر تدوین شده است .لذا گاه تفاسیر متفاوت از قانون مسائلی را برای شرکتهای فناور
و پارک به وجود میآورد.
وی بازنگری مداوم قوانین و به روز رســانی آنها را بر اســاس شــرایط روز الزمه حرکتهای جدید از
جمله حوزه فناوری در کشور دانست و افزود :در این میان شاید نقش نهادهای نظارتی مثل دیوان بتواند بسیار پررنگ و کمک کننده باشد.
فالطون زاده نگاه دیوان محاسبات استان را نگاه ارشادی و مشاورهای دانست و افزود :خوشبختانه دیوان محاسبات استان یزد با تکیه بر کادر مجرب خود
در این حوزه عملکرد بسیار خوبی داشته و این آمادگی وجود دارد که در صورت نیاز به اصالح قوانین پیشنهادات از طریق دیوان به قانونگذار انتقال یابد.
در ادامه شرکتهای بیستون کویر ،سافا و همکاران سیستم شمس و همچنین مرکز نوآوری ،پارک علمی کودکان و نوجوانان صندوق پژوهش و فناوری استان
و پروژه عمرانی ساختمان فرهنگی ،رفاهی مجموعه اقبال مورد بازدید رئیس دیوان محاسبات استان و هیئت همراه قرار گرفت.
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پورسراجیان،رئیس پارک علم و فناوری یزد:

توسعهبرپایهدانشراهبرداساسیبرایرسیدنبهتوسعهپایدار
جلسه هماهنگی امور مالی پارک علم و فناوری یزد با حضور پورسراجیان ،رئیس پارک ،شکوهی
معاون پشتیبانی ،اشرف زاده مشاور ریاست پارک در امور حقوقی و مالی ،خامسی ،مدیر مالی
و کادر اجرایی امور مالی برگزار شد.
در این جلسه ابتدا گزارشی از آخرین صورتهای مالی مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
پورســراجیان در این جلســه ضمن تاکید بر مدیریت هزینهها تاکید کرد با توجه به شــرایط اقتصادی کشــور الزم است اصل صرفه جویی بیش از پیش
سرلوحه همه واحدهای پارک قرار گیرد.
پورسراجیان تسلط عوامل مالی بر قوانین و مقرارات را پایههای اصلی مدیریت مالی دانست و تاکید کرد :این دانش و تسلط همواره باید به روزرسانی
شود و این امر میتواند از طریق شرکت در دورههای آموزشی ،اخذ مشاورههای الزم ،مطالعه و ...محقق گردد.
پورسراجیان با اشاره به ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
را از رعایت قوانین عمومی حاکم بر دســتگاههای اجرایی کشــور مســتثنی میکند گفت :این مهم نگاه ویژه قانونگذار به امر پژوهش و فناوری به عنوان
راهبرد اساســی کشــور در توســعه اســت و توسعه بر پایه دانش راهبرد اساسی کشــورهای توسعه یافته بوده و ما نیز برای رســیدن به توسعهای پایدار
نیازمنــد تقویــت بخــش پژوهشــی و فناوری کشــوریم .وی افزود خوشــبختانه قانون گــذار این مهم را به درســتی درک کرده اســت و امیدواریم در اجرا و
نظارت نیز این نکته مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکالتی که در اجرای قوانین حمایتی این حوزه از جمله قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان وجود دارد گفت :رسیدن
به توســعه نیازمند تغییر در ســاختارهای ذهنی ،اجرایی و عملیاتی جامعه اســت و قوانین گام نخســت تغییرات هســتند .خوشــبختانه گام نخســت در
کشور ما برداشته شده است و قوانین خوبی در این حوزه وجود دارد ،امیدواریم با تسریع در اجرای این قوانین با سرعتی فزاینده مسیر توسعه علم و
فناوری و به تبع آن توسعه کشور را بپیماییم.
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برگزاری گردهماییمدیرانموسساتفناور مستقردر پردیسفناوریپارکدر دانشگاهیزد
دومینگردهماییمدیرانموسساتفناورمستقردرپردیسفناوریپارکدردانشگاهیزد،چهارشنبه
دوم آبان  ،97با حضور احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد،
علی اکبر قیومی ،مدیر پردیس مذکور ،یوسفی ،مشاور نیروی انسانی ،قانون کار و بیمه پارک یزد و
جمعی از مدیران موسسات فناور فعال در این مرکز ،در سالن جلسات مرکز شتابدهنده دانشگاه یزد
(پیشگامان)برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشست احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون
فناوری و نوآوری پارک یزد ،به ارائه توضیحاتی در زمینه مزایای حضور در پارکهای علم و فناوری
پرداخت .در ادامه یوسفی ،مشاور نیروی انسانی قانون کار و بیمه پارک ،به سواالت مدیران عامل
موسسات فناور در حوزه روابط کار پرداخت.

برگزاریجلسهداوریجشنوارهایدههایبرتر
جلسه جمع بندی نتایج داوری مرحله اول چهاردهمین جشنواره ایدههای برتر عصر روز سه شنبه
 ۲۰آذر  ۹۷برگزار و داوران ضمن بازبینی ویدئوهای رسیده به دبیرخانه این جشنواره ۱۰ ،ایده را جهت
حضور در مرحله پایانی انتخاب نمودند.
شایان ذکر است جشنواره ایدههای برتر از سال  ۱۳۸۲آغاز و چهاردهمین دوره آن در سال جاری در
حال برگزاری است .اختتامیه این دوره از جشنواره همزمان با هفته پژوهش و فناوری در تاریخ  ۲۹آذر
 ۹۷همزمان با آخرین روز نمایشگاه فن بازار و با معرفی ایدههای برتر و تجلیل از آنها برگزار خواهد
شد.
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با حضور مدیران پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

جلسهانگیزشیوافتتاحیهیپروژههایبینالمللیشرکتشکالت
از طریق دفتر مبادالت ایران و کانادا
جلســه انگیزشــی و افتتاحیه ی پروژههای بینالمللی شرکت شــکالت از طریق دفتر مبادالت ایران و
کانــادا بــا حضور احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فنــاوری و نوآوری پارک علم و فنــاوری یزد ،تقی
فرهنگ نیا ،مدیر پردیس علوم انسانی و هنر پارک ،محمد قویدل ،مدیر روابط بینالملل پارک یزد ،علی مدرسی ،مدیر دفتر مبادالت ایران و کانادای پارک
علم و فناوری یزد و مهدی میردهقان ،مدیرعامل شرکت شکالت 22 ،آذر  97در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نشست که یک جلسه انگیزشی برای اعضای تیم شرکت شکالت ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد
به عنوان مسئول اجرایی این دو پروژه بود ،گزارشی از روند پیشرفت این دو پروژه به حاضرین ارائه شد.
گفتنی است ،این دو محصول ویدیو گیم موبایلی و ویدیو گیم در کنسول است که دفتر مبادالت ایران و کانادای پارک علم و فناوری یزد به این شرکت در زمینه
جذب سرمایهگذار و مارکتینگ آن در سطح بینالملل کمک خواهد کرد.
الزم به ذکر است ،عالقه مندان به سرمایهگذاری روی این دو محصول میتوانند با علی مدرسی ،مدیر دفتر مبادالت ایران و کانادای پارک علم و فناوری یزد
از طریق شماره  09133572252در ارتباط باشند.
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مدیر دفتر مبادالت ایران و کانادای پارک علم و فناوری یزد مطرح کرد:

شکالتجزو 5تیماستارتآپیبرتردر بینایرانیانمقیم کانادا
طی جلسهای با حضور مدیران پارک علم و فناوری یزد ،پروژههای بینالمللی شرکت شکالت از
طریق دفتر مبادالت ایران و کانادا معرفی و افتتاح شد.
علی مدرسی ،مدیر دفتر مبادالت ایران و کانادا در گفتوگو با روابط عمومی پارک علم و فناوری
یزد ،با تاکید بر اهمیت این پروژهها گفت :با توجه به اینکه این پروژهها پایلوتی اســت ،برای ما
اهمیت زیادی دارد و میتواند ریســک را به حداقل رســانده ،درصد موفقیت پروژه را باال برده و
انگیزشی برای سایر شرکتهای مستقر در پارک یزد باشد.
برای اولین بار در ایران تولید ویدیو گیم در کنسول
مدرسی با بیان اینکه در این نشست گزارشی از فعالیتهای انجام شده در مورد این دو پروژه به هیئت رئیسه ارائه شد ،گفت :این دو پروژه شامل یک
ویدیو گیم موبایلی و یک ویدیو گیم در کنســول اســت که تولید ویدیو گیم موبایلی در ایران قبال ســابقه داشــته اما برای اولین بار در ایران ویدیو گیم در
کنسول مانند ایکس باکس و پی سی در حال تولید است.
مدیــر دفتــر مبــادالت ایــران و کانــادا افــزود :تولیــد این نوع ویدیو گیم بســیار بزرگ و پیچیده و ســرمایه بر بوده و بین دو تا ســه ســال طول میکشــد .تا
بازگشــت ســرمایه نیز  5تا  6ســال زمان نیاز اســت که با توجه به اســاس قرار گرفتن خالقیت در این پروژه و ریســک باالی آنها ،ســنجش و دقت الزم و
منتورینگ به صورت دائم در آنها اهمیت زیادی دارد.
تیم شکالت یکی از افتخارات استان یزد و پارک علم و فناوری یزد در حوزه استارت آپ
وی با بیان اینکه تیم شــرکت شــکالت در بین تیمهای ایرانی مقیم خارج از کشــور جزو  5تیم برتر ایران در حوزه اســتارت آپ شناخته شده است ،تصریح
کرد :این تیم یکی از افتخارات اســتان یزد و پارک علم و فناوری یزد در حوزه اســتارت آپ اســت و در حال حاضر  12جوان خالق و پرتوان در این شــرکت
فعال هستند.
مدرســی ضمن دعوت از ســرمایهگذاران داخلی برای ســرمایهگذاری در این دو پروژه ،گفت :دفتر مبادالت ایران و کانادای پارک یزد کارهای مربوط به
ریسک پذیری سرمایهگذاری را انجام داده و سرمایهگذار میتواند با خیال راحت سرمایه خود را ارائه داده و خیالش راحت باشد که سرمایه ساده او
را به یک سرمایهگذاری متعهدانه تبدیل میکنیم.
وی با بیان اینکه این جلسه هم یک جلسه انگیزشی بوده و هم به نوعی مراسم افتتاح این دو پروژه بود ،گفت:
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در مورد پروژه بازی موبایلی میتوانیم تعهد بدهیم که ظرف شش ماه این محصول وارد بازار بینالمللی شود و ظرف یک سال بخش زیادی از سرمایه
بازگردد اما برای تولید بازی کنسولی عالوه بر نیاز به سرمایه باید تیم را هم تکمیل کنیم.
مدرســی تصریح کرد :شــرکتهای بســیار کمی در دنیا جرات میکنند به سراغ بازی کنسولی بروند چون تولید این کار نیاز به یک تیم  300نفره دارد.به
همین دلیل ما با تکمیل یک تیم  26تا  30نفره برای انجام این کار
 2تا  3سال زمان برای تولید و  2تا  3سال زمان برای بازگشت سرمایه نیاز داریم اما میزان سودآوری آن بسیار بیشتر از بازی موبایلی است.
تاثیر تحریمها بر انجام پروژههای شرکت شکالت
مدیر دفتر مبادالت ایران و کانادا با اشاره به تاثیر تحریمها بر این پروژهها گفت :تحریمها باعث میشود نتوانیم خود تیم را وارد بحثهای بینالمللی
سازی کنیم و مجبوریم که محصول را به تولید برسانیم بعد وارد بازار جهانی کنیم .بنابراین در بخش اول که تولید باشد مجبوریم سرمایهگذار داخلی
پیدا کنیم .اما وقتی محصول در حد یک استاندارد قابل قبول تولید شد برای انتشارش میتوانیم سرمایهگذاری خارجی را به تیم اضافه کنیم.
پیش بینی فروش  25میلیون دالری باز یهای کنسولی
مدرسی میزان سرمایه مورد نیاز برای تولید بازی موبایلی را  20تا  40هزار دالر و در حوزه کنسول بسته به نوع کیفیت ،بین  200تا  600هزار دالرپیش بینی
کرد و اظهار داشت:
طبــق مطالعــات انجــام شــده در بازار در حوزه بــازی موبایلی فروش  2میلیون دالری رو پیــش بینی میکنیم و برای بازیهای کنســولی میتوانیم تا 25
میلیون دالر انتظار فروش داشته باشیم.
لزوم راهاندازی آکادمی استارتاپی در یزد
وی با اشــاره به طرح راهاندازی آکادمی اســتارتاپی یزد ،تصریح کرد :با توجه به اینکه شــرکتهای ما در پارک یزد با وجود داشــتن پتانســیل باال هنوز
ارتباط خاصی با بازارهای بینالمللی برقرار نکردند ،نهادی که میتواند این کار را انجام دهد و ما دنبال طراحی آن هســتیم آکادمی اســتارت آپی یزد
است.
مدرسی افزود :کار این نهاد آموزش متعهدانه یا خطرپذیر خواهد بود یعنی روی استعدادها سرمایهگذاری میشود تا یاد بگیرند به ایدههای استارتاپی
رسیده ،فضای کاری مشترک ایجاد کنیم تا ایدههای خود را به محصول تبدیل کرده و به فروش خوبی برسند.
مدیر دفتر مبادالت ایران و کانادا با اشاره به سابقه وجود چنین آکادمیهایی در دنیا و حتی در ایران گفت:
آکادمیهای اســتارتاپی در کنار اکثر شــتاب دهندهها در دنیا در حال شــکل گیری اســت تا از این طریق اســتعدادها را جذب و بارورکند که این مســئله به
دلیل عدم آشنایی شرکتهای یزدی با فضای بینالمللی ،ضرورت مضاعف دارد.
* شکالت نام تجاری شرکتی مستقر در پارک علم و فناوری یزد است
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در بازدیدحجتاالسالموالمسلمینمحمدصدوقیاز پارکعلموفناورییزدانجامشد:

بررسیراههایهمکاریپارکعلموفناورییزدوسازمانخیریهسیدالشهدا

حجتاالسالموالمسلمینمحمدصدوقی،رئیسهیئتمدیرهسازمانپزشکیخیریهسیدالشهداء،
صبح روز چهارشنبه  28آذر  97با حضور در پارک علم و فناوری یزد ،از بخشهای مختلف آن بازدید
کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در جلسهای که در حاشیه این بازدید با حضور داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،شهرام
شکوهی،معاونپشتیبانیپارکومحمدقویدل،مدیرروابطبینالمللپارکدر دفتررئیسپارکعلموفناوریبرگزار شد،راههایهمکاریمشترکدومجموعه
شامل سرمایهگذاری موسسه سیدالشهدا در شرکتهای مستقر در پارک یزد ،کمک به توسعه استارت آپهای کوچک در حوزه سالمت ،گردشگری و نساجی
توسطاینمجموعهبررسیشد.
گفتنی است ،بیت آیت اهلل صدوقی همواره توجه ویژهای به مقوله علم و فناوری داشته و در تبدیل کارخانه اقبال به پارک علم و فناوری یزد نقش بسزایی ایفا
کردهاست.

باحضور هیئترئیسهپارکعلموفناورییزدبرگزار شد:

جلسهاتاقفکرمرکزنوآوری
جلسه اتاق فکر مرکز نوآوری ،روز پنج شنبه  13دی  ،97با حضور داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک
علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک ،شهرام شکوهی ،معاون
پشتیبانی پارک ،محمدمهدی لطفی ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد و اعضای شورای مرکز
نوآوری پارک علم و فناوری یزد در دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلســه ابتدا گزارشــی از فعالیتها و عملکرد
مرکز نوآوری پارک طی سالهای گذشته و برنامههای آتی مرکز ارائه شد سپس در زمینه سیاستهای اصلی و اهداف مرکز با توجه به شرایط جدید محیطی و
تغییرات ایجاد شده در سالهای آینده بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است ،در این جلسه داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد بر لزوم ترویج نوآوری و ایجاد بسترهای مناسب و جدید در این مسیر تاکید کرد.
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رئیس پارک علم و فناوری یزد مطرح کرد:

حمایت،رشدوتوسعهبیشاز  ۸۸۰هستهوموسسهفناور در طول 17سالفعالیتپارکعلموفناورییزد

داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،در حاشــیه مراســم رونمایی از ده محصول فناور
برتراستانیزدکهروزیکشنبه 14بهمنباحضوردلیری،معاونتوسعهمدیریتوجذبسرمایهمعاونت
علمیوفناوریریاستجمهوری،زینیوند،معاونهماهنگیامور اقتصادیوتوسعهمنابعاستانداری
یزدوجمعیازمدیراناستانیدرمرکزفناوریاقبالبرگزارشد،ضمنگرامیداشتایامدههفجروتبریکبه
مناسبتفرارسیدنچهلمینسالگردپیروزیانقالباسالمی،گزارشیازفعالیتهایپارکعلموفناوری
یزددر طول 17سالفعالیتارائهداد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،وی در این جلسه با بیان اینکه پارک علم و فناوری یزد
در مرداد ۱۳۸۰و بعد از شهرک علمی -تحقیقاتی اصفهان در شهر یزد آغاز به کار کرده گفت :در سال۹۳
اجرایچهارمینبرنامهتوسعهراآغاز کردیموچشماندازپارکدراینسند،توسعهفناوریوتبدیلشدن
بهیکیاز سهپارکبرتر کشور ودهپارکبرترمنطقهبودهاست.
ویتوسعهکیفیموسسات،ارتقاءزیرساختها،تقویتمشارکتوتوسعهنقشآفرینیپارکدرسطحملیوبینالمللیرابهعنواناهدافاستراتژیکاینمجموعه
مطرح و تصریح کرد :ساختار توسعه پارک یزد شامل سه بخش پردیسهای فناوری ،نهادهای فناوری همکار و مجموعه نهادهای حمایتی و ترویجی است.
پورسراجیانافزود:درحالحاضرسهپردیساصلیفناوریاطالعاتوارتباطات،پردیسزیستفناوریوسیستمهایپیشرفتهصنعتیوپردیسعلومانسانیو
هنرفعالبودهومجموعهایازنهادهایفناوریهمکارساختارمدیریتفناوریپارکراتشکیلمیدهند.
ویبابیاناینکهدرحالحاضر 262شرکتفناوردردورههایمختلفپیشرشد،رشدوپسارشدیادرپارکیزدمستقرویادرانتظاراستقرارهستند،گفت:مهمترین
دستاوردهای پارک علم و فناوری یزد در طول 17سال فعالیت :حمایت ،رشد و توسعه ۸۸۰هسته و موسسه فناور ،ایجاد اشتغال پایدار برای حداقل ۱۵۰۰نفر از
نخبگان ،فارغ التحصیالن و کارآفرینان استان ،ایجاد اولین صندوق پژوهش و فناوری کشور در سال ۸۳و انتخاب آن به عنوان صندوق برتر کشور در سال ۹۵و،۹۶
تمرکزبررشدفعالیتهایبینالمللیباایجاددفاترمبادالتفناوریدر گرجستانوعمانوبرنامهتوسعهایندفاتردر شرقآسیاوآمریکایشمالیبودهاست.وی
بابیاناینکهاولینمرکزنوآوری کشور در پارکیزددر سال ۸۳راهاندازیوتاکنوناز ۷۳۰طرحنوآورانهتوسطاینمرکزحمایتشدهاست،افزود:دفترمالکیتفکری
بهعنوانمرجعارزیابیاختراعاتاستاناز سال ۸۸فعالیتخودراآغاز نمودوتاییدعلمیبیشاز دویستاختراعرادر کارنامهخوددارد.پورسراجیانتصریح کرد:
چهارده دوره جشنواره ایدههای برتر توسط پارک یزد برگزار شده و هشت دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی با همکاری ویژه معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوریووزارتآموزشوپرورش،در کارنامهاینپارکدیدهمیشود.
رئیس پارک علم و فناوری یزد انجام مطالعات ایجاد نخســتین منطقه ویژه علم و فناوری کشــور توســط این پارک و به تبع آن راهاندازی این مجموعه با همکاری
مسئولیناستانیوملیراازجملهفعالیتهایپارکیزدبرشمردوگفت:ایجادانجمنتوسعهفناوریاستانباهدفحمایتخیریندرحوزهفناوری،توسعهفضای
استقرارشرکتهایفناورازدیگراقداماتاینپارکاست.
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معاونتوسعهمدیریتوجذبسرمایهمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریمطرح کرد:

ارتقاءجایگاهنوآوریایرانبهرتبهچهلوهفتمدنیا
دلیری ،معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه
مراســم رونمایــی از ده محصــول فنــاور برتر اســتان یــزد ،ضمن گرامیداشــت ایام دهه فجــر و تبریک
به مناســبت فرارســیدن چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســامی ،پارک علم و فناوری یزد را یکی از
پارکهای برتر کشور دانست که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نگاه ویژهای به آن دارد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در جلسهای که در حاشیه رونمایی از ده محصول
فناور برتر استان یزد 14،بهمن 97با حضور زینی وند ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
اســتانداری یزد ،داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و جمعی از مدیران استانی در
مرکزفناوریاقبالبرگزار شد،دلیریبابیاناینکهشرکتهاییزدیدر بسیاریاز زمینههاجایگاهاولرا
در کشور دارند ،گفت :باید بسترهای الزم برای ایجاد تحول در استان یزد فراهم شود و معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری آمادگی الزم برای کمک در این حوزه را دارد.
وی ضمن استقبال از ایجاد منطقه نوآوری در استان یزد ،گفت :باید ظرفیتهای مختلف استان را شناسایی کرده و آنها را ادغام کنیم و البته در این راه پارک علم
و فناوری و دانشگاه یزد و صندوق پژوهش و فناوری استان یزد میتوانند کمک فراوانی به ما بکنند.
دلیری فعال کردن مراکز شــتاب دهنده و ایجاد بســترهای ســرمایهگذاری در اســتان یزد را از راهکارهای دیگر توســعه اســتان برشمرد و گفت :با توجه به اینکه
سرمایهگذاران بزرگی در استان یزد وجود دارند باید سعی کنیم توجه آنها را جهت سرمایهگذاری روی ایدههای جدید جلب کنیم.
وی با بیان اینکه در گذشته یکی از مشکالت موجود در کشور عدم بهرهبرداری از علم با وجود تولید مناسب آن و نخبگان و فارغ التحصیالن و نیروی انسانی
برتر بوده است ،گفت :با وجود اینکه در اکثر حوزهها در تولید علم در منطقه برتر بوده و هستیم در سال  ۲۰۱۴در حوزه نوآوری در بین  140کشور ،جایگاه صد و
بیست و پنجم را داشتیم.
وی افزود :از آن زمان تصمیم گرفته شد تحولی ایجاد کنیم و در تحقیقاتمان متوجه شدیم بین اقتصاد ،صنعت و دانشگاه فاصله محسوسی وجود دارد به
طوری که آموزشها بسیار تئوری محور بوده و دانشجویان درگیر فعالیتهای اقتصادی ،فناورانه و تولیدی نمیشدند.
دلیری با بیان اینکه حل این مسئله به عنوان اولویت اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفت ،تصریح کرد :استارت آپهایی را به طور مداوم
در دانشگاهها و مراکز علمی از جمله در سیستان و بلوچستان و کهنوج استان کرمان برگزار کردیم و بزرگترین شرکتهای اثر گذار از دل همین مراکز بیرون آمدند.
وی افزود :بنابر این فضا عوض شد چون به جوانان اعتماد کردیم و به آنها بها دادیم و یک مدل برنامهریزی مشخص برای آنها تعریف کردیم و باالخره هفته
قبل اعالم شد که جایگاه نوآوری ما به رتبه چهل و هفتم دنیا ارتقا پیدا کرده است .البته ما بایدتالش کنیم جزو اولینها در این حوزه باشیم.
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به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

میزگردتخصصی
” نقش شرکتهای فناور در خودکفایی اقتصادی انقالب اسالمی ”
باحضور حمیدرضاجعفریانمقدم؛مدیرعاملشرکتپویشدادهنوین،محمدسپهر؛مدیرعاملصندوق
پژوهش و فناوری اســتان ،علیرضا کاظمی؛ مدیرعامل شــرکت ســپهر افــزار ایرانیان ،ابوالفضل ســاجدی؛
مدیرعامل شرکت سپهر سالمت از مدیران عامل شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد و به مدیریت

محمدرضاحسینیبغدادآبادیبرگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،به منظور بررسی نقش شرکتهای دانش بنیان و فناور در خودکفایی اقتصادی کشور قبل و پس از انقالب ،میزگردی با
حضور مدیران عامل شرکتهای فناور در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد که حاضران در خصوص نقش شرکتهای فناور در اشتغال زایی ،تولید ملی و صادرات کشور
بحث و تبادل نظر کردند.
اقتصاد کشور هنوز از حوزه صنعت ،معدن و نفت تامین میشود
مدیرعاملصندوقپژوهشوفناوریاستاندراینمیزگرداظهار داشت:حوزهاقتصادمبتنیبردانشاز دومنظرخدماتمهندسیوتولیدمحصوالتبافناوریپیشرفته
قابل بررسی است که آمارها نشان میدهد در حال حاضر جایگاه اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص ملی کشور ،کمتر از یک درصد است و این یعنی اقتصاد کشور هنوز
از حوزه صنعت ،معدن و نفت تامین میشود.
محمد سپهر افزود :کشور ایران در شاخص اقتصاد دانش بنیان رتبه 94را در بین 160کشور داراست.
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 2/2میلیارد دالر صادرات محصوالت دانش بنیان در ایران
وی ادامه داد :براساس گزارشات و آمارهای موجود ،صادرات محصوالت دانش بنیان در ایران حدود دو و دو دهم میلیارد دالر و صادرات خدمات فنی مهندسی 2،میلیارد
دالر بوده است که در مجموع چهار و نیم درصد صادرات کشور از حوزه دانش بنیان است.
سپهر تصریح کرد :در  25سال گذشته رشد صادرات low techپنج برابر ،رشد صادرات صنایع با فناوری متوسط 55برابر و رشد صنایع 41،High-techبرابر شده است که
عمده پیشرفت در  15سال گذشته بوده است و پیش از آن به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت ،نیاز کمتری به اقتصاد دانش بنیان احساس میشد.
اعطای وام؛ روش نامناسب حمایت از شرکتهای دانش بنیان
سپهر اضافه کرد :کشور هنوز با جایگاه ایده آل فاصله زیادی دارد و در مقایسه با کشورهای دیگر سهم کمی از اقتصاد دانش بنیان را داراست .به طور مثال در برخی از
کشورها مانند مالزی سهم صادرات محصوالت دانش بنیان 42درصد است که در مقایسه با 4و نیم درصد رقم قابل توجهی است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با انتقاد از روش حمایتی دولت از شــرکتهای دانش بنیان ،اظهار داشــت :به نســبت هزینهای که دولت برای حمایتها انجام
میدهد ،تاثیر چندانی را در پیشرفت این عرصه مشاهده نمی کنیم که به نظر میرسد حمایت دولت از جوانان در حوزه دانش بنیان تنها با اعطای وام شیوه مناسبی
نیست
سپهر نیروی انسانی خوب را از پتانسیلهای کشور دانست و گفت :حوزه دانش بنیان مبتنی بر نیروی انسانی است و باید از آن استفاده خوبی داشت در غیر این صورت
چون زمینه فضای کسب و کار در کشور فراهم نیست ،نیروهای نخبه و خوش فکر به خارج از کشور مهاجرت خواهند کرد.
خودباوری؛ریشهتولیدفناوری
مدیرعامل شرکت سپهر افزار ایرانیان نیز در این نشست گفت :اگر بخواهیم تاثیر انقالب اسالمی را بر وضع شرکتهای دانش بنیان بسنجیم ،باید نگاهی به قبل از انقالب
داشتهباشیم.
علیرضا کاظمی با بیان اینکه قبل از انقالب اسالمی ،کشور در زمینه استفاده از فناوریهای جدید به ویژه در صنایع نظامی پیشتاز بوده است ،عنوان کرد :اما توجهی به
تولید فناوری و تکنولوژی بومی نداشتیم و خود باوری در جوانان سرکوب میشد در حالی که خودباوری ریشه تولید فناوری است.
وی ادامه داد :وقتی در کشور کلمه نمی توانیم رواج پیدا کند ،جوانان اعتماد به نفس خود را از دست میدهند و به فکر مهاجرت از کشور میافتند.
دانش فناوری؛ وجه تمایز کشورهای اروپایی از کشورهای جهان سوم
کاظمی با اشاره به اینکه پیش از انقالب ،کشور ایران روابط خوبی با کشورهای پیشرفته داشته است اظهار کرد :آنها تمام محصوالت فناوری خود را در اختیار ما قرار
میدادند اما دانش فناوری را از ما دریغ میکردند و این دانش وجه تمایز کشورهای اروپایی با کشورهای جهان سوم است.
وی افزود :کشورهای پیشرفته نمی خواستند دانش فناوری را در اختیار کشور ما بگذارند زیرا این انتقال دانش منجر به از دست دادن سود و منفعت آنها به خصوص در
کشورهایصاحبنفتمیشد.
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کاظمی ادامه داد :در حال حاضر از نفت 200هزار نوع کاال تولید میشود اما کشورهای بدون دانش فناوری تنها به فروش نفت خام بسنده میکنند در حالیکه میتواننداز
هر بشکه نفت 8000هزار دالر ارزش افزوده دریافت کنند.
ریشهتحریمهای کشور؛جلوگیریاز پیشرفتعلمیایران
مدیرعامل شرکت سپهر افزار ایرانیان خاطر نشان کرد :انقالب اسالمی این ترس را به کشورهای دیگر داد که ایران میتواند به خودکفایی و استقالل اقتصادی برسد و
زمانی فشارها و تحریمها بر کشور زیاد میشود که ما میخواهیم به دانش و فناوری مجهز شویم و ریشه تحریمهای کشور جلوگیری از پیشرفت علمی ایران در زمینه
فناوریاست.
کاظمی با بیان اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر  6درصد بوده ،اظهار داشت :این درصد رشد خوبی را نشان میدهد اما کشور در زمینه تامین رفاه
عمومی فاصله زیادی با جایگاه ایده آل دارد.
جای خالی صنعت نفت در اقتصاد دانش بنیان
وی راهکار توسعه اقتصاد کشور را اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد دانش بنیان دانست و افزود :برای توسعه اقتصاد کشور نیاز به حرکت به سوی صنعت نفت داریم اما
اکنون بیشتر شرکتهای دانش بنیان در زمینه فناوری اطالعات و تکنولوژی پیشرفته فعالیت میکنند در حالیکه صنعت نفت بسیار پربازده و پرسود است و HighTechنیز
در صنعت نفت هم مطرح است.
کاظمی ادامه داد :برخی میگویند شرکتهای فناور نباید دیگر در حوزه کشاورزی و صنعت وارد شوند چون این حوزه اشباع شده و باید به سمت خدمات بروند این
صحبت غیرکارشناسانه است و حذف این عرصهها موجب ضربه زدن به استقالل کشور میشود.
وی اضافه کرد :شرکتهای فناور باید عرصه صنعت ،کشاورزی ،خدمات را جدی بگیرند و از همه مهم تر به صنعت نفت توجه کنند .کشور نباید اقتصاد مبتنی بر فروش
نفت داشته باشد اما باید در این حوزه فناوری تولید شود.
در تولید به خودکفایی رسیده ایم
سرپرست دفتر هماهنگی نهادهای فناوری همکار نیز در این میزگرد اظهار کرد :هم اکنون تولید محصوالت دانش بنیان به بیش از ده هزار میلیارد تومان در سال رسیده که
نقطه مطلوبی است ،یعنی یک بستر خوب در حوزه دانش بنیان در حال شکل گیری هست و میتوانیم بگوییم به خودکفایی در تولید رسیده ایم.
محمد رضا حسینی افزود :شرکتهای فناور و دانش بنیان داخلی در حوزه نفت و گاز ،عمدتا خدماتی هستند اما بیشترین اختراعی که افراد خارج از کشور ،در کشور ما
به ثبت میرسانند ،در حوزه نفت و گاز است که این مهم جای تامل دارد.
عقب ماندن بخش دولتی از بخش خصوصی
حسینی بغداد آبادی با تاکید بر اینکه وابستگی شرکتهای دانش بنیان به دولت باعث شکست آنهاست ،خاطر نشان کرد :رویکرد اقتصادی مقام معظم رهبری در
نامگذاری سالها نشان از اهمیت اقتصاد در کشور است که با این شیوه اهمیت آن به دولت و مردم گوشزد میشود.
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وی تصریح کرد :بخش خصوصی با تالش زیاد توانسته است در اقتصاد جایگاه خود را پیدا کند اما بخش دولتی از این قافله عقب مانده است و اگر دولتیها خوب عمل
میکردندمقاممعظمرهبرینامگذاریسالهارابارویکردفرهنگیانجاممیدادند.
حسینی بغدادآبادی در ادامه عنوان کرد :کشور در حوزه علم و فناوری و در رشتههای مهندسی شیمی ،مهندسی انرژی ،مهندسی نانو ،مهندسی هوا و فضاو تولید
مقاالت و علم جایگاه خوبی را در دنیا دارد اما در حوزه کسب و کار رتبه  111جهان را به خود اختصاص داده و این یعنی دولت نتوانسته است بخش علمی و صنعت را با
فضای کسب و کار پیوند دهد.
اقتصاددانشبنیانمنحصربهعلمنیست
مدیر عامل شرکت پویش داده نوین اظهار کرد :ما در حال حاضر در مسیر رشد هستیم و اقتصاد دانش بنیان دارد جایگاه خودش را در کشور پیدا میکنداما بیشترین
مشکل دیدگاههایی است که نسبت به اقتصاد دانش بنیان وجود دارد.
حمیدرضا جعفریان مقدم افزود :ساالنه آمار مهاجرت نخبگان از کشور مورد بررسی قرار میگیرد اما هیچگاه بررسی نمی شود که چه تعداد کارآفرین از کشور رفته اند در
حالی که میان تحصیالت دانشگاهی و ایجاد شرکت دانش بنیان تفاوت وجود دارد.
وی ادامــه داد :بــرای اینکــه بتوانیــم در اقتصاد دانش بنیان موفق عمل کنیم نیاز به کارآفرینانی داریم که اقتصاد دانش بنیان را درک کنند اما متاســفانه کارآفرینی شــغل
محسوبنمیشود.
اقتصاد دانش بنیان؛ برآیندی از موفقیت مالی و تولید دانش
جعفریان مقدم با اشاره به اینکه تجارب در حوزه دانش بنیان کم است ،گفت :اقتصاد دانش بنیان باید در 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 ادامه ذکر کرد :اگر انتظارات شرکتهای دانش بنیان از دولت به حداقل برسد و بتوانیم دانش کارآفرینی را در شرکتهای دانش بنیان افزایش دهیم میتوانیم بسیار
موفقتراز گذشتهعمل کنیم.
پرهیزاز شعار زدگی؛راهکار توسعه اقتصاد کشور
مدیرعامل شرکت سپهر سالمت در ادامه گفت :چشم پوشی 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 توسط مسئولین تنها برای ارائه گزارش عملکرد است و آنها تنها به شنیدن مشکالت اکتفا میکنند اما به دنبال راه حل
نیستند.
ساجدی در پایان گفت :اگر روحیه انتقاد پذیری در کشور از بین برود و مسئولین مشکالت جوانان کارآفرین را حل نکنند ،آنها کم کم دلسرد شده و با خیل عظیم مهاجرت
جوانانروبروخواهیمشد.
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میزگردتخصصی“:بررسیتوانمندیهایشرکتهایدانشبنیان وفناور مرتبطباصنعتهواییدر یزد”
میزگــرد تخصصی “بررســی توانمندیهای شــرکتهای دانــش بنیان و فناور مرتبــط با صنعت هوایی
در یــزد” بــا حضــور علــی حاجــی غالم ســریزدی ،مســئول مگاپــارک هوایی و دبیــر کارگــروه تجهیزات
فرودگاهی ،ســید عبدالرضا حســینی نســب ،مدیرعامل شرکت توسعه پرواز از شــرکتهای مستقر در
پارک علم و فناوری یزد و حسن درستکار ،دبیر انجمن نخبگان فرودگاه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،به منظور بررسی توانمندیهای شرکتهای دانش
بنیان و فناور مرتبط با صنعت هوایی در یزد ،میزگردی با حضور فعاالن صنعت هوایی در استان یزد در
دفتر خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا) یزد برگزار شد که حاضران در خصوص نقش شرکتهای
فناور در بهرهبرداری از فرودگاه مهریز ،ایجاد زیرساختهای الزم ،استاندارد سازی محصوالت صنعت
هوایــی و تولیــدات و اختراعات در این صنعت در ســطح اســتان بــه ارائه ی راهکار و بحــث و تبادل نظر
پرداختند.
علی حاجی غالم سریزدی در این میزگرد با بیان اینکه ارتباط کارگروه تجهیزات فرودگاهی با منوچهر منطقی؛ رئیس سازمان صنایع هوایی و دبیر ستاد هوایی
یزد که میتواند قطبی برای گسترش تکنولوژی صنعت هوایی باشد به سال  87بر میگردد ،گفت :ارتباط کارگروه تجهیزات فرودگاهی ،پارک علم و فناوری یزد،
سازمان هوایی و پارک فناور هوایی پارس در تهران ،موجب عقد تفاهم نامهای در سال  94شد.
نادیده گرفتن اختراعات و توجه به مهندسی معکوس از مشکالت صنعت هوایی
حسن درستکار در معرفی انجمن نخبگان فرودگاه بین المللی یزد با بیان اینکه در سال  84بدون وجود تشکلی نظام یافته اختراعی در صنعت هوایی داشتیم،
گفــت :از اختراعــات ایــن انجمــن میتــوان از هــوش مصنوعیای نام برد کــه برای اولین بار در دنیا میزان اســترس و خســتگی کارهای پر اســترس ازجملــه پرواز را
سنجیده و نتیجه را پرینت میگیرد.
درستکار با انتقاد به نادیده گرفته شدن اختراعات در صنعت هوایی ،گفت :متاسفانه در این حوزه فقط مهندسیهای معکوس پذیرفته میشوند.
نیاز صنعت هوایی کشور به ایجاد زیرساختهای تولیدی
عبدالرضا حســینی نســب با بیان اینکه صنعت هوایی کشــور نیاز به زیرســاخت تولید دارد ،گفت :اگر این اتفاق نیفتد تمام اختراعات ثبت شــده در داخل برای
تجاری شدن باصرفه ،باید در خارج تولید شود و در مقیاس تجاری سازی مورد نیاز داخل کشور نخواهد بود و اگر قصد ما این است که همیشه خریدار نباشیم،
بحث ما باید تولید در صنعت هوایی باشد.
وی با اشاره به فعالیتهای شرکت توسعه پرواز در صنعت هوایی تصریح کرد :ما پنج سال کار تحقیقاتی در صنعت تولید هواپیما داشتیم و در مذاکرات خارجی
به توافق با بزرگترین سازندههای جهان رسیده ایم تا دانش و فناوری تولید را به ما بدهند و در ایران بتوانیم در این حوزه آغاز به کار کنیم.
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ارزی انتقال دانش
مدیرعامل شــرکت توســعه پرواز ادامه داد :با وجود اینکه  85درصد از کار زیرســاخت انجام شــده بود متاســفانه موفق به گرفتن تســهیالت ِ
نشــدیم و این در حالی اســت که فناوریهایی که به زیســت بوم ما آســیب میزنند از جمله تولید ســرامیک در مدت چند ماهه تســهیالت ارزی الزم خود را اخذ
میکنند.
پارک علم و فناوری یزد و صندوق پژوهش و فناوری پارک ،حامیان اصلی شرکت توسعه پرواز
وی بــا اشــاره بــه حمایــت صندوق پژوهش پارک علم و فناوری یزد از شــرکت توســعه پرواز ،گفت :گســتره ی فعالیت ما به علت تازه بــودن در ردیف بودجههای
صنــدوق توســعه ی ملــی قــرار نداشــت ،هیئت مدیره ی صندوق تشــکیل جلســه داده و با توجه بــه این که صنعت هوایی نیاز ملی اســت و باید حمایت شــود،
موافقت کردند که ردیفی برای صنعت هوایی در بودجههای صندوق قرار بگیرد؛ لیکن بانکهای عامل به علت این که شرکت ما ،پتروشیمی یا نفت نیست ،از
دادن وام به ما خودداری میکنند.
حسینی نسب افزود :متاسفانه ما در استان یزد تنهائیم و تنها حمایت کنندهی ما پارک علم و فناوری یزد است .که البته پارک یزد نیز قوانین و محدودیتهای
خودش را دارد.
حمایت استانی برای صنعت هوایی یزد ،حلقهی گمشدهی پیشبرد اهداف
علــی حاجــی غــام ســریزدی با اشــاره به خطرپذیری این صنعت ،اظهار داشــت :من به عنــوان یکی از حامیان تولیــد در صنعت هوایی قبــول دارم که باور کردن
صنعت هوایی سخت است ،دیده ایم که خیلیها وارد این صنعت شده و شکست خوردند ،هزینه این صنعت هم نسبت به حوزههایی مثل آی تی خیلی باالتر
است.
دبیرکارگروه تجهیزات فرودگاهی ادامه داد :در یکی از بحثهای خود برای گرفتن تایید منوچهر منطقی ،رئیس مرکز ملی فضایی ایران ،نیاز به حمایت در سطح
استان داشتیم ،اما متاسفانه نامهنگاریهای ما راه به جایی نبرد به عبارتی حمایت استانی برای صنعت هوایی یزد ،حلقهی گمشدهی پیشبرد اهداف است
و ما برای پیگیری مطالبات در سطح کشوری نیاز بیشتری به حمایت استان داریم.
وی تصریح کرد :خوشــبختانه کارگروه تجهیزات فرودگاهی در پیشــبرد زیرســاختهایی که قبال گفته شــد در این چندسال خوب پیش رفته است اما با توجه به
مقیاس این فعالیت ،ما نیز به حمایتها و همکاریهای بیشتری نیازمندیم تا کار زیرساختها را به درستی به انجام برسانیم.
علی حاجی غالم سریزدی در توضیح پیشبرد اهداف کارگروه تجهیزات فرودگاهی که یکی از کارگروههای ستاد هوایی است ،گفت :در قالب زیرساخت تقاضا،
تجهیزات مورد نیاز را شناسایی کرده و سه مورد 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 تجهیزات امنیتی فــرودگاه مانند ایکس ِری ،گیت وی و دیتکتور ،بحث روشــنایی بانــد ،رادیو ترانک و اختراعــات دیگر از جمله
اختراعات انجمن نخبگان فرودگاه یزد میشود.
اســتاندارد ایــن کارگــروه بیــان کرد :در همــان روزی که تفاهــم نامهی پــارک را امضا کردیــم ،تفاهم نامهای نیــز برای مرکز
ســریزدی در توضیــح رونــد زیرســاخت
ِ
تحقیقاتی و آزمایشگاهی ایمنی و استاندارد هوایی با دانشگاه یزد امضا کردیم.
وی تصریح کرد :هدف از این تفاهم نامه انجام تســتهای الزم برای تعیین اســتانداردهای الزم و تولیدات اســت .در زیرساخت حمایت نیز حمایتهای مالی و
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معنوی در ابعاد کوچکتر توسط پارک علم و فناوری یزد و در ابعاد بزرگتر توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام میپذیرد.
علی حاجی غالم سریزدی از دیگر فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد را برگزاری دورههای آموزشی هوا فضا مثل گالیدر و ...برای دانش آموزان و دانشجویان
درمرکز نوآوری هوایی و همچنین بازدید از فرودگاه یزد برای جمعی از اساتید و دانشجویانی که ایدهای در صنعت هوایی داشتند توصیف کرد.
دبیر کارگروه تجهیزات فرودگاهی طوالنی بودن مسیر این راه و استانداردهای صنعت هوایی را دو نکته قابل توجه خواند و تصریح کرد :در صنعت هوایی هیچ
چیز قابل قبول نیست مگر آنکه استانداردهای الزم رعایت شده باشد .متاسفانه ساز و کارها و تستهای استانداردها در حال حاضر موجود نیست و بهانهای
برای رکود در تولید را ایجاد کرده است.
فناوری و دانش ،محور تولیدات در صنعت هوایی
تولید ِصرف چیزی هست
وی با تاکید بر مسئلهی فناوری محوری ،گفت :نمیتوانیم بدون کسب فناوری و ایجاد آن در صنعت هوایی به سمت تولید برویم و ِ
که شــرکت توســعه پرواز هم دنبالش نیســت و کســی هم آن را توصیه نمی کند .تولید فناوری اســت که ذیل آن فناوریهای دیگردر صنایع مختلف مثل صنعت
خودرو نیز تولید میشود.
مســئول مگا پارک هوایی در انتها به نیازهای آینده اشــاره کرد و گفت :گاه مشــکل شــرکتهای کشور این است که فکر میکنند تکنولوژی روز فرودگاه یا هوایی را
مهندســی معکوس کرده و تولید کنند .در صنعت هوایی این روش جوابگو نخواهد بود .و حتی اگر جوابگو باشــد تکنولوژی زمانی به تولید خواهد رســید که آن
تکنولوژی در دنیا تغییر کرده است .این نکتهای هست که باید بدان توجه شود 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 فناوری و صنایع دانشبنیان هوایی و هوانوردی
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز کمک به شرکتها است تا الزامات آینده یا استانداردهایی که الزم هست را رعایت کنند.
حسن درستکار در ادامه با انتقاد از عدم هماهنگی در انجام کارها ،اظهار داشت :موضوعاتی که میتواند در کمک به صنعت هوایی مفید باشد ،اطالع رسانی،
هماهنگی و گاهی هم موضوع فرهنگی است که میتواند از طریق اطالع رسانی تمامی این موارد را بهبود داد.
وی تصریح کرد :هماهنگی و ارتباطات در حوزه ی هوایی کمرنگ اســت؛ پیشــرفت کار آقای حســینی نســب را من در این میزگرد متوجه شدم .مشابه این اتفاق
همانگونه است که اختراعات انجمن ما نیز در توجه طرف مقابل قرار ندارد از جمله هوش مصنوعی
علــی حاجــی غالمــی ســریزدی نیز به دفاتر تبادل فناوری در پارک علم و فناوری یزد اشــاره کــرد و افزود این دفاتر میتوانند اختراعات را به کشــورهای خارجی
صادر کنند و این موضوع در قالب هماهنگی میتواند امکان پذیر باشد.
حســن درســتکار با بیان اینکه متاســفانه این حلقههای ارتباطی در صنعت هوایی گم اســت ،گفت :من از پارک علم و فناوری یزد که این میزگرد را تشــکیل دادند
تشکر میکنم.
وی با بیان اینکه در ایران انجمنی مشــابه انجمن نخبگان فرودگاهی یزد نداریم و در فکر گســترش آن در سراســر ایران هســتیم ،گفت :یکی از مزیتهای انجمن
نخبگان عام بودن آن است .در این انجمن برای صنعت فرودگاهی کار میکنیم و صنعت فرودگاهی منحصر به فرودگاه و باند نیست و حتی آب سرد کن فوق کم
مصرفی ساختهایم که آب را از اولین 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
« نقش شرکتهای دانش بنیان در ارتقای صنعت کشاورزی و بهره وری آب»
میزگــرد تخصصی«نقش شــرکتهای دانش بنیان در ارتقای صنعت کشــاورزی و بهــره وری آب»،
روز پنجشــنبه  25مرداد  ،97با حضور مجتبی مرآت؛ مدیرعامل شــرکت مشاورین صنعت و معدن
وهادی زارع؛ مدیرعامل شرکت تعاونی دانش بنیان فناوران صنعت رباتیک یزد ،از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،به منظور بررسی نقش شرکتهای دانش بنیان در ارتقای صنعت کشاورزی و بهره وری آب ،میزگردی با
حضور فعاالن حوزه ی آب در استان یزد در دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران استان یزد (ایسنا) ،برگزار شد که حاضران در خصوص نقش شرکتهای فناور
در استفاده ی بهینه از منابع آب و همچنین در مورد نقش استفاده از فناوری در کاهش مصارف آب در سطح استان ،بحث و تبادل نظر کردند.
گفتنی است ،در این میزگرد که با دو محور «منابع آب» و «مصارف آب» برگزار شد ،نقش شرکتهای فناور در بهرهبرداری از پساب و کاهش مصرف آب در
کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و مجتبی مرآت به عنوان 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.
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به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

میزگردتخصصی«نقشفناوریدر تحققشعار حمایتاز کاالیایرانی»
میزگرد تخصصی « نقش فناوری در تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی» با حضور رضا جوادپور،
مدیرعامل شرکت صافات انرژی یزد ،محمد مهدی آرمان ،مدیرعامل شرکت مهندسی فالت قاره
و مجتبــی مرآت ،مدیرعامل شــرکت مشــاورین علم و صنعــت 16 ،دی  ،97در محل خبرگزاری ایرنا
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،به منظور بررسی چگونگی استفاده از ظرفیت شرکتهای فناور در بهبود فرآیند تولیدات داخلی با توجه
بــه شــعار حمایــت از کاالی ایرانــی ،میزگــردی با حضور مدیران عامل شــرکتهای فناور در پارک علم و فناوری یزد برگزار شــد که حاضــران در این خصوص
بحث و تبادل نظر کردند.
حمایت و ارائه تسهیالت به شرکتها باید بر مبنای بازدهی آنها باشد
رضــا جوادپــور ،مدیرعامــل شــرکت صافــات انرژی در این میزگرد ،با اشــاره به اینکه این شــرکت حدود  10ســال اســت در حوزه ســاخت و بازســازی قطعات
نیروگاهی فعالیت میکند ،گفت :مشــتریان شــرکت ما صنایع دفاع و وزارت نفت هســتند اما متاســفانه علی رغم صحبتهای فراوانی که در حوزه حمایت از
تولیدات داخلی گفته میشود ،اکثرا از کاالهای خارجی استفاده میکنند.
وی عدم وجود نقدینگی را یکی از مشکالت عمده دولت دانست و گفت :وعده ارائه تسهیالت برای  70درصد شرکتها محقق نشده است و شرکتها برای
دریافت پول خود از نهادهای دولتی در قبال انجام پروژههای خود دچار مشکل شدهاند.
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وی افزود :در تمام کشورهای دنیا تمرکز دولتها برای تولید ،تمرکز روی سرمایهگذاری است اما در کشور ما تمام تمرکز روی بانکها است.
جوادپور با انتقاد از مالک قرار دادن پیشــرفت فیزیکی و فضای ســاختمانی کارخانهها و شــرکتها جهت ارائه تســهیالت بانکی ،گفت :شــرکتهایی در دنیا
وجود دارند که ده برابر شرکتهای ما سود میکنند اما از نظر تعداد دستگاه و فضای فیزیکی بسیار محدود هستند .ما باید روی ایده و بازدهی شرکتها
تمرکز داشته و بر مبنای آن از شرکتها حمایت کنیم.
مدیرعامل شرکت صافات انرژی با بیان اینکه دانشبنیان بودن یعنی اینکه هر محصولی که شرکت تولید میکند با استانداردهای روز بینالمللی هماهنگی
داشته باشد ،گفت :یکی از خواستههای ما از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این است که به شرکتها کمک کنند تا محصولی که تولید میکنند
استانداردهای بینالمللی را دریافت کنند و در واقع به آنها آموزش داده شود تا مطابق استانداردهای بینالمللی تولید کنند.
در صورت حمایت ،کاالهای ایرانی میتواند با نمونه خارجی خود رقابت کند
مجتبی مرآت ،مدیرعامل شــرکت مشــاورین علم و صنعت نیز در این میزگرد با اشــاره به اینکه شــرکت در ســال  80و همزمان با تاســیس پارک علم و فناوری
یزد در این پارک مســتقر شــده اســت ،اظهار داشــت :در آغاز فعالیت شــرکت ،پارک علم و فناوری یزد با ارائه تسهیالت و کمکهای معنوی از جمله در اختیار
گذاشتن آزمایشگاهها و فضاهای دیگر ،کمک شایانی به پیشرفت ما نموده است.
مرآت با بیان اینکه اگر حمایت صورت بگیرد کاالهای ایرانی میتوانند با نمونه خارجی خود رقابت کنند ،گفت :این حمایتها شامل اجرای قوانین مصوب
برای شرکتهای مستقر در پارکها ،ارائه تسهیالت و ...است.
وی کمبــود زیرســاختهای مکانــی و کاهــش نقدینگــی و اعتبــارات مالــی را از جملــه مهمتریــن چالشهای حوزه علــم و فناوری عنــوان کرد و افــزود :قرار بود
پارکهای علم و فناوری به سمت خصوصی سازی بروند اما تاکنون محقق نشده است.
فراهم کردن زیرساختها در حوزه فناوری توسط دولت مهمتر از ارائه تسهیالت
در ادامه نشست ،آرمان ،مدیرعامل شرکت مهندسی فالت قاره ،با بیان اینکه شرکت فالت قاره فعالیت خود را از سال  80در زمینه ساخت آب شیرین کنها
آغاز کرده است ،گفت :در حال حاضر مشغول ساخت سه آب شیرین کن برای استان یزد هستیم و در این راستا برای  10نفر به صورت مستقیم و بیش از 30
نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد کردهایم.
وی فراهــم کــردن زیرســاختهای مناســب در حوزه فناوری توســط دولت را مهمتر از ارائه تســهیالت و تزریق پول دانســت و تصریح کــرد :قوانین حمایتی و
معافیتهای مناسبی برای شرکتهای دانش بنیان و فناور در کشورمان مصوب شده است که امیدواریم این قوانین به خوبی اجرایی شوند.
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توسط پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

میزگردتخصصی«تاثیرهماهنگیشرکتهایفناور وکارخانجاتتولیدی
در صادراتمحصوالتنساجی»
میزگرد تخصصی «تاثیر هماهنگی شرکتهای فناور و کارخانجات تولیدی در صادرات محصوالت
نســاجی» 24 ،دی  ،97بــا حضــور مجتبــی دســتمال چیــان ،رئیــس انجمن نســاجی یــزد ،مهدیه
خجســته ،مدیرعامل شــرکت نســاجی بافت گستر و علی اصغر خاکپور ،مدیرعامل شــرکت دانش بنیان آپافن ،به دعوت پارک علم و فناوری یزد و در محل
خبرگزاری ایلنا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این میزگرد با هدف بررسی وضعیت صنعت نساجی از منظر ارتباط این صنعت با شرکتهای دانش بنیان و
فناور و نیز شناسایی مشکالت و معضالت صادراتی پیشروی برگزار شد.
سرعت تولید و تحویل کاال ،کیفیت و طراحی مناسب و قیمت تمام شده ،از عوامل موثر بر صادرات
مجتبی دستمال چیان ،رئیس انجمن نساجی یزد در این نشست با بیان اینکه در گذشته شهر یزد را به خاطر پارچههای زیبایش میشناختند ،گفت :به جرات
میتوان گفت شهر یزد نامدارترین شهر در صنعت نساجی در ایران است.
وی افزود :سهم صنعت نساجی در اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده بسیار باالست و بنابراین باید به آن توجه ویژهای داشت.
دستمال چیان با اشاره به کم شدن ارزش پول کشور ،گفت :باید روی کاالهایی که مزیت نسبی داریم صادرات انجام دهیم.
وی افزایش قیمت مواد اولیه را از مشکالت پیش روی صنعت نساجی برشمرد و افزود :صادرات در حال حاضر توجیه ندارد چون به دلیل افزایش قیمت دالر
مواد اولیه گران خریداری میشود و باید اجناس را با قیمت باال بفروشیم و بنابراین امکان از دست دادن بازار وجود دارد.
رئیس انجمن نساجی یزد ،قاچاق را یکی از معضالت مهم این صنعت عنوان و تصریح کرد :محصوالت قاچاق به دلیل عدم پرداخت مالیات و نداشتن تعرفه،
قیمت کمتری نسبت به تولیدات داخلی دارند که رقابت پذیری را دشوار کرده است.
وی با بیان اینکه مشکل واحدهای نساجی نداشتن تکنولوژی نیست ،اظهار داشت :سرعت تولید و تحویل کاال ،کیفیت و طراحی مناسب و قیمت تمام شده،
از عوامل موثر بر صادرات است.
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دستمال چیان افزود :ایجاد و توسعه شرکتهای صادراتی در قالب کنسرسیومها و شرکتهای بازرگانی ،تحقیقات هدفمند و منسجم با نگاه به صادرات و
کاهش هزینههای مطالعاتی ،نقش موثری در توسعه صادرات دارد.
گره مشکالت تولیدی واحدهای نساجی به دست شرکتهای دانش بنیان باز میشود
در این نشســت علی اصغر خاکپور ،مدیر عامل شــرکت آپافن ،مســتقر در پارک علم و فناوری یزد ،با بیان اینکه شــرکت آپافن در زمینه تولید و تعمیر برخی از
دستگاههای صنعت نساجی فعالیت میکند ،گفت :حدود 4سال است که شرکت به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته شده و دو محصول دانش بنیان دارد.
وی با انتقاد از عدم اعتقاد تولیدکنندگان نســاجی به اقتصاد دانش بنیان ،گفت :دولت هم که بخش عمدهای از اقتصاد کشــور را در دســت دارد باید به این
اعتقاد داشته باشد که در صورت حمایت ،اکثر این تکنولوژیها توسط نخبگان داخلی کشور با کیفیت باال تولید میشود.
خاکپور با اشاره به اینکه در کارخانهها همچنان با روش سنتی تولید انجام میشود ،گفت :اگر خالقیت و نوآوری به این صنعت وارد شود و از شرکتهای دانش
بنیان مطالبه گری شود ،در همه صنایع از جمله صنعت نساجی شاهد موفقیتهای چشمگیری خواهیم بود.
خاکپور افزود :متاسفانه شرکتهای فعال در این حوزه از نظر بنیه مالی ضعیف هستند و جهت برند شدن باید مدت زمان طوالنی را طی کنند .بنابراین نیاز
است که دولت از آنها حمایت کند تا این فاصله زمانی کم شود.
وی تصریح کرد :گره مشکالت تولیدی واحدهای نساجی به دست شرکتهای دانش بنیان باز میشود به شرطی که از نظر تامین مالی مورد حمایت قرار
گیرند.
کیفیت باال ،به روز بودن و قیمت تمام شده قابل رقابت ،از مسائل مهم و تاثیرگذار در صادرات
مهدیه خجسته ،مدیرعامل شرکت نساجی بافتگستر نیز در ادامه با بیان اینکه شرکت بافت گستر  ۱۱سال است که در حوزه نساجی فعالیت کرده و در پارک
یزد مستقر است ،گفت :کار اصلی ما بحث طراحی پارچه بوده و در زمینه آموزش نیز فعالیت میکنیم.
وی با انتقاد از نگاه سنتی کارخانجات تولیدی نساجی در یزد ،اظهار داشت :متاسفانه اکثر کارخانجات تولیدی در برابر استفاده از دانش و فناوری مقاومت
دارند این در حالی است که شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد پتانسیل باالیی در حوزه فناوری دارند و باید بسترهای الزم جهت ارتباط آنها
با واحدهای تولیدی آماده شود.
خجسته افزود :به نظر میرسد باید قوانین و مقرراتی برای صدور مجوز تولید در نظر گرفت تا تولیدىها و کارخانجات مجبور به استفاده از دانش و فناورى
شرکتهاى فناور و دانش بنیان شوند.وی کیفیت باال ،به روز بودن و قیمت تمام شده قابل رقابت را از مسائل مهم و تاثیر گذار در صادرات عنوان کرد و تصریح
کرد :باید در صادرات محصوالت نساجی از جمله قطعات ماشین آالت و لوازم یدکی و محصوالت تولید شده مانند پارچه ،به این نکات توجه داشت.
خجســته برگزاری دورههای آموزشــی برای تولیدکنندگان نســاجی را از جمله راههای بهرهمندی آنها از شــرکتهای دانش بنیان دانســت و گفت :به نظر
میرسد وجود اجبار برای حضور تولیدکنندگان در این دورهها میتواند موثر باشد.
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در روز افتتاح جشنواره مهرآب انجام گرفت

مهرآب
گشایشغرف هپارکعلموفناورییزددر جشنواره ِ
مهرآب یزد ،روز چهارشــنبه ســوم مــرداد  ،97همزمان با
غرفــ ه پارک علم و فناوری یزد در جشــنواره ِ
افتتاح این جشنواره ،با حضور محمود زمانی قمی ،استاندار یزد ،مهدی جمالی نژاد ،شهردار یزد
و محمدمهدی جوادیان زاده ،مدیرعامل شــرکت آب منطقهای یزد در محل آب انبار رســتم گیو یزد
گشایشیافت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جشنواره سه روزه شرکتهای تولید کننده با محوریت مدیریت مصرف آب شرکت داشته و پارک علم
و فناوری یزد نیز با  4طرح در این نمایشگاه حضور یافته است.
در بازدید استاندار ،شهردار و مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد از غرفهی پارک علم و فناوری یزد ،مهدی جمالی نژاد ،شهردار یزد ،قول همکاری با شرکت
دانش بنیان فناوران صنعت رباتیک (مستقر در پارک علم و فناوری یزد) را داد.
گفتنی است در این غرفه شرکتهای آریا سپند ،فناوران صنعت رباتیک ،صافات انرژی و مرکز رشد انرژیهای نو ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد محصوالت
خود را به نمایش گذاشته و عالقه مندان میتوانند 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 ِ
ی پارک علم و فناوری یزد در جشــنواره
رضا اردکانیان؛ وزیر نیرو روز پنجشــنبه  4مرداد 97از غرف ه 
مهرآب ،بازدید کرد.
ِ
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این بازدید محمود زمانی قمی؛ استاندار 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 میکردند.
رضــا اردکانیــان تغییــر روشهــای الگــوی مصــرف آب را در بــرون رفت از مســئله کم آبی بســیار مهم
دانست و اظهار داشت :اگر این روشها را وارد زندگی خود نکنیم حتی اگر آب هم داشته باشیم با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی افزود :یزد جهانی میتواند با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند تاریخیای که دارد در زمینهی الگوی صحیح مصرف آب نیز جهانی باشد.
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باحضور وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریافتتاحشد؛

نخستیننمایشگاهپارکهایعلموفناوریدر حوزهمدیریتسبز

نخستین همایش و نمایشگاه پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز 8 ،مرداد  97با حضور
منصور غالمی؛وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری،برومند؛معاونپژوهشیوفناوریوزارتعتف،نظرپور؛
معــاون اداری مالــی و مدیریــت منابــع وزارت عتــف ،نمکــی؛ معاون توســعه ی امور علمــی ،فرهنگی و
اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از روسای پارکهای علم و فناوری در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه منصور غالمی ،وزیر عتف با بیان اینکه پارکهای علم و فناوری حلقه اتصال
مجموعه علم و فناوری با بخش خصوصی هستند ،اظهار داشت :این حلقه اتصال باید مسئولیت و ماموریت خاصی را برای خود تعریف کند.
کهــای علــم و فنــاوری زایش فکر و اندیشــه مدیریتی را انتظار داریم به همین دلیل نباید در ســتاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری چگونگی
وی افــزود ::در پار 
مدیریت را دیکته کرده بلکه باید در کنار آنها قرار گرفته و کمک کنیم.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری روند پیشرفت پارکهای علم و فناوری را مثبت و رو به جلو عنوان کرد و گفت :خوشبختانه پارکهای علم و فناوری شروع خوبی
داشتهاند و امید زیادی به آنها در سطح ملی وجود دارد و ارزیابیها نیز نشان میدهد که در روند فعالیتهای خود توفیقات خوبی کسب کردهاند.
محمدتقی نظرپور معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت عتف نیز با اشاره به اینکه کارگروه راهبری مدیریت سبز با توجه به سیاستهای باالدستی نظام و
تأکید دولت تدبیر و امید در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی و محیط زیست از سال ۱۳۹۲ذیل این معاونت تشکیل شده است ،اظهار داشت :تاکنون حدود۲۰
پارک علم و فناوری ( ۴۷درصد پارکهای علم و فناوری) شورای راهبری مدیریت سبز را تشکیل دادهاند.
وی تصریح کرد :کنترل سیستمهای حرارتی ،برودتی تهویه مطبوع ،استفاده از فناوریهای پاک و انرژیهای تجدیدپذیر ،حمل و نقل ،مدیریت پسماند،
کنترل سیســتم روشــنایی ،مدیریت مصرف آب ،کنترل تجهیزات اداری و نحوه اســتفاده از آنها ،مدیریت میزان مصرف کاغذ و اقالم مصرفی و فرهنگسازی و
توسعهمدیریتانرژی،شاخصهایمدیریتسبزهستند.
گفتنی است ،نمایشگاه مدیریت سبز با هدف بسترسازی جهت معرفی شرکتهای توانمند ،جلب پشتیبانی و حمایت دستگاههای اجرایی از شرکتهای
مذکور از طریق تعامل کارفرمایان با شرکتهای تولیدکننده و یا ارائهدهنده خدمات در حوزه مدیریت سبز و حمایت از کاالی ایرانی هشتم تا دهم مرداد درمحل
دانشگاهصنعتیامیرکبیربرپاخواهدبود.
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بازدیدوزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری
از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه مدیریت سبز
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری  8مرداد  97از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نخســتین نمایشــگاه
پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 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 اســت ،نخســتین همایش و نمایشــگاه پارکهای علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز با هدف بسترسازی جهت معرفی شرکتهای توانمند ،جلب
پشتیبانی و حمایت دستگاههای اجرایی از شرکتهای مذکور از طریق تعامل کارفرمایان با شرکتهای تولیدکننده و یا ارائهدهنده خدمات در حوزه مدیریت
سبز و حمایت از کاالی ایرانی ،هشتم تا دهم مرداد درمحل دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر پا خواهد بود.
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نمایشگاه فن بازار یزد
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باحضور مسئولیناستانیوبهمناسبتهفتهپژوهش:

نمایشگاهدستاوردهایپژوهش،فناوریوفنبازار یزدافتتاحشد
همزمان با هفته پژوهش و فناوری ،نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار یزد با حضور
حجــت االســام و المســلمین محمدرضا ناصری ،امــام جمعه یزد ،محمدعلی طالبی ،سرپرســت
استانداری یزد ،علی زینی وند ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد ،اکرم
فــداکار ،مدیــرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان یزد ،داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم
و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک و شــهرام شــکوهی ،معاون
پشتیبانی پارک ،روز سه شنبه  27آذر  97در محل کارخانه جنوب افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این نمایشگاه که مسئولیت برگزاری آن امسال به عهده پارک علم و فناوری یزد است.
همچنین انتخاب و معرفی ایدههای برتر ،تجلیل از پژوهشــگران و فناوران برگزیده و برگزاری نشســتهای تخصصی از برنامههای جانبی این نمایشــگاه
است.
گفتنی است ،نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار با شعار پژوهش هدفمند ،فناوری ارزش آفرین ،در خدمت تولید ملی 27 ،تا  29آذر  97در
کارخانهجنوب واقع در خیابان کاشانی ،روبروی پارک هفتم تیر ،از ساعت  9تا  19ادامه دارد.

در حاشیهنمایشگاهفنبازار استانیزدانجامشد:

بازدیدجمعیاز مسئولیناستانیاز غرفهپارکعلموفناورییزد

در نخستین روز نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار ،سه شنبه  27آذر  ،97جمعی از
مسئولین استانی از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در ایــن بازدید حجت االســام و المســلمین
محمدرضا ناصری ،امام جمعه یزد ،محمدعلی طالبی ،سرپرست استانداری یزد ،علی زینی وند،
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری یــزد ،اکرم فداکار ،مدیــرکل ارتباطات و
فناوری اطالعات استان یزد به همراه داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،با حضور
در غرفه پارک از نزدیک در جریان فعالیتهای آن قرار گرفتند.
گفتنی است ،نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار با شعار پژوهش هدفمند ،فناوری
ارزش آفریــن ،در خدمــت تولیــد ملی 27 ،تــا  29آذر  97در کارخانه جنوب واقع در خیابان کاشــانی،
روبروی پارک هفتم تیر ،کارخانه جنوب از ساعت  9تا  19ادامه دارد.
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باحضور مدیرپردیسفناوریاطالعاتوارتباطاتپارکعلموفناورییزدبرگزار شد:

پنلتخصصیچالشهاوفرصتهایهوشمندسازیشهریزد

در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار استان یزد ،پنل تخصصی چالشها
و فرصتهای هوشمندسازی شهر یزد ،سه شنبه  27آذر  ،97با حضور امیر جهانگرد رفسنجانی،
مدیر پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد ،اکرم فداکار ،مدیر کل ارتباطات و
فناوری اطالعات استان یزد و جمعی دیگر از کارشناسان ،در هفت بخش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در بخش اول این پنل امیر جهانگرد ،مدیر پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات پارک یزد در زمینه چشمانداز
شهر هوشمند مطالبی را بیان کرد.
وی با بیان اینکه هدف شــهر هوشــمند ،جذاب بودن برای شــهروندان ،کارآفرینان و کارگران اســت ،گفت :کشــورها و شــهرهای زیادی در دنیا در حال اجرای
برنامهریزیهای شهر هوشمند هستند و بازار جهانی بسیار بزرگی برای فناوریهای شهر هوشمند تا سال  2020برآورده میشود.
جهانگردضمنانتقاداز تبلیغاتیشدنشهرهوشمند ،گفت:شهرهوشمندتبدیلبهیکمسئلهبازاریابیوتبلیغاتیشدهوبههمینعلتبسیاریاز ایدههای
آن شکست خورده است.
وی افزود :نبود شواهد کافی برای تحلیل موفقیت پروژهها ،نداشتن آگاهی شرکتهای فناور فعال در این حوزه و کم رنگ بودن نقش شهروندان در مشارکت،
از دیگر مشکالت پیش روی ایجاد یک شهر هوشمند و پایدار است.
گفتنی است ،پنل تخصصی چالشها و فرصتهای هوشمندسازی شهر یزد در هفت بخش چشمانداز شهر هوشمند ،زیرساختها و هوشمندسازی شهر
یزد ،هوشمندسازی حمل و نقل شهر یزد ،فناوریهای هوشمند در شهر یزد ،اینترنت اشیاء در شهر هوشمند یزد ،نقش استارت آپها در هوشمندسازی شهر
یزد و مردم هوشمند و شهر یزد ،با حضور کارشناسان این حوزه برگزار شد.
الزم به ذکر است ،سلسله پنلهای تخصصی ،همزمان با برگزاری نمایشگاه فن بازار یزد 27 ،و  28آذر ،در محل کارخانه جنوب برگزار میشود.
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معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و مدیر فن بازار مطرح کرد:

برگزارینمایشگاهفنبازار استانیزدباحضور  60نهاددولتیوخصوصی
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ،فناوری و فن بازار استان یزد سه شنبه 27آذر  97با حضور جمعی
از مسئولین استانی افتتاح شد .به همین بهانه گفتوگویی داشتیم با معاون فناوری و نوآوری پارک
علم و فناوری یزد و مدیر فن بازار یزد که با هم میخوانیم:
لطفا توضیحاتی در مورد نمایشگاهی که امروز افتتاح شد و تفاوت آن با سالهای گذشته بفرمایید.
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری هر ساله ذیل برنامههای هفته پژوهش در تمام استانها برگزار میشود .امسال نیز این نمایشگاه همانند سالهای
گذشته برگزار شد با این تفاوت که با تصمیم ستاد مرکزی ،مجری نمایشگاه امسال پارکهای علم و فناوری شدند .به همین منظور کارخانه جنوب به عنوان
محل برگزاری انتخاب و اقدامات اجرایی و فراهم کردن زیرساختها را آغاز کردیم و خوشبختانه امروز نمایشگاه با حضور  60نهاد دولتی و خصوصی افتتاح
شد و انشاهلل تا پنج شنبه  29آذر ماه هم ادامه خواهد داشت.
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حضور پارک علم و فناوری یزد در این نمایشگاه به غیر از مسئولیت برگزاری به چه شکلی بوده است؟
شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد در غرفه پارک حضور داشته و تحت حمایت ما در این نمایشگاه شرکت کردهاند .شرکتهای خصوصی دیگری
هم که اتاق بازرگانی استان به عنوان همکار پارک یزد در برگزاری نمایشگاه معرفی کردند ،محصوالت خود را در غرفههای مجزا به نمایش گذاشتهاند.
گویا امسال قرار است برنامههای دیگری نیز در خالل نمایشگاه برگزار شود ،در خصوص این برنامهها توضیح میدهید؟
بله .همینطور اســت .پنلهایی در روزهای ســه شــنبه و چهارشــنبه  27و  28آذر ماه برگزار میشــود که مجری برگزاری آنها کانون تفکر دانشگاه یزد است.
همچنین در این نمایشگاه به  10نفر از منتخبین جشنواره ایدههای برتر که برای چهاردهمین سال توسط پارک علم و فناوری یزد برگزار میشود ،غرفههایی
داده شد تا بتوانند ایدههای خود را به مردم نشان بدهند .داوری این جشنواره با حضور تیمهای ایده دهنده نیز در روز نخست انجام و سه نفر ایده دهنده
برترمعرفیشدهاند.
از دیگر برنامههایی که در جنب این نمایشگاه برگزار میشود ،مراسم اختتامیه هفته پژوهش است که روز پنج شنبه برگزار میشود و در  12دسته مختلف در
قالب فناوران برتر و ایده دهندگان برتر از پژوهشگران و فناوران برتر استان یزد در این مراسم تجلیل خواهد شد.
استقبال مردم و بازدید کنندگان در نخستین روز نمایشگاه چطور بود؟
افتتاح نمایشگاه هم با حضور مسئولین استانی از جمله آیت اهلل ناصری ،امام جمعه محترم یزد ،علی زینی وند معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
یزد و دیگر مســئولین انجام شــد و خوشــبختانه برپایی نمایشــگاه در مرکز شهر باعث شده است استقبال خوبی از این نمایشگاه صورت پذیرد و از همینجا
عموم مردم را برای بازدید از دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان دعوت مینمایم.
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در حاشیهمراسماختتامیهنمایشگاهفنبازار استانیزدانجامشد:

تجلیلاز برگزیدگانچهاردهمیندورهجشنوارهایدههایبرتر
در حاشیه اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار استان یزد ،پنج شنبه 29
آذر  97از برگزیدگان چهاردهمین دوره جشنواره ایدههای برتر در محل کارخانه جنوب تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این مراسم که با حضور سید جالل دهقانی فیروزآبادی معاون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
سید ابوالفضل موسوی ،نماینده مردم یزد و اشکذر ،کمال دهقانی فیروزآبادی ،نماینده مردم تفت و میبد ،علی زینی وند ،معاون هماهنگی امور اقتصادی
اســتانداری یزد ،داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و جمعی از مدیران اســتانی و مدیران پارک برگزار شــد ،ســه نفر اول چهاردهمین دوره
جشنواره ایدههای برتر معرفی و از آنان تجلیل شد.
این افراد شامل ،نفر اول احسان زرین آبادی با ایده پارچه محافظ جاسوسی صدا و ضد الکترومغناطیس ،نفر دوم علیرضا بهلولی زنجانی ،با ایده مالت سبز
پلیمری و نفر سوم فرید ملک احمدی با ایده طراحی و ساخت شبکه النه زنبوری بودند.
گفتنی است ،چهاردهمین دوره جشنواره ایدههای برتر با فراخوانی از سوی دبیرخانه این جشنواره آغاز شد و پس از داوری اولیه  10طرح انتخاب شده و بعد
از دفاع حضوری صاحبان طرح ،سه ایده به عنوان ایدههای برتر انتخاب شدند.

انتخابغرفهپارکعلموفناورییزدبهعنوانغرفهبرترنمایشگاهفنبازار
غرفه پارک علم و فناوری یزد به عنوان غرفه برتر نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشی و فناوری و فن
بازار استان یزد در سال  97انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،نمایشگاه فن بازار یزد  27تا  29آذر  97با شرکت 60
نهاد دولتی و خصوصی در محل کارخانه جنوب برگزار شد و در روز پایانی غرفه پارک علم و فناوری
یزد به عنوان غرفه برتر این نمایشگاه انتخاب و با اهدای لوح تقدیر از این پارک تجلیل شد.
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مدیر مرکز توسعه فناوری آب پارک یزد
در پنل تخصصی بحران آب ،چالش جهانی ،ملی و استانی مطرح کرد:

لزومافزایشفعالیتهایاجتماعیدر زمینهکمآبی
در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار استان یزد ،پنل تخصصی بحران آب،
چالشی جهانی ،ملی و استانی ،چهارشنبه 28آذر  ،97با حضور علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه
فناوری آب پارک علم و فناوری یزد ،علی اصغر سمسار یزدی ،مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد و جمعی
دیگر از کارشناسان ،در هفت بخش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در بخش اول این پنل علی اصغر سمسار یزدی ،مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی با بیان
اینکه تغییر اقلیم یکی از مسائل مهم در زمینه بحران آب است ،گفت :ده شاخص از جمله دمای سطح زمین ،دمای سطح اقیانوسها ،کاهش یخهای قطبی،
ذوب شدن یخچالهای طبیعی ،ارتفاع آب دریاها و ...در جوامع بینالمللی به عنوان پیامدهای تغییر آب و هوا و تغییر اقلیم مطرح است.
در بخش آخر پنل نیز علی اکبر قیومی ،مدیر مرکز توسعه فناوری آب پارک علم و فناوری یزد ،در زمینه آگاهی اجتماعی و فرهنگ مصرف آب ،مطالبی را بیان کرد.
وی با اشاره به وجود معضل کم آبی در یزد ،اظهار داشت :متاسفانه فشار در این مسئله بیشتر روی مصرف کنندهها و نحوه مصرف است در حالی که پیشران
معضل در بخش آب سیاست گذاری در این مبحث است.
قیومیباانتقاداز کاهشفعالیتهایاجتماعیدرحوزهآب،تصریحکرد:مابایددرحوزهمدیریتسیاسیتصمیماتسختیبگیریم.درحالحاضرفعالیتهای
اجتماعی در این حوزه کاهش یافته و این اصال مناسب نیست.
گفتنی است ،پنل تخصصی بحران آب ،چالش جهانی ،ملی و استانی در هفت بخش ضرورت پرداختن به موضوع تغییر اقلیم ،تغییر جهانی و منطقهای اقلیم،
تغییر ملی و استانی اقلیم ،اهمیت سازگاری در پاسخ به تغییر اقلیم ،شیوههای جدید باروری ابرها ،مصرف آب در بخش کشاورزی استان یزد و آگاهی اجتماعی
و فرهنگ مصرف آب با حضور کارشناسان این حوزه برگزار شد.
الزم به ذکر است ،سلسله پنلهای تخصصی ،همزمان با برگزاری نمایشگاه فن بازار یزد 27،و 28آذر ،در محل کارخانه جنوب برگزار شد.
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باحضور جمعیاز مسئولینکشوریواستانی:

نمایشگاه فن بازار استان یزد به کار خود پایان داد

مراســم اختتامیه نمایشــگاه دستاوردهای پژوهشــی و فناوری و فن بازار یزد پنج شنبه  29آذر  97با
حضور ســید جالل دهقانی فیروزآبادی ،معاون مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی ،ســید
ابوالفضــل موســوی ،نماینــده مردم یزد و اشــکذر ،کمال دهقانــی فیروزآبادی ،نماینده مردم تفــت و میبد ،علی زینی وند ،معاون هماهنگــی امور اقتصادی
استانداری یزد ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،محمدصالح اولیاء ،رئیس دانشگاه یزد و جمعی از مدیران استانی و مدیران پارک در
محل کارخانه جنوب برگزار شد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این مراسم دهقانی فیروزآبادی ،معاون پژوهشهای مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه پژوهشها باید
جدید ،کاربردی و ابتکاری باشند ،گفت :پژوهش باید قابلیت اجرا و اقتصادی شدن داشته باشد در غیر این صورت ارزشی برای کشور ندارد.
ســید ابوالفضل موســوی ،نماینده مردم یزد و اشــکذر نیز با اشــاره به مضر بودن آب شــرب یزد برای کودکان و ســالمندان ،گفت :ما از پارک علم و فناوری و
دانشگاه یزد میخواهیم در زمینه انتقال آب به یزد و شیرین کردن آن ما را یاری کنند.
علی زینی وند ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد نیز ضمن تشکر از پارک علم و فناوری و دانشگاه یزد برای برگزاری این نمایشگاه ،تصریح کرد:
متاسفانه شکافی میان صنعت و دانشگاهها ایجاد شده که باید این شکاف از بین برود.
وی با تاکید بر اهمیت پژوهش و اقتصاد دانش بنیان ،گفت :امیدواریم گفتمان دانش بنیان به اتفاقی لوکس تبدیل نشده و فعالیتهای دانش بنیان در جهت
رفع نیاز صنایع استان باشد.
گفتنی است ،در حاشیه این مراسم از برگزیدگان چهاردهمین جشنواره ایدههای برتر تجلیل شد .همچنین پژوهشگران و فناوران برتر استان معرفی و جوایز
خود را از مسئولین دریافت کردند.
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احمدرضافقیهخراسانی،مدیرفنبازار استانیزدخبرداد:

تجلیلاز فناورانبرتراستاندر اختتامیهنمایشگاهفنبازار یزد

در مراســم اختتامیه نمایشــگاه فن بازار یزد که روز پنج شــنبه  29آذر ،با حضور ســید جالل دهقانی
فیروزآبادی ،معاون مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی ،سید ابوالفضل موسوی ،نماینده
مردمیزدواشکذر ،کمالدهقانیفیروزآبادی،نمایندهمردمتفتومیبد،علیزینیوند،معاونهماهنگیامور اقتصادیاستاندارییزد،داریوشپورسراجیان،
رئیس پارک علم و فناوری یزد ،محمدصالح اولیاء ،رئیس دانشگاه یزد و جمعی از مدیران استانی و مدیران پارک در محل کارخانه جنوب برگزار شد ،از سه
فناور برتر استان در سال  97تجلیل شد.
احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و مدیر فن بازار استان یزد در گفتوگو با روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد با
بیان اینکه طبق تصمیمات گرفته شده در ستاد هفته پژوهش ،بخش فناور برتر و جشنواره ایدههای برتر به عهده پارک علم و فناوری یزد گذاشته شده بود،
گفت :مرحله داوری جشنواره ایدههای برتر همزمان با آغاز نمایشگاه انجام شد و در نهایت سه ایده برتر انتخاب و از آنها تجلیل شد.
وی افزود :در زمینه انتخاب فناور برتر نیز پارک نسبت به ارزیابی شرکتهای فناور برتر استان اقدام و سه شرکت برگزیده جهت تقدیر به ستاد برگزاری هفته
پژوهش معرفی شــدند .فقیه خراســانی با اشــاره به اینکه این شــرکتها از ســه پردیس پارک علم و فناوری یزد بودند ،گفت :نفر اول شرکت بیستون کویر از
پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی ،نفر دوم شرکت اقتصاد دانش بنیان از پردیس علوم انسانی و هنر و شرکت دپنا ،مستقر در پردیس
فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان نفر سوم انتخاب شدند.
فقیه خراسانی شرکت در نمایشگاههای این چنینی را برای شرکتها بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت :شرکتها با حضور در این نمایشگاهها میتوانند میان
خود و شرکتهای دیگر و دستگاههای اجرایی ارتباط برقرار کنند.
وی با بیان اینکه امیدواریم هر ساله نمایشگاه فن بازار با قدرت بیشتر در یزد برگزار شود ،اظهار داشت :هفته آینده نمایشگاه فن بازار در تهران برگزار خواهد شد
و محصوالت شرکتهای منتخب در این نمایشگاه به نمایش در خواهد آمد.
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نوزدهمیننمایشگاهدستاوردهایپژوهش،فناوریوفنبازار افتتاحشد
نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار دوشنبه  3دی  ،97با حضور منصور
غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،ســورنا ســتاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ،امیر
سرتیپ امیر حاتمی ،وزیر دفاع کشور ،در محل نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در این مراســم با بیان اینکه در حال حاضر تولید فناوری و
دانش و استفاده از آن در جامعه و ثروتآفرینی رویکرد اصلی وزارت عتف است ،گفت :به منظور حمایت از فعالیتهای علمی ۴۳ ،پارک علم و فناوری و مراکز
رشد در دانشگاههای کشور شکل گرفت.
وی در خصوص لزوم توجه به این نمایشگاه ،گفت :نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار رویداد مهمی است که سالها با جدیت دنبال شده
و امسال نیز در نوزدهمین سال خود با کیفیت بهتری در حال برگزاری است.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با بیان اینکه وزارت عتف در راستای تبدیل دانش به فناوری و کاربردی کردن دستاوردهای علمی ،حمایت مالی خود را از حوزه
پژوهش به سمت نیروهای جوان علمی هدایت کرده است ،افزود :الزم است تا همه دستگاههایی که منابع پژوهشی را در اختیار دارند ،بیش از پیش از حرکت
ملی تولید علم در کشور حمایت کنند.
وی ابراز امیدواری کرد :حرکتهای علمی کشور روز به روز در راستای همافزایی بین مراکز علمی و بخشهای مختلف جامعه افزایش یابد.
گفتنی اســت ،نوزدهمین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار ،سوم تا ششم دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران ادامه
داشته و پارک علم و فناوری یزد با تعدادی از شرکتهای منتخب خود در این نمایشگاه شرکت کرده است.
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در حاشیهنوزدهمیننمایشگاهدستاوردهایپژوهش،فناوریوفنبازار صورتگرفت:

دیدار رئیس پارک علم و فناوری یزد با روسای پارکهای علم و فناوری کشور
داریــوش پورســراجیان ،رئیــس پــارک علم و فناوری یزد ،در نخســتین روز نمایشــگاه دســتاوردهای
پژوهش ،فناوری و فنبازار در غرفه پارک حضور یافت و با روسای پارکهای علم و فناوری استانهای
دیگر دیدار و گفتوگوکرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،روســا و معاونین پارکهای علم و فناوری ســمنان ،فارس ،لرســتان و ...که برای بازدید ،در غرفه پارک یزد
حضور یافتند ،ضمن دیدار با رئیس پارک ،از نزدیک با محصوالت شرکتهای حاضر در نمایشگاه آشنا شدند.
گفتنی اســت ،نوزدهمین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار ،سوم تا ششم دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران ادامه
داشته و پارک علم و فناوری یزد با تعدادی از شرکتهای منتخب خود در این نمایشگاه شرکت کرده است.

بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد از نمایشگاه فن بازار تهران
احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،چهارشنبه  5دی  97از
نوزدهمین نمایشگاه پژوهش ،فناوری و فن بازار تهران بازدید کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،وی در این بازدید عالوه بر حضور در غرفه پارک
یزد ،از غرفههای دیگر شرکت کنندگان نمایشگاه بازدید نموده و از نزدیک در جریان فعالیتهای آنان قرار گرفت.
گفتنی اســت ،نوزدهمین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار ،سوم تا ششم دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران ادامه
داشته و پارک علم و فناوری یزد با تعدادی از شرکتهای منتخب خود در این نمایشگاه شرکت کرده است.
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باحضور نمایندهوزارتعتف انجام شد:

امضای قرارداد فروش محصوالت فناوری سه شرکت مستقر در پارک علم و فناوری یزد در حاشیه نمایشگاه فن بازار تهران
در سومین روز نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار ،طرحهای سه شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد که با رایزنی و ایجاد ارتباط
با سرمایهگذاران در این نمایشگاه به مرحله قرارداد رسیده بود ،با حضور بهنام طالبی ،نماینده وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،احمدرضا فقیه خراسانی،
معاون فناوری و نوآوری پارک یزد و نمایندگان شرکتها ،نماینده سرمایهگذاران و خریداران 5 ،دی  97در غرفه وزارت عتف امضا شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علم و فناوری یزد ،نمایندگان ســه شــرکت پترواکتان ایســاتیس ،توســعه آســمان آترین و فنــاوران صنعت رباتیــک به همراه
سرمایهگذاران طرحهای خود در غرفه وزارت عتف حضور یافته و قراردادهای خود را به امضا رساندند.
طرحهای شرکتهای پترواکتان ،توسعه آسمان آتریس و فناوران صنعت رباتیک به ترتیب تولید دواتیل هگزانوئیک اسید ،طراحی و ساخت پهپاد با ماژول
انتقال تصویر آنالین و سیســتم آبیاری هوشــمند بوده که با حضور احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فناوری و نوآوری و نماینده پارک علم و فناوری یزد به
امضارسید.
گفتنــی اســت ،وزارت علــوم ،تحقیقات و فنــاوری ،جهت حمایت از طرحهایی که در ارتباطات این نمایشــگاه منجر به امضای قرارداد شــدند ،در قالب طرح
تخصیص یارانه تجاریسازی فناوری به طرحهای دانشگاهی و مراکز فناوری تا سقف  250میلیون تومان اختصاص میدهد.

از طرفدبیرستادملیهفتهپژوهشوفناوریانجامشد:

اهدای لوح سپاس و تندیس شرکت در نمایشگاه فن بازار تهران به پارک یزد
در آخرین روز نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار ،پنج شنبه  ۶دی  ،۹۷لوح سپاس و تندیس شرکت در نمایشگاه به پارک علم و
فناوری یزد اهدا شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علم و فناوری یزد ،این هدایا از طرف دبیر ســتاد ملی هفته پژوهش و فناوری و دبیر اجرایی نمایشــگاه ،به پاس قدردانی از
حضور فعال در نمایشگاه و تالش پارک یزد در عرصه علم و فناوری اهدا شد.
گفتنی است ،نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار با شعار پژوهش هدفمند ،فناوری ارزش آفرین در خدمت تولید ملی ،سوم تا ششم
دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد و پارک علم و فناوری یزد به همراه چند شرکت منتخب خود در این نمایشگاه حضور یافت.
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باحضور جمعیاز مسئولیناستانی:

سیزدهمیننمایشگاهفناوریاطالعاتوارتباطات(کامیتکس)افتتاحشد
ســیزدهمین نمایشــگاه فناوری اطالعات و ارتباطات (کامیتکس) ،پنجشــنبه  13دی  ،97با حضور
جمعی از مسئولین استان یزد ،در محل نمایشگا ه بینالمللی یزد افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،علی وحدت ،رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری در این مراسم با اشاره به حضور
پررنگ شــرکتهای فناور فعال در حوزه آی تی و آی ســی تی اســتان یزد در این نمایشــگاه ،اظهار داشــت :این حضور ،نشــان دهنده توان باالی یزد در این
حوزهها است و امیدواریم در آینده شاهد موفقیتهای چشمگیر استان در زمینههای مختلف فناوری باشیم.
محمد شوری زاده ،رئیس سازمان نظام صنفی رایانه استان یزد نیز هدف از برگزاری نمایشگاه را ارائه آخرین دستاوردها در زمینه اطالعات و ارتباطات دانست
و گفت :هر ساله در نمایشگاه کامیتکس ،شرکتهای خصوصی در حوزه فناوری اطالعات جدیدترین دستاوردها و توانمندیهای خود را عرضه میکنند
همچنین این نمایشگاه فرصت مناسبی برای دستگاههای اجرایی استان برای نمایش خدمات الکترونیک خود به مردم است.
وی افزود :از ویژگیهای بارز این نمایشگاه ،حضور  20شرکت استارتاپ و 21دستگاه دولتی ارائه کننده خدمات دولت الکترونیک استان و همچنین شرکتهای
خصوصی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات است.
گفتنی است ،پارک علم و فناوری یزد در غرفه دولت الکترونیک این نمایشگاه حضور یافته و شرکتهای فناور مستقر در پارک نیز که در حوزه آی تی و آی سی
تی فعالیت میکنند ،در غرفههای جداگانه محصوالت و خدمات خود را به نمایش گذاشتند.
الزم به ذکر است ،سیزدهمین نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات (کامیتکس) از تاریخ  13تا  ١۵دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان
دایر بوده و عالقه مندان میتوانند از ساعت  ١۵تا  ٢١هر روز از این نمایشگاه بازدید کنند.
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باحمایتپارکعلموفناورییزدانجامگرفت:

حضور فعالشرکتهایفناور مستقردر پارکیزد
درسیزدهمیننمایشگاهکامیتکس
شــرکتهای فنــاور فعــال در زمینههــای آی تی و آی ســی تی ،مســتقر در پــارک علم و فناوری یــزد ،در
سیزدهمیننمایشگاهفناوریاطالعاتوارتباطات(کامیتکس)حضوریافتند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد در
ایننمایشگاهدر غرفههاییمستقلوباحمایتپارکحضور یافتهوفعالیتهاومحصوالتخودرابهنمایش گذاشتند.از جملهاینشرکتهامیتوانبهشرکت
بارماناشاره کرد کهدر زمینهایجادبانکجامعاطالعاتمتخصصین کشور،استعدادیابیوتوسعهشایستگیهایفردی،ایجاداشتغالوارتقاءوضعیتشغلی
وجذبوبهکارگیرینیروهایمتخصصفعالیتمیکند.
گفتنی است ،سیزدهمین نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات (کامیتکس) از تاریخ ١3تا 15دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان دایر بوده
و عالقه مندان میتوانند از ساعت ١۵تا ٢١هر روز از این نمایشگاه بازدید کنند.

بازدیداستاندار یزدوجمعیاز مسئولیناستانی
از غرفهپارکعلموفناورییزددر نمایشگاهکامیتکس
محمدعلی طالبی ،استاندار یزد و هیئت همراه روز جمعه 14دی 97از غرفه پارک علم و فناوری یزد در
سیزدهمیننمایشگاهفناوریاطالعاتوارتباطات(کامیتکس)بازدیدکردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این بازدید محمدعلی طالبی از نزدیک در جریان
فعالیتهاومحصوالتپارکعلموفناورییزدقرار گرفت.
گفتنــی اســت ،اکرم فــداکار ،مدیرکل ارتباطــات و فناوری اطالعات اســتان یزد ،علی زینــی وند ،معاون
هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد،هادی مقیمی ،فرماندار اردکان و ونوس عامری ،رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد نیز روز پنج شنبه سیزدهم دی
ماه،همزمانباافتتاحنمایشگاه،از غرفهپارکعلموفناورییزدبازدید کردند.
الزم به ذکر است ،سیزدهمین نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات (کامیتکس) از تاریخ سیزدهم تا پانزدهم دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
استان دایر بوده و عالقه مندان میتوانند از ساعت ١۵تا ٢١هر روز از این نمایشگاه بازدید کنند.
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با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

جلسه آشنایی با تجارب کسب و کارهای نوپا در کانادا از رویا تا واقعیت
جلســه آشــنایی با تجارب سید محمد علی مدرسی و ســینا رادمرد ،پنج شنبه  16فروردین با حضور
داریوشپورسراجیان،رئیسپارکعلموفناورییزد،مدیرانپارکوجمعیازمدیرانعاملشرکتهای
مستقر در پارک علم و فناوری یزد در سالن اجتماعات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلســه ســید محمد علی مدرسی ،موسس
شرکت تدبیر و توسعه پرنیان ،مدیر اسبق انجمن سمپاد و نخبگان و مشاور در برنامه ریزی استراتژیک
توسعهدر معرفیخود گفت:از سال 84بامدیریتانجمنسمپادونخبگانواردپارکعلموفناورییزد
شدم پس از آن شرکت تدبیر و توسعه پرنیان با موضوع راه اندازی کار آفرینی در فضای مجازی در پارک
در مرکز رشد علوم انسانی پذیرش شد.
وی افزود :شرکت تدبیر و توسعه در مرکز فناوری اقبال به عنوان شرکت پسا رشد پذیرفته شد و در حال
حاضر بنده به عنوان سفیر فناوری پارک علم و فناوری یزد در کانادا فعالیت دارم.
مدرسی توسعه را قرار گرفتن در ارزش جهانی توصیف کرد و گفت :الزمه ی توسعه ،ارتباطات بین المللی است تا بتوان به 99درصد بازار دسترسی داشت.
ویافزود:سهولتاینامرباتاسیسدفترایران کانادابامحوریتپارکعلموفناورییزدوهماهنگیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریانجاممیشود کهخدماتی
تبادل کاال یا اثر و در سطوح باالتر ثبت اختراع در خارج از کشور با رعایت ضوابط حقوقی در ایران و خارج را ارائه مینماید.
از جمله فروش و ِ
موسس شرکت تدبیر و توسعه پرنیان ،اجرایی کردن ایده به صورت قوی از طریق تیم سازی و تجاری سازی را مهم تر از امکانات دفتری دانست و گفت :گاهی
نقطه ی قوت این است که بازار استارتآپ را جهانی تعریف کنید.
وی افزود :با رعایت استانداردهای دقیق تر و تعریف استانداردها در سطوح جهانی میتوان بسیاری از محصوالت را در صورت امکان با برند ایرانی و در غیر
اینصورتبابرندسازیخارجیصادر کرد.مدرسیتصریح کرد:عالوهبررعایتاستانداردباارائهی کاتالوگوپروفایلقوی کهشامل گردشمالیوشراکتها
و همچنین وصل پروفایل به پارک علم و فناوری یزد است ،میتوان بازار خوبی را در خارج از کشور به دست آورد.
همچنین دفتر ایران کانادای پارک میتواند در خرید تکنولوژیهای خارجی به شــرکتهای مســتقر در پارک با عقد قراردادهای متنوعی از جمله فضای کار
مشترکوترنسفرخدماتارائهدهد.
در ادامهجلسهسینارادمردبهمعرفیخودپرداختو گفت:فارغالتحصیل کارشناسیرشتهمکانیکاز دانشگاهیزد ،کارشناسیارشداز دانشگاهصنعتیشریف
و دکترا و فوق دکترا از دانشگاه یو وی سی هستم.
وی عالقه ی خود را در حوزه ی محیط زیست اعالم کرد و گفت :چند استارتآپ در خارج از کشور داشته ام تا تکنولوژی را در خدمت عالقه ام بگیرم.
گفتنی است ،در این جلسه اطالعاتی در مورد برند سازی و برندینگ در کشورهای خارجی ارائه شد تا شرکتها گرفتار مسایل مالیاتی و تحریمها در خارج از
کشورنشوند.
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داریوش پورسراجیان در جلسه آشنایی باتجارب کسبو کارهاینوپا
در کانادا از رویا تا واقعیت:

ارتباطاتخارجیوداخلیشرکتهابایدمستمرباشد
جلسه آشنایی با تجارب سید محمدعلی مدرسی و سینا رادمرد ،پنج شنبه  16فروردین با حضور
داریــوش پورســراجیان ،رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،مدیــران پارک و جمعــی از مدیــران عامل
شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد در سالن اجتماعات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلسه داریوش پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد ،ضمن تبریک سال نو و قدردانی از برگزار
کنندگان نشستهای آشنایی با تجارب ،اظهار داشت :برگزاری این جلسات در مسیر بین المللی شدن شرکتها بسیار مفید خواهد بود.
وی افزود :ارتباط با کشورهای مختلف مثل گرجستان ،ترکیه و کانادا در محصوالت فناوری تولید شده در پارک تاثیرگزار خواهد بود.
پورسراجیان گفت :مشکالت موجود در ارتباطات بین المللی نباید باعث خطا در محدود کردن کسب و کار به داخل شود .وی افزود :ارتباطات خارج کشوری
و داخل شبکهای شرکتها باید بیشتر شده و مستمر شود.
گفتنی است ،سلسله نشستهای آشنایی با تجارب ،با همکاری پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات و مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب و کارهای نوپا
در یزد برگزار میشود.
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انتقالتجاربشرکتایده گسترصنعتدر تعاملبابازارهایفرامرزیبرگزار شد
انتقالتجاربعلیرضافرخنیا،مدیرعاملشرکتایده گسترصنعتدر تعاملبابازارهایبینالمللی
با حضور محمد قویدل؛ مدیر روابط بین الملل پارک علم و فناوری یزد ،محمد ســپهر ،مدیرعامل
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان یزد و جمعی از مدیران عامل شــرکتهای مســتقر در پــارک ،روز
چهارشنبه  10مرداد  97در محل سالن اجتماعات مرکز اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،علی رضا فرخ نیا؛ مدیرعامل شرکت ایده گستر صنعت ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد با بیان این که
جمعیت کشور و توان خرید داخلی محدود است ،تصریح کرد :صادرات از ملزومات پیشرفت اقتصادی کشور است.
وی افزود :با توجه به ظرفیت محدود خرید ،افزایش تولید در گرو توسعه صادرات خواهد بود.
فرخ نیا در این نشست به ارائه ی راهکارها در تعامالت خارجی پرداخت و به نکاتی در مذاکرات تجاری و برندینگ اشاره کرد
مدیرعامل شــرکت ایده گســتر صنعت از مطالعات و تحقیقات بازار به عنوان پیش نیاز مذاکرات خارجی نام برد و افزود :با توجه به قدیمی بودن روشهای
تجارت در ایران اگر روشهای جدید مذاکرات و تجارت را استفاده نکنیم قادر به عقد قراردادهای خارجی نخواهیم بود.
وی با تاکید بر استفاده از ایرانیان مقیم خارج از کشور برای صادرات ،اظهار داشت :افرادی که در خارج از کشور در زمینههای تجاری موفق و خوشنام هستند
میتوانند زمینه ساز ایجاد معامالت بین المللی باشند.
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با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

جلسهآشناییباتجاربشهابشهوازیانباموضوعشور استارتاپی
جلسهآشناییباتجاربمحمدشهابشهوازیانباموضوعشوراستارتاپی،پنجشنبه 6اردیبهشتبا
حضور مدیرانعاملشرکتهایمستقردر پارکعلموفناورییزددر سالناجتماعاتپارکبرگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمد شهاب شهوازیان در این جلسه با بیان اینکه
مقاطع تحصیلی خود از لیسانس تا دکترا را در دانشگاه یزد گذرانده است ،گفت :مشاور توسعه کسب و کار ،بنیانگذار شبکه اجتماعی جیک و بوک ،منتور کسب
و کار شتاب دهنده پیشگامان ،منتورینگ در رویدادهای استارتاپی ،مشاور حوزه محتوا سازمان فناوری اطالعات استان ،داور صندوق پژوهش و فناوری استان،
مدیرعاملشرکتسرمایهگذاریخطرپذیرنیکپارسیس،مدیراجراییوعضوهیئتمدیرهفروشگاهآنالینچونکو...از جملهفعالیتهایمندر حوزههای
مختلفکاریاست.
وی عوامل موفقیت خود در زومیت را جو صمیمی ،دقت و نظم باال ،هدف داشتن ،استراتژی محور بودن ،تالش زیاد و هیجان کار عنوان کرد و افزود :اگر در این کار
مارکتینگ،پخشخبرنامهوجمع کردنیوزر راپیش گرفتهبودیمجایگاهبهتریرا کسبمیکردیم.
منتور کســب و کار پیشــگامان ،یکی از راهکارهای مفید در تمامی اســتارتاپها را کار مشــترک با دیگر اســتارتاپها عنوان کرد و گفت :این روش به تبادل یوزر بین
استارتاپهامنجرمیشودکهنقطهیقوتبسیارمهمیاست.
وی نکتهی مهم دیگر در بازاریابی را ارائهی ارزش به جای ویژگی دانست و گفت :بهتر است به جای بیان ویژگیهای محصول ،ارزشهای استفاده از محصول
را در قالب محتوا به مشتریان خود ارائه داده و در شرح 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 است که باقی مانده و تاریخ مصرف دیگر روشها گذشته است.
وی افزود :بهترین روش برای بازاریابی ،آگاهی بخشــی اســت و باالترین رتبه در آگاهی بخشــی «محتوا» اســت و بازاریابیای موفق است که روی کانالهای
مشخصیازمشتریانکار کند.
شهوازیان تصریح کرد :استفاده از شبکههای مختلف اجتماعی با یک محتوا محکوم به شکست است چرا که هر شبکهای خصوصیات ویژهای میطلبد و بهتر
است از تعداد محدودی از شبکهها استفاده کرد.
گفتنی است سلسله نشستهای آشنایی با تجارب با همکاری پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد و مرکز توانمندسازی و تسهیلگری
کسب و کارهای نوپا در یزد برگزار میشود.
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آغاز به کار سیوپنجمین کنفرانسجهانیپارکهایعلموفناوری
ومناطقنوآوریدر اصفهان
سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری ،دوشنبه12شهریور  ،97با
حضور منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری ریاست
جمهوری و روسای پارکهای علم و فناوری ایران و بیش از  50کشور جهان در سالن اجتماعات هتل عباسی اصفهان آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این کنفرانس منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،حضور علوم جدید در توسعه اقتصاد ملی
را حاصل کوششی با طول عمر تنها دو دهه عنوان کرد و گفت :خوشبختانه این تالشها منجر به دستاوردهای خوبی در این مدت زمان کوتاه شده است.
وی افزود :در ســطح کشــور  43پارک علم و فناوری فعال وجود دارد که یکی از بزرگترین و قدیمی ترین آنها ،شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان اســت و مورد
بازدید و ارزیابی حضار قرار خواهد گرفت.
وزیر عتف با بیان اینکه پارکهای موجود در کشور محل مناسبی برای استقرار شرکتهای دانشبنیان است ،اظهار داشت :تعداد  5000شرکت دانشبنیان
در این مراکز ثبت شده است و مجموعه شرکتهای دانشبنیان تحت نظارت پارکها با ایجاد مجموعا  42000شغل و ارتباط مستقیم با دانشگاهها ،توانسته
مسیر صنعت و شخصیتهای علمی را به آیندهای امیدوار کننده هموار کند.
غالمی ثبت بیش از  370مورد به صورت عالئم تجاری در سال گذشته را از دستاوردهای عملی در این حوزه دانست و افزود :تالش در ایجاد دانشگاههای
کارآفرین و حمایت از اقدامات علمی در این بستر از برنامههای ملی در آینده است.
وی همکاریهای بین دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری با مراکز رشد در کنار این مجامع علمی را عامل ایجاد جریان توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران
عنوان کرد وگفت :حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان محصول این جریان است.
غالمی افزود :امیدوارم ادامه ارتباطات علمی و همکاریهای جهانی در استفاده از علم و تکنولوژی به نفع آیندگان به پایان رسد.
سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در سخنان خود با اشاره به رتبه اول ایران در میزان ذخایر هیدروکربنی ،سیاست سرمایهگذاریهای
جدید را بهادهی به اقتصاد دانشبنیان عنوان کرد و چشمانداز ایران را حضور در لیست قدرتهای اقتصادی جهان ترسیم کرد.
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وی شرایط محیطی و اکوسیستم را بر پیشرفت کیفیت پارکهای علموفناوری تاثیرگذار خواند و افزود :سعی داریم تا دید نسبت به پارکهای علم و فناوری
بهبودیابد.
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 سخنان خود را با تشکر از عوامل اجرایی کنفرانس در ایران به پایان رساند.
گفتنــی اســت ،پــس از اتمام مراســم افتتاحیه ،در بخشهای مختلف کنفرانس ،ســخنرانان به معرفی ایدههــای علمی خود پرداخته و بصــورت همزمان در
نمایشگاه جانبی این کنفرانس ،غرفههای حاضر از پارکهای علم و فناوری شهرهای مختلف به ارائه اطالعات مجموعه خود به بازدیدکنندگان پرداختند.
سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری ۱۲،تا  ۱۴شهریور ماه در محل هتل عباسی اصفهان ادامه دارد.

اسپانیامیزبانسیوهفتمیندوره کنفرانسجهانیپارکهایعلموفناوری
در نشســت مجمع عمومی پارکهای علم و فناوری ،ســه شــنبه  13شهریور  ،97پارک “کارتوخا”
در کشور اسپانیا به عنوان میزبان سی و هفتمین دوره کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری در
سال  2020انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،اعضای حاضر در این کنفرانس ،پیشتر ،در همه پرسی شرکت کرده و انتخاب خود را اعالم کرده بودند
و نتیجه آراء در حاشیه دومین روز سی و پنجمین دوره کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری در اصفهان و پس از اتمام سخنرانیهای صاحبنظران
و اعضای پارکهای علم و فناوری جهان اعالم شد.
گفتنی است ،سال 2016در روسیه ،ایران به عنوان میزبان کنفرانس برای سال  2018انتخاب شده بود و سیوپنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و
فناوری ،در هتل عباسی اصفهان در حال برگزاری است.سال آینده نیز کشور فرانسه میزبان سیوششمین دوره از کنفرانسهای پارکهای علم و فناوری
جهان خواهد بود.
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در دومینروز نمایشگاهحاشیهایسیوپنجمین کنفرانسجهانی
پارکهای علم و فناوری انجام شد:

بازدیدمدیرمناطقنوآور ایتالیاوعضوپارکعلموفناوریتایلند
از غرفه پارک علم و فناوری یزد
مدیر مناطق نوآور ایتالیا و عضو پارک علم و فناوری تایلند ،سه شنبه  13شهریور  97از غرفه پارک
علم و فناوری یزد در نمایشگاه حاشیهای سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری
بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در دومین روز نمایشگاه پارکهای علم و فناوری در اصفهان“ ،پائولوگریگوری” ،مدیر مناطق نوآور ایتالیا و
“سویپا واناستون “ ،یکی از اعضای پارک علم و فناوری تایلند در غرفه پارک علم و فناوری یزد حضور یافته و با محمد قویدل ،مدیر روابط بین الملل پارک به
گفتوگونشستند.
در این بازدیدها گری گوری با اشاره به پروژه تحقیقاتی بر روی پارکهای ایران ،تمایلش به شناخت بیشتر پارک علم و فناوری یزد را مطرح کرد.
“سویپا واناستون ” نیز پس از آشنایی با پارک علم و فناوری یزد ،پیشنهاد برقراری ارتباط و همکاری با این کشور را عنوان کرد.
گفتنی اســت ،این نمایشــگاه با هدف معرفی پارکهای علم و فناوری کشــور و ایجاد ارتباط میان این پارکها با ســرمایهگذاران بین المللی و یا علمی دیگر
کشورها در سالن مرمر هتل عباسی برپا شده است.
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بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری کرمان
و رئیس پارک اردبیل از غرفه پارک یزد
معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری کرمان و رئیس پارک علم و فناوری اردبیل ،سه شنبه 13
شهریور  97از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه حاشیهای سی و پنجمین کنفرانس جهانی
پارکهای علم و فناوری بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در دومین روز نمایشگاه پارکهای علم و فناوری در اصفهان،
علیرضــا گنجــوی ،معــاون فنــاوری و نوآوری پارک علم و فناوری کرمان و قلی پوری ،رئیس پارک علم و فنــاوری اردبیل از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید
کردند.
گنجوی در این بازدید از اوضاع خوب پارکهای کشور در صورت تالش متولیان گفت و نسبت به آینده این مجموعههای علم محور به شرط تالش و کوشش
هدفمند و همگانی ،ابراز امیدواری کرد.
قلی پوری نیز با اشاره به مشکل استقبال کم خانوادهها از پارکهای علم و فناوری ،اظهار داشت :این معضل درحالی گریبانگیر تالشگران این عرصه است که
پارکها توانایی اجرای نقش پارکها در بهبود شرایط اقتصادی کشور خواستار اقبال عمومی جامعه در رشد توسعه پارکها شد.
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در روز نخست سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری انجام شد:

بازدید وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از غرفه پارک علم و فناوری یزد
منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری دوشــنبه  12شــهریور  97از غرفه پارک علم و فناوری
یزد در نمایشگاه حاشیهای سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در روز افتتاحیه این نمایشگاه ،منصور غالمی ،وزیر عتف از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید نموده و از
نزدیک با فعالیتهای شرکتهای پارک و محصوالت آنها آشنا شد.
شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد در این بازدید با بیان اینکه تعداد  250شرکت زیرمجموعه پارک علم و فناوری یزد هستند ،گفت :این
شرکتها در حوزههای مختلف مشغول به کار هستند.
محمد قویدل ،مدیر روابط بین الملل پارک یزد نیز در این بازدید با اشاره به فعالیتهای مهم انجام گرفته توسط پارک یزد تا کنون ،تصریح کرد :ایجاد دفاتر
تبادل فناوری گرجستان ،کانادا و عمان و شروع همکاریهای بینالمللی ،از دستاوردهای پارک علم و فناوری یزد است.
منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری هم در انتها پیشنهاد خود مبتنی بر شروع و ادامه همکاری با کشور افغانستان را مطرح کرد.
گفتنی اســت ،این نمایشــگاه با هدف معرفی پارکهای علم و فناوری کشــور و ایجاد ارتباط میان این پارکها با ســرمایه گذاران بین المللی و یا علمی دیگر
کشورها در سالن مرمر هتل عباسی برپا شده است.
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حضور فعالپارکعلموفناورییزددر سیوپنجمین کنفرانسبینالمللی
پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری
پارک علم و فناوری یزد در سی و پنجمین کنفرانس بین المللی پارکهای علم و فناوری که  2لغایت
 5سپتامبر  2018در اصفهان برگزار میشد ،حضور یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علم و فنــاوری یزد ،اعضای پارک عــاوه بر حضور در برنامههای متعــدد افتتاحیه ،ســخنرانیها ،ارائه مقاالت و مجمع
عمومی ،حضوری موثر در قالب نمایشگاه نیز داشتند ،که در غرفه نمایشگاه پتانسیلهای پارک علم و فناوری یزد برای بازدیدکنندگان به نمایش درآمد.
همچنین مذاکراتی نیز در خصوص توســعه ارتباطات میان پارک یزد و ســایر پارکهای جهان از جمله مذاکره با نمایندگان اســپانیا ،عمان ،فرانســه و...
انجام گرفت.
میزبانــی از هیئــت فنــاوری در قالــب پســا تور از دیگــر فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد در راســتای همکاری با شــهرک علمی تحقیقاتــی اصفهان برای
برگزاری بهتر کنفرانس بود .به این منظور بازدیدی از شهر 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 ،توسعه فیزیکی پارک و تبادل تجربیات
از جمله مواردی بود که مورد توجه قرار گرفت.
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خبرها و رویدادهای
پارک علم و فناوری یزد در سال 1397

کارگاه آموزشی
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با حمایت پارک علم و فناوری یزد انجام خواهد شد:

برگزاری کارگاهآموزشی«ایدهتا کارآفرینی»1
کارگاه آموزشی «ایده تا کارآفرینی  26 ،»1اردیبهشت  ،97با حمایت پارک علم و فناوری یزد و توسط
کارگاه نوآوری دانشگاه یزد و شرکت پارسان الکترونیک ،در محل سالن شهید صدوقی پردیس فنی
و مهندسی دانشگاه یزد برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این کارگاه که با شعار «از ایدهها استارت 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.
گفتنی است ،شهریه این کارگاه برای دانشجویان با تخفیف ویژه اعمال خواهد شد و شرکت کنندگان در پایان کارگاه ،گواهینامه معتبر از دانشگاه یزد و پارک
علم و فناوری یزد دریافت خواهند کرد.
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توسط پارک علم و فناوری یزد انجام شد:

برگزاری کارگاهآموزشیالگوهایمناسببرایمدیریتپارکهایعلموفناوری
کارگاه آموزشــی «الگوهــای مناســب بــرای مدیریــت پارکهای علــم و فناوری» ،بــا حضور مهدی
کشــمیری ،سرپرست دفتر سیاســت گذاری و برنامه ریزی امور فناوری ،مصطفی کریمیان اقبال،
داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و جمعی از مدیران پارکهای علم و فناوری
کشور 30 ،خرداد  97در محل دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در جلســه افتتاح این کارگاه آموزشــی ،مهدی کشــمیری ،ضمن ابراز قدردانی از مســئولین پارک علم و
فناوری یزد برای برگزاری این کارگاه ،گفت :در ایام کوتاه مسئولیتم در مجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری متوجه شدم نیاز به برنامه ریزی منسجم
جهت توانمند سازی و تبادل تجربه در سطح مدیران مراکز رشد و کارشناسان اجرایی پارکهای علم و فناوری بسیار جدی و حیاتی است.
وی با تاکید بر نقش مهم نحوه مدیریت پارکهای علم و فناوری در مسیر توسعه آنها ،ابراز امیدواری کرد :برگزاری این کارگاه آموزشی مفید بوده و باعث
انتقال تجربیات داخلی و بین المللی در حوزه مدیریت پارکهای علم و فناوری شود.
مصطفی کریمیان اقبال نیز هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را بررسی مدل مدیریت پارکها در ایران عنوان و تصریح کرد :ما سعی میکنیم این مدلها
را با مدلهای بین المللی مقایســه کرده و از تجربیات مدیران پارکها و بابهادســون ،مدیر شــرکت زرنیک انگلســتان و مشــاور در حوزه پارکهای علم و
فناوری استفاده کنیم.
گفتنی اســت ،ســرفصلهای مطرح شــده در این کارگاه آموزشــی دو روزه که توســط پارک علم و فناوری یزد برگزار میشــود ،الگوهای مدیریتی پارکها،
بررسی مدلها در برخی از پارکهای اروپایی ،بررسی مدلهای حاکمیتی در کشورهای در حال توسعه ،مدلهای حاکمیتی در پارکهای ایران ،بررسی
چالشهای مدلهای حاکمیتی در پارکهای علم و فناوری جهان و ارائه پیشنهادات مناسب برای مدیریت و حاکمیت پارکهای ایران بوده و مدرسین
آن مصطفی کریمیان اقبال ،مهدی کشمیری و بابهادسون هستند.
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با حمایت پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت:

برگزاری کارگاهآموزشی«توانمندسازیو کیفیسازیشرکتهایدانشبنیاناستانیزد»
کارگاه آموزشــی « توانمندســازی و کیفی ســازی شرکتهای دانش بنیان اســتان یزد »  15مرداد ماه
سال جاری با هدف آموزش شرکتهای دانش بنیان یزد و با حمایت پارک علم و فناوری یزد در سالن
اجتماعات مرکز فناوری اقبال آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،دوره ی آموزشــی « توانمندســازی و کیفی ســازی
شرکتهای دانشبنیان استان یزد » با موضوع مدیریت صادرات ،تحلیل 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.
گفتنی است این دوره با موضوع «مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی» و «کار تیمی اثر بخش»  16و
 17مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه برگزار شد:

کارگاهآموزشی«اصولتقریرقراردادهایحقوقی»
به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه و با همکاری بسیج حقوقدانان ابرکوه کارگاه سه ساعته
«اصول تقریر قراردادهای حقوقی» با حضور محمد حســین ابراهیمی ،دادســتان ابرکوه به عنوان
مدرس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این دوره مباحثی نظیر تعریف قرارداد ،ارکان قراردادها و نحوه فسخ آنها ،اصول شکلی قراردادنویسی،
اصول ماهوی قراردادها و ...مطرح شد .همچنین مواردی که بیشترین مشکل را در حین انجام قرارداد و پس 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.
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به همت واحد طرح و برنامه و روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

دوره ی آموزشی آشنایی با پارک علم و فناوری یزد
دوره ی آموزشــی آشــنایی بــا پــارک علــم و فناوری یــزد روز چهارشــنبه  27تیر  97با هدف آشــنایی
شــرکتهای 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.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این دوره آموزشی سید محمد خامسی ،مدیر روابط عمومی و مدیر طرح و برنامه ،با اشاره به تاریخچه
شکل گیری پارکهای علم و فناوری در دنیا ،پارک علم و فناوری یزد را به عنوان دومین پارک علم و فناوری تاسیس شده در ایران معرفی کرد.
در ادامه نیز الهام خدابنده ،مدیرعامل شرکت روماک ( مجری روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد) با اشاره به ساختار برون سپاری شده روابط عمومی
پارک یزد که برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده است گفت :این موضوع فرصتی است برای معرفی هرچه بهتر شرکتهای فناور پارک یزد به مخاطبین که
قطعا با همکاری ،همراهی و ارتباط نزدیک آنها با این واحد میتواند اتفاق بیفتد.
نازیال بذرافشان ،کارشناس واحد طرح و برنامه نیز در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در زمینه واحدهای مختلف پارک و فعالیتهای آنها ،ساختار ستادی
پارک و قوانین و آئین نامههای مصوب ،وظایف قانونی شرکتها در مقابل پارک را بیان کرد.
در پایان مدیران عامل حاضر در این دوره ،ضمن بازدید از واحدهای مختلف مرکز اقبال ،مشاورههای الزم برای کسب و کار خود را از سخنرانان دریافت کردند.
شایان ذکر است دورههای آموزشی پارک علم و فناوری یزد ،توسط واحد ارزیابی و خدمات فناوری این مجموعه طراحی ،برنامه ریزی و اجرا میگردد.
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کارگاه آموزشی « ایده پردازی تا نوآوری» در پارک علم و فناوری یزد آغاز به کار کرد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شــهرام شــکوهی ،معاون پشتیبانی پارک یزد
در آیین افتتاحیه این کارگاه آموزشــی ،هدف از برگزاری آن را یادگیری مهارتهای کســب و کار
و تمریــن آن طی چند روز عنوان کرد.
در ادامه مصطفی کریمیان اقبال ،مدرس نخســتین روز این کارگاه ،پارک علم و فناوری یزد را از پیشــروان پارکهای علم و فناوری کشــور دانســت و
ادامه داد :با توجه به اهداف پارک علم و فناوری یزد ،برنامه ریزی آموزشی این دوره مطابق با کسب و کارهای ایده پرورانه و برای طی مسیر ایده
پردازی تا تجاری ســازی صورت گرفته است.
وی در ادامه به تدریس «نوآوری»« ،مدل کســب و کار» و «ارائه ی الگوهای موفق» پرداخت.
گفتنی است مخاطبان این دوره عالوه بر افراد فعال و یا متقاضی پذیرش در مراکز رشد پارک ،مخاطبین مرکز نوآوری که طرح جاری و یا خاتمه یافته
در مرکز دارند ،برگزیدگان مرحله دوم جشــنواره ایدههای برتر و دانشــجویان تحصیالت تکمیلی را نیز شامل میشود..
شــایان ذکر اســت کارگاه آموزشــی «ایده پردازی تا نوآوری» زیر نظر دبیرخانه جشــنواره ملی ایدههای برتر 15 ،تا  18مردادماه با حضور مصطفی
کریمیــان اقبــال ،محمدحســین ابویــی ،محمــد ســپهر ،عبــاس باقــی و محمدرضــا حســینی بــه عنــوان مــدرس ،ادامــه داشــته و در پایــان دوره نیز به
شــرکتکنندگان گواهینامه معتبر از ســوی پارک علم و فناوری یزد اعطا خواهد شد.
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به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه انجام شد:

برگزاری کارگاهآموزشی«کارآفرینیدر حوزهمشاغلخردوخانگی»
به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه و با همکاری امور بانوان و خانواده فرمانداری ابرکوه
و خیریه آبشار عاطفهها ،کارگاه آموزشی «کارآفرینی در حوزه مشاغل خرد و خانگی» با حضور
جمعی از بانوان بی سرپرست و بدسرپرست و بانوان عالقه مند در سالن کنفرانس مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد ،جمشید مشتاقیان ،مدرس کارگاه ضمن تشریح روحیات و ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ،مطالبی
در خصوص اصول عمومی موفقیت در کسب و کارهای کوچک و مشکالت مشترک پیش روی کسب و کارهای نوپا بیان کرد.
وی مشاغل خانگی را دارای ظرفیتهای بالقوه مناسبی برای گسترش و توسعه دانست و اظهار داشت :این مشاغل مزایای متعددی مانند آموزش
کوتاه مدت ،سرمایهگذاری اولیه کم ،تنوع تولید و ...دارند.
در ادامه نظریان پور ،از فعالین بازارچه عرضه تولیدات خانگی و صنایع دستی بانوان ابرکوه نیز ضمن ارائه گزارشی از چگونگی پیشرفت ایده تاسیس
بازارچه مشاغل خانگی در ابرکوه ،به معرفی این بازارچه ،کاالهای مورد نیاز و مشاغل متناسب با آن پرداخت.
گفتنــی اســت ،بازارچــه عرضــه تولیــدات خانگی و صنایع دســتی بانوان ابرکــوه با همکاری فرمانــداری ،شــهرداری و آموزش و پرورش این شهرســتان و
موسسه راه زندگی ،روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته ازساعت  18الی  24در محل پارک بانوان ابرکوه برگزار میشود.
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مصطفی کریمیاناقبالدر حاشیه کارگاهآموزشی«ایدهپردازیتانوآوری»:

ایجادفضایرقابتیزمینهساز ارتقایکیفیتکاالیایرانی
مصطفــی کریمیان اقبال مدیرکل اســبق دفتر برنامهریزی امور فنــاوری وزارت علوم ،تحقیقات و
فنــاوری طــی گفتوگویی با روابــط عمومی پارک علم و فناوری یزد در حاشــیه کارگاه آموزشــی
« ایده پردازی تا نوآوری» با بیان اینکه وظایف ما در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشــد ،حمایت از کارآفرینانی اســت که ایدهای داشــته و آن ایده
میتواند منجر به تولید ثروت و اشــتغال شــود ،گفت :با توجه به این هدف باید از طریق روشهای 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 اشــاره به اقدامات گســتردهی پارک علم و فناوری یزد ،گفت :این امر نشــان دهنده این اســت که پارک و مراکز رشــد کار خود را درست
انجام دادهاند.
وی در مــورد تاثیــر حمایــت از ایدههــا بر حمایت از کاالی ایرانی ،اظهار داشــت :برای من به عنوان یک ایرانی ،تولید کاالی ایرانی بســیار حائز اهمیت
اســت ولی ترجیح من این اســت که این مهم در یک فضای رقابتی صورت گیرد و کاالی ایرانی در رقابت با کاالی خارجی تولید شــود ،چرا که بســتن
فضای رقابتی کیفیت کاالی ایرانی را کاهش خواهد داد.
کریمیان اقبال افزود :اگرچه حمایت از کاالی ایرانی بسیار مهم است و باید از لطمه خوردن خدمات و کاالهای ایرانی جلوگیری کرد ،اما این حمایتها
نباید با بستن فضای رقابتی ،نهایتا منجر به تولید بی کیفیت گردد.
گفتنــی اســت ،کارگاه آموزشــی «ایــده پــردازی تــا نوآوری» زیــر نظر مرکز نوآوری زیســت فناوری پــارک علم و فناوری یــزد  15تا  18مردادمــاه با حضور
مصطفی کریمیان 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.
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به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه انجام شد:

برگزاری کارگاهآموزشی«هوشمالیو سرمایهگذاری در بورس»
کارگاه آموزشــی «هوش مالی و ســرمایهگذاری در بورس» به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه
و با همکاری شــرکت کارگزاران ایســاتیس پویا در ســالن کنفرانس مرکز رشــد واحدهای فناور ابرکوه
برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،رضا روحی ،کارشناس ارشد مدیریت مالی و فعال بازار سرمایه ،در این دوره  8ساعته ،مباحثی چون تعریف
بازارهای مالی ،ســیر تاریخی و انواع آنها ،نحوه ســرمایهگذاری در بازار ســرمایه ،معرفی ارکان بازار ســرمایه ،ابزارهای مورد اســتفاده برای سرمایهگذاری،
آشنایی با اصطالحات بازار سرمایه ،تکنیکهای مورد استفاده در سرمایهگذاری ،مزایای حضور در بورس و ...را مطرح کرد.
گفتنی است ،از مزایای بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار میتوان به سهولت در تامین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار ،سهولت در تغییر ترکیب
سهامداری و انتقال مالکیت و ...اشاره نمود.
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به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه انجام شد:

برگزاری کارگاهآیینسخنوریوزبانمعیار در مرکزرشدابرکوه
کارگاه آیین سخنوری و زبان معیار با حضور علی اصغر قیومی؛ مدیر مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه
و الهام آدمی؛ گوینده و مجری در سالن کنفرانس مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،دوره آموزشی «آیین سخنوری و زبان معیار» به همت بسیج هنرمندان و با همکاری مرکز رشد 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 به عهده داشته و ضمن ارائه تمرینهای عملی ،مباحث مرتبط با فنون سخنوری از جمله فنون شنیداری و
فنون نوشتاری ،لحن و صدا ،زبان بدن ،ارتباط کالمی و غیر کالمی ،مخاطب شناسی ،پیکر بندی سخنرانی و چینش کالم ،جلوههای ویژه سخن ،فن بیان ،اثر
بخشی کالم ،کنترل استرس و ...را ارائه نمود.
گفتنی است،گواهی نامه این دوره توسط بسیج هنرمندان ابرکوه صادر و به شرکت کنندگان در این دوره اعطا شد.
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برگزاری کارگاه نحوه پرورش و تکثیر زالو در مرکز رشد ابرکوه
کارگاه آموزشی نحوه پرورش و تکثیر زالو ،به همت هسته زالو طب و با همکاری مرکز رشد واحدهای
فناور ابرکوه با حضور عالقه مندانی از شهرهای الر ،بافق ،مهریز ،میبد ،یزد و تهران در سالن کنفرانس
این مرکز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،هسته زالو طب که با ایده محوری «تولید فراوردههای درمانی مرتبط با زالو» در مرکز رشد ابرکوه پذیرش
گرفته است ،در گام اول قصد راه اندازی و افزایش تعداد کارگاههای پرورش و تکثیر زالو را در استان یزد دارد تا بتواند در مراحل بعد نسبت به فرایندهای تولید
دارو از آنها اقدام نماید.
گفتنی است ،زارع پور ،مدرس و پرورش دهنده زالو در این کارگاه 8ساعته مطالبی از جمله شناخت زالو و ساختار آکادمی بدن زالو ،راههای تشخیص گونههای
طبی و غیر طبی زالو ،نحوه غذادهی به زالو ،معرفی شرایط تولید مثل زالو ،خواص درمانی زالو ،کسب درآمد از زالو و مشتقات آن ،شیوههای تولید و پرورش
زالو و ...ارائه نمود.
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بهمناسبتهفتهجهانیکارآفرینیانجامشد:

برگزاری کارگاه آموزشی «رونق در کسب و کار» در مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه
بــه مناســبت هفتــه جهانی کارآفرینــی کارگاه آموزشــی «رونــق در کســب و کار» با حضور دکتر ســید
اسدهاشمی مقدم ،کارافرین ،صادر کننده و مشاور کسب و کار و جمعی از کارافرینان جوان و عالقه
مند به این حوزه ،سه شنبه  22آبان  ،97در محل سالن کنفرانس مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد،هاشمی مقدم در این کارگاه آموزشی که به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه و با همکاری اداره تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ابرکوه برگزار شد،
در این کارگاه ضمن تشریح شاخصهای کالن اقتصادی کشور و پیش بینیهای مختلفی که برای آینده اقتصاد ایران صورت میگیرد ،بر ضرورت همدلی و
انجام کارشبانه روزی به منظور تولید ارزش توسط همه فعالین اقتصادی و به ویژه کارافرینان برای برون رفت از وضعیت فعلی با کمترین هزینه تاکید نمود.
وی با اشاره به مصداقهای عینی و کوچک موفق کارآفرینی در یزد ،وجه مشترک این موفقیتها را وجود دانش و نوآوری در این ایدهها دانست و خودباوری
و ریسک پذیری را دو عامل شخصیتی کارآفرینان برشمرد که بدون آنها ،هیچ ثروتی از بهترین ایدهها نیز به دست نخواهد آمد.
هاشــمی مقدم افزود :صادرات ،راه برون رفت از بحران اقتصادی فعلی کشــور اســت و کاهش ارزش ریال فرصتی بســیار مناســب و البته ناخواسته برای رشد
صادرات محصوالت مختلف و متنوع کشور است که باید از آن بهره برد.
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بههمتمرکزرشدواحدهایفناور ابرکوهانجامشد:

برگزاری کارگاهنحوهثبتاختراعدر آموزشکدهفنیشریفابرکوه

کارگاه آموزشــی نحــوه ثبــت اختــراع و مالکیت فکری ،بــه همت مرکز رشــد واحدهای فنــاور ابرکوه و
همکاری آموزشکده فنی شریف ابرکوه ،دوشنبه 28آبان ،97ساعت 10صبح در محل این آموزشکده
با حضور دانشجویان عالقه مند برگزارشد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علم و فنــاوری یزد ،علی اصغر قیومی ،مدیر مرکز رشــد ابرکوه در این کارگاه مطالبــی در زمینه ایده و ایده پــردازی ،اختراع،
تاریخچــه ثبــت اختــراع ،فواید ثبت اختراع ،شــروط ثبت اختراع ،انواع مالکیت ،مواردی که به عنوان اختــراع نمی توان ثبت نمود ،قوانین کپی رایت و قوانین
مالکیت صنعتی ،حق انتفاع از اختراع ،مجازات نقض کننده حق اختراع ،حق تقدم در ثبت اختراع ،ثبت اختراع به صورت بین المللی ،افشاء اطالعات پس از
اختراع و...مطرح کرد.
در پایان این کارگاه نیز ضمن معرفی مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه به دانشجویان ،از آنها برای حضور و بازدید از شرکتهای مستقر در مرکز ابرکوه دعوت
و توضیح الزم جهت ثبت نام و ثبت ایده در چهاردهمین جشنواره ایدههای برتر ارائه شد.
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در آستانه هفته پژوهش و فناوری برگزار شد:

کالس «زیباییهای علم» ویژه دانش آموزان در مرکز رشد ابرکوه
در آستانه هفته پژوهش و فناوری و به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه ،کالس «زیباییهای
علم» با حضور دانش آموزان عالقه مند ،در سالن کنفرانس این مرکز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمد رضا نجفی ،مدرس این کالس ،برای دانش آموزان از توجیه پدیدههای طبیعی به وسیله علم فیزیک،
آزمایشهای ساده و جالب و پرسش برانگیز فیزیک ،سیر تکاملی ماشینها و ابزار آالت در دنیای امروز و ...سخن گفت.
گفتنی است ،مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه در راستای انجام فعالیتهای فرهنگی ،ترویجی و آموزش مفاهیم اولیه نوآوری و خالقیت در مخاطبان ،اقدام
به طراحی و پیاده سازی برنامههایی با عنوان «زیباییهای علم»« ،علم در طبیعت»« ،اختراعات مهم بشر و سیر تکاملی آنها» و ...ویژه دانش آموزان با
همراهی دبیران مجرب و عالقه مند نموده است.
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مرکزرشدواحدهایفناور ابرکوهبرگزار کرد:

کارگاهتوجیهیآموزشیصنایعدستیویژهزنانجویای کار

کالس توجیهی آموزشی صنایع دستی (چنته بافی ،گلیم بافی ،عروسک جلی ،سفره خمیر بافی)،
توســط مرکز رشــد واحدهای فناور ابرکوه و با همکاری مرکز آموزش و نمایشــگاه صنایع دســتی این
شهرستان ،در محل خانه باستانی قیومی ،واقع در بافت سنتی محله دربقلعه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این کارگاه که با استقبال چهل نفر از بانوان مواجه شد ،شرایط آموزش و کار در چهار رشته صنایع دستی
توسط حامد اکرمی ،مربی و مدرس صنایع دستی تشریح و نحوه خرید تضمینی تولیدات این کارگاهها و درآمدزایی حاصل از مشاغل خانگی مورد بحث
قرار گرفت.
گفتنی اســت ،این کارگاه با هدف توســعه آموزش صنایع دســتی بین خانوادهها ،تقویت اشتغال خانگی بانوان ،باال بردن تولیدات صنایع دستی شهرستان،
تعریف و تولید صنایع دستی ویژه شهرستان جهت عرضه به گردشگران ،ورود تولیدات صنایع دستی ابرکوه به بازارهای خارج شهرستان برگزار شد.
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داریوشپورسراجیاندر آستانهچهلمینسالگردپیروزیانقالباسالمیمطرحکرد:

پارکعلموفناورییزد 17،سالفعالیت،افتخار به گذشته،امیدبهآینده

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،در یادداشتی ،تاریخچهای از تاسیس این نهاد علمی و
فناوری و فعالیتهای آن در طول 17سال را مطرح کرد:
پارکهاومراکزرشدعلموفناوریبهعنوانمولفههایپیشراناقتصاددانشبنیانواقتصادمقاومتیازجملهدستاوردهایمهمانقالباسالمیمحسوبمیشوند
که در ایران قدمتی ۲۰ساله دارند .مفهوم پارکهای علم و فناوری در سال ۶۷توسط جمعی از نخبگان یزدی در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار گرفت و پس از
بررسیهاومطالعاتاولیهسرانجامدر سال ۱۳۸۰مجوز اولینپارکفناوری کشور بههمراهپارکپردیساز سویشورای گسترشآموزشعالیبهاستانیزداعطا
شد.پارکعلموفناورییزددر آغاز بهعنوانحلقهواسطصنعتودانشگاهشروعبه کار نمودوپساز آنطیسالهاجایگاهخودرابهعنوانشتابدهندهوموتور
محرکفناوریونوآوریاستانتثبیتنمود.
«اولینها در پارک علم و فناوری یزد»
بسیاری از « اولینها » در پارکهای علم و فناوری کشور ،در پارک یزد اتفاق افتاده و این نهاد ،نقطه عطفی در شکلگیری زیستبوم فناوری کشور به حساب
میآید.
شکل گیریاولینمرکزرشدشهرستانی کشور باهدفایجاددسترسینخبگانمناطق کمترتوسعهیافتهوعدالتعلمیوفناوریدر ابرکوه،ایجاداولینصندوق
پژوهشوفناوریکشور،اولینمرکزرشدعلومانسانی،اولینمرکزنوآوری،اولینمرکزتوسعهفناوریومفاهیمیهمچونپردیسفناوری،اجتماعیسازیفناوری،
همگیاز برکتوجودایننهادبودهاست.
ترویجومدیریتصحیحمقولهفناوریونوآوریباشعار «زندگیباطعمفناوریایرانی»
کمکبهشکل گیریبیشاز ۸۶۰شرکتفناور در طول ۱۷سالفعالیتمستمر،توسعهمراکزرشدشهرستانی،مراکزهمکاریدانشگاهیوحمایتاز ۲۶۰موسسه
فناور ودانشبنیان،از دستاوردهایاینمجموعهجواناست.
پارکعلموفناورییزدباشعار «زندگیباطعمفناوریایرانی»،میکوشدتاباترویجومدیریتصحیحمقولهفناوریونوآوری،نقشیبسزادر توسعههمهجانبه
ومتوازن کشور واستانایفانماید.
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داریوشپورسراجیاندر مراسمافتتاحیهساختمانمراکزرشداقبالمطرح کرد:

تاثیرگذاریویژهدر نظاممنطقهاینوآوری
از اهداف استراتژیک پارک علم و فناوری یزد
مراســم افتتاحیه ســاختمان مراکز رشــد اقبال روز چهارشــنبه  19اردیبهشــت ،با حضــور عبدالرضا
باقــری ،قائــم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،مهدی کشــمیری ،قائم مقام معاون پژوهش و
فناوری در امور فناوری 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 علم و فناوری یزد و جمعی از مدیران استان در سالن 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 ضمن ارائه تاریخچهای از تاسیس
پارک علم و فناوری یزد ،گفت :یکی از اهداف استراتژیک پارک علم و فناوری یزد ،تاثیرگذاری ویژه در نظام منطقهای نوآوری است.
وی ضمــن توضیــح اســتراتژیها و برنامههــای پارک ،تصریح کرد :ایجاد اولین مرکز نوآوری کشــور ،ایجاد دفتر مالکیت فکــری به عنوان مرجع منطقهای
ارزیابی علمی اختراعات ،برگزاری جشنواره ملی ایدههای برتر و مسابقات اختراعات و ابتکارات دانش آموزی و انجام مطالعات ایجاد راه اندازی نخستین
منطقه ویژه علم و فناوری در کشور از مهمترین دستاوردهای پارک علم و فناوری یزد است.
رئیس پارک علم و فناوری یزد در زمینه ی توسعه ی فضای استقرار شرکتهای فناور گفت :احیا و مرمت مرکز فناوری اقبال با شعار “پیوند سنت و فناوری”
به عنوان یکی از مهمترین سرمایههای اجتماعی استان در حوزهی علم و فناوری بوده و به عنوان الگویی در مرمتهای بعدی آثار تاریخی واقع در استان
استفاده شده است.
وی ادامه داد :تکمیل توسعهی فضای استقرار شرکتهای فناور در قالب پروژه ساخت ساختمان “مراکز رشد اقبال” اخیرا به انجام رسیده است و برنامه
ریزی فازهای توسعهی مرکز فناوری اقبال و طرح جامع پارک جزو برنامههای آتی مرکز اقبال است.
در ادام ه جلســه نیز حســین رحیمی ،مدیر واحد عمرانی پارک علم و فناوری یزد نیز گزارشــی از روند ســاخت ساختمان مراکز رشد اقبال و برنامههای آتی
پارک یزد در حوزه عمرانی را تشریح کرد.
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باحضور قائممقاموزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریانجامشد

افتتاحساختمانمراکزرشداقبالو کلنگزنیساختمانرفاهی_ورزشیمرکزفناوریاقبال
طی مراسمی با حضور عبدالرضا باقری ،قائم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،مهدی کشمیری،
قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری و سرپرست دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور
فنــاوری ،علــی زینی وند ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری یــزد ،داریوش
پورسراجیان،رئیسپارکعلموفناورییزدوجمعیاز مدیراناستان،ساختمانجامعمراکزرشداقبال
افتتاحشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این مراسم عالوه بر افتتاح ساختمان مراکز رشد
اقبال ،کلنگ ساختمان رفاهی -ورزشی مرکز فناوری 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
سریعتربهانجامبرسد.
باقری همچنین تاکید کرد :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز از هیچ همکاریای فروگذار نخواهد کرد.
زینی وند معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد نیز تاکید کرد :استانداری همه توان خود را در راستای تامین زیرساختهای فناوری
استان به کار خواهد بست.
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افتتاحرسمیدفترمبادالتفناوریایرانوگرجستاندرتفلیس
طی مراسمی با حضور داریوش پور سراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،دلیری ،معاون توسعه
مدیریتوجذبسرمایهمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری،شاهوالیتی،نمایندهسفارتایران
در تفلیسونمایندهآژانستوسعهفناوریونوآوری گرجستانوشرکتهایفناور ایرانیو گرجیحاضر
در دومینفروممذاکراتتجاریبیندو کشور،دفترمبادالتفناوریایرانو گرجستانرسماافتتاحشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این دفتر پیرو امضای تفاهم مشترک میان پارک علم
و فناوری یزد و آژانس توسعه فناوری و نوآوری گرجستان ،در تاریخ ۱۸مرداد ۹۷در تفلیس افتتاح شد.
گفتنی است ،کمک به توسعه فعالیتهای بین المللی شرکتها ،مشاوره بین المللی ،ایجاد بازارهای
منطقهای ،کمکبهیافتنشرکایتجاریوبرگزاریرویدادهایفناوریاز جملهوظایفوفعالیتهای
این دفتر خواهد بود.

شمولبیمهبیکاریبرایشرکتهایمستقردر پارکهایعلموفناوریوشرکتهایدانشبنیان
قانون مشــمولیت بیمه بیکاری برای شــرکتهای مســتقر در پارکهای علم و فناوری و شرکتهای
دانش بنیان مصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در جلسه کارگروه ستادی که دوم بهمن  96برگزار
شــد ،مقــرر گردیــد بــا توجه به اینکه مناطــق آزاد تجاری و ویــژه اقتصادی با در نظــر گرفتن موضوع
پرداخت  3درصد حق بیمه بیکاری مشمول بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری هستند و پارکهای
علــم و فنــاوری و شــرکتهای دانــش بنیان کــه از قانون مناطــق آزاد تبعیت میکنند ،به صــورت اولی
مشمول این قانون خواهند بود.
گفتنــی اســت ،ایــن مصوبــه  8اردیبهشــت  97طــی نامهای از ســوی ســازمان تامیــن اجتماعی به
پارکهای علم و فناوری ابالغ شد.
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در حاشیه سفر قائم مقام وزیر علوم به یزد انجام شد:

کاشتنهالفناوریتوسطقائممقاموزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری
طی مراسمی در روز چهارشنبه  19اردیبهشت  ،97عبدالرضا باقری ،قائم مقام وزیر علوم ،تحقیقات
و فنــاوری ،یــک اصله نهــال در قالب طرح نهال فناوری ،در محل طرح جامع پارک علم و فناوری یزد
کاشت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این مراسم که با حضور عبدالرضا باقری ،قائم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،علی زینی وند ،معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد ،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.
گفتنی است ،عبدالرضا باقری ،قائم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،برای بازدید از پارک علم و فناوری یزد و افتتاح ساختمان مراکز رشد اقبال به یزد سفر
کرده است.
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افتتاحبزرگترینآبنمایکفخشکهارمونیککشور
توسطشرکترادوینصنعت(مستقردر پارکعلموفناورییزد)در رفسنجان
بزرگترین آبنمای کف خشــکهارمونیک کشــور توسط شرکت رادوین صنعت ( مستقر در پارک علم
و فناوری یزد) به مناســبت ســالروز میالد کریمه اهل بیت  24تیر  97در بوســتان معلم رفســنجان به
بهرهبرداریرسید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،علی جعفری زاده ،مدیر عامل شــرکت رادوین صنعت در خصوص ویژگیهای این آبنما گفت :این پروژه
بزرگترین آبنمای کف خشک کشور است که وسعت آن  608متر مربع همراه با  270نازل شیر برقی و  270چراغ الای دی همچنین پردازنده مرکزی با قابلیت
برنامه نامحدود و بیش از ده کیلومتر کابل است.
وی افزود :موتورخانه مرکزی این پروژه مجهز به سیستم بوستر پمپ است که سیستم کاهش ارتفاع هوشمند و سیستم فیلتراسیون مرکزی دارد بلندترین
جت این آبنما  ۲۵متر ارتفاع دارد که دارای فاز توسعه موزیکال است و دارای این قابلیت است که بتواند به آبنمای 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 با توجه به ماهیت کف خشک بودن آن ،تبخیر آب در این پروژه حداقل میباشد .وی همچنین 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 خاطر نشان کرد :فاز عمرانی پروژه توسط پرسنل شهرداری رفسنجان انجام شده و تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی توسط شرکت رادوین صنعت تامین
شده است.
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در مراسم نکوداشت روز صنعت و معدن انجام گرفت:

تجلیلاز شرکتدرخشانصنعتایساتیسمستقردر پارکعلموفناورییزد
در بیست و سومین آیین نکوداشت روز صنعت و معدن که  28تیر  97در پارک علم و فناوری یزد برگزار
شد ،از شرکت درخشان صنعت ایساتیس ،مستقر در این پارک تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 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 پایش کمیتهای فیزیکی جهت ارائهی سامانهای یکپارچه ،دقیق و توسعه یافته اقدام نموده و
نتیجه ی فعالیت این شرکت تاکنون ،نصب و بهرهبرداری از بیش از  25000نقطه ثبت کمیتهای فیزیکی در بیش از  ۸۰شهر کشور بوده است.
گفتنی است در این مراسم مجتبی خسرو تاج ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،محمود زمانی قمی ،استاندار یزد ،محمد رضا صباغیان ،نماینده مردم در
مجلس شورای اسالمی ،علی زینی وند؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد ،داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد،
محمدرضا علمدار؛ رئیس سازمان صمت استان و جمعی از مدیران دولتی و بخش خصوصی استان یزد حضور داشتند.
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در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

بیستوسومینمراسمنکوداشتروز صنعتومعدن
بیست و سومین مراسم نکوداشت روز صنعت و معدن 28 ،تیر  97در محل پارک علم و فناوری یزد
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این مراسم با حضور مجتبی خسرو 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 شورای اسالمی ،علی زینی وند ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استانداری یزد ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری 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 استان از جمله شرکت درخشان صنعت ایساتیس ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،با اهدای
لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد.

همزمان با دهه کرامت و روز صنعت و معدن انجام شد:

تقدیراز شرکتهایبرگزیدهپارکعلموفناورییزددر زمینهاقتصادمقاومتی
همزمان با دهه کرامت و روز صنعت و معدن ،پنجشنبه  28تیر  ،97در سالن اجتماعات پارک علم و
فناوری یزد از شرکتهای برگزیده پارک در زمینه اقتصاد مقاومتی تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این مراســم که چند تن از خادمین حرم حضرت علیبنموســیالرضا (ع) نیز حضور داشــتند ،کلینیک
تخصصی صنعت و معدن زیر نظر سازمان بسیج مهندسین صنعتی از شرکتهای برگزیده در زمینه اقتصاد مقاومتی تقدیر به عمل آورد.
گفتنی است این مراسم همزمان با روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه و در بزرگداشت روز صنعت و معدن برگزار شد.
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باحکمداریوشپورسراجیانانجامشد:

انتصابمدیرپردیسعلومانسانیوهنرپارکعلموفناورییزد
طبق حکمی از سوی داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،تقی فرهنگ نیا به مدت
دو سال به سمت مدیر پردیس علوم انسانی وهنر منصوب شد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در بخشی از متن این حکم آمده است:
نظر به مراتب تعهد ،دانش و شایستگی جنابعالی ،به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان مدیر پردیس علوم انسانی و هنر منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال ،سعی و اهتمام و استفاده از تجربههای مفید قبلی نقش موثری در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمایید.
شایان 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.

باحکمداریوشپورسراجیانانجامشد:

انتصابسرپرستپردیسفناوریاطالعاتوارتباطاتپارکعلموفناورییزد
طی حکمی از سوی داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،امیر جهانگرد رفسنجانی،
به عنوان سرپرست پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات پارک انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در بخشی از متن این حکم آمده است:
باتوجه به ســوابق علمی و تجارب ارزنده جنابعالی ،به موجب این حکم به عنوان سرپرســت پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد
منصوبمیشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال ،سعی و اهتمام و استفاده از تجربههای مفید قبلی نقش موثری در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمایید».
گفتنی است ،از سال  1387تاکنون تقی فرهنگ نیا در سمت مدیریت مرکز رشد و پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات مشغول فعالیت بوده است.
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انتشار مقالهاعضایپارکعلموفناورییزددر مجلهبینالمللی

مدیریت کیفیت و اعتبار International Journal of Quality & Reliability Management
مقاله مدیریت ضایعات در شرکت سیم و کابل با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سامانهها توسط
علی حاجی غالم سریزدی ،مشاور طرح و برنامه و محمد قویدل ،مدیر روابط بین الملل پارک علم
و فناوری یزد در هفتمین شــماره مجله بین المللی مدیریت کیفیت و اعتبارInternational Journal of
 Quality & Reliability Managementمنتشر شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،نویســندگان این مقاله با اشــاره به اهمیت کاهش
و حذف ضایعات در فرآیند تولید ابتدا به بررســی عوامل و ســاختار تولید ضایعات در شــرکت سیم و
کابل با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سامانهها پرداخته و سپس با شبیه سازی مدل حاصل،
راهحلهای مناسبی 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 جشن ازدواج و خانواده جوان که در راستای برنامههای طرح استانی پویش اجتماعی ازدواج پایدار
برگزار شد،از هیئتمدیرهیشرکتاقتصاددانشبنیان،مستقردر پارکعلموفناورییزدبهعنوانزوج
کارآفرینتجلیلشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جشن که ۲۲مرداد ۹۷در سالن ورزشی شهید
صدوقی یزد برگزار شد ،از زوجهای جوان کارآفرین تقدیر شد و به یونس میرجلیلی و سمیه نوری زاده؛
اعضایهیئتمدیرهشرکتفناوراقتصاددانشبنیان،لوحتقدیراهداشد.
گفتنی است ،از زمینههای کسب و کار شرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصاد دانش بنیان میتوان به
انجام تحقیقات بنیادی -توسعهای و کاربردی در زمینه علم اقتصاد ،تهیه و تدوین طرحهای توجیهی
فنیواقتصادیوامکانسنجیوبرنامهریزیوکنترلپروژهونظارتطرحهایسرمایهگذاریاشارهکرد.
شایانذکراست،جشنازدواجوخانوادهیجوانباهدفتجلیلازخیرینوخادمینامرازدواج،توسطدفتراموراجتماعیوفرهنگیاستاندارییزد،ادارهکلورزش
وجواناناستانیزدوشهردارییزدبرگزار شد.
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انتشار مقالهمشاور طرحوبرنامهپارکعلموفناورییزد
در دوفصلنامهعلمیپژوهشیکاوشهایمدیریتبازرگانییزد
مقاله «ارائه مدل بوم شناســی کســب و کار تامین مالی جمعی در ایران» توســط علی حاجی غالم
ســریزدی ،مشــاور طــرح و برنامه پارک علــم و فناوری یــزد در نوزدهمین شــماره دوفصلنامه علمی
پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی یزد منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،نویسنده این مقاله با اشاره به اینکه اصلی ترین چالش کسب و کارهای نوپا تامین مالی در مراحل راه اندازی
میباشد ،بیان میکند که با ظهور وب 2و شبکههای اجتماعی ،تامین مالی جمعی ،به عنوان جدیدترین روش تامین مالی خارجی مطرح شده است .لذا این
مقاله بدنبال ارائه گزارههای پیشنهادی و مدل کسب وکار تامین مالی جمعی و نوع شناسی بازیگران این روش در ایران با استفاده از تحلیل دادههای تجربی
حاصل از بررسی پلتفرمهای فعال در ایران میباشد .همچنین از آنجا که این مقاله اکتشافی ،مبتنی بر دادههای تجربی بود9،گزاره پیشنهادی ارائه شد.

توسط پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

چهارمیندورهمسابقاتهوافضا
چهارمین دوره مسابقات هوا فضا ،دوشنبه 26شهریور ماه ،به همت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری
یزد و طبق تفاهم نامه منعقده با ستاد هوافضا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سالن
غدیر یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این دوره از مسابقات با حضور شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد ،علی حاجی غالم
سریزدی؛ مسئول مگاپارک هوایی و دبیر کارگروه تجهیزات فرودگاهی و نوشین فیروز فر؛ مدیر مرکز نوآوری و به قضاوت محمد رضا غفار زاده برگزار شد.
گفتنی است در این مسابقات که با هدف بررسی میزان توانمندی دانش آموزان یزدی در زمینه ساخت گالیدر برگزار شد 6 ،دانش آموز گالیدرهای دست ساز
خود را به بوته آزمایش سپردند.
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دفاع از طرح نوآورانه «دستگاه بار چرخ تعادلی» در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
از طرح نوآورانه دستگاه بار چرخ تعادلی که با حمایت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد به مرحله
اجرا رسیده 9 ،مهر  97دفاع شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در جلسهای با حضور احمدرضا فقیه خراسانی؛
معــاون فنــاوری و نــوآوری پارک یــزد ،انتظام؛ رئیس اداره نــوآوری امور فناوری ،رضائیــان؛ مدیر امور
فناوری،هــادی زاده؛ رئیــس گــروه کارآفرینــی ارتباط با صنعت ،درخشــان؛ مســئول کارگاه نــوآوری،
رضوی؛ مشاور کارگاه و فیروز فرد؛ مسئول کارگاه نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،از طرح دستگاه بار
چرخ تعادلی دفاع شد.
مصطفی میرحسینی ،دانشجوی مکانیک دانشگاه یزد ،در توضیح طرح خود گفت « :این دستگاه
یک دســتگاه نیمه اتوماتیک برای حمل اجســام نیمه سنگین میباشد که از ساختار االکلنگی الهام
گرفته شده و تنها با فشردن یک کلیک میتواند اجسام را بلند و جابجا کند.
گفتنی اســت ،مرکز نوآوری با توجه به رســالت خود در حمایت از طرحهای نوآورانه ،طرحهای ارائه شــده توســط صاحبان ایده را در مرحله اول در شــورای
پذیرش مطرح و پس از تصویب ،تسهیالت و حمایتهایی در اختیار آنها قرار میدهند .در مرحله بعد صاحبان ایده پس از اجرایی کردن طرح ،گزارشی از روند
کار خود به این مرکز ارائه میکنند و با حمایتهای مشاوران طرحهای خود را به صورت نمونه اولیه به اتمام میرسانند.
شایان ذکر است در صورت اتمام موفق طرحها ،پارک مشاوره و حمایتهای الزم برای ثبت اختراع را نیز در اختیار مجریان طرح قرار میدهد.

کسبمقامنخسترشداستارتآپهایحوزهسالمت
توسطشرکتمستقردر پارکعلموفناورییزد
نرم افزار پذیرش ،24از محصوالت شرکت دانش بنیان سپهر سالمت،مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،موفق به کسب
مقام نخست رشد استارت آپهای حوزه سالمت کشور شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،اخیرا گزارشی از رشد استارت آپهای حوزه سالمت الکترونیک توسط
معاونت علمی ریاست جمهوری تدوین و پیشنهاد شده سرمایهگذاران در آنها سرمایهگذاری کنند ،در این گزارش نرم
افزار پذیرش  24توانست با قدرت رتبه اول کشور را کسب کند.
گفتنی است ،پذیرش  24نام نرم افزار سازمانی است که مخاطب آن پزشکان و جامعه درمانی بوده و در بیمارستانها ،مطبها و مراکز درمانی مورد استفاده
قرار میگیرد.
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انتشار مقالهمشاور طرحوبرنامهپارکعلموفناورییزد
در فصلنامهمدیریتصنعتی
مقالــه «تســت و اعتبارســنجی روش مدلســازی گروهــی بــا مدل مرجع» توســط علــی حاجی غالم
سریزدی ،مشاور طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد و منوچهر منطقی ،رئیس مرکز ملی فضایی
ایران؛ در چهل و چهارمین شــماره فصلنامه مدیریت صنعتی دانشــکده علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد سنندج منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،نویسندگان این مقاله با اشاره به اینکه درسالهای اخیر درجامعه سیستم داینامیک توجه به رویکردهای
سیستم داینامیک کیفی افزایش یافته است ،میگویند :یکی از روشهای استخراج مدلهای سیستم داینامیک که در رویکردهای کیفی نیز استفاده فراوانی از
آن شده است روش مدل سازی گروهی است که در آن مشتریان و صاحب نظران در فرایند مدل سازی مشارکت داده شده و مبتنی بر مدلهای ذهنی افراد
مشارکت کننده به استخراج متغیرها و ساختارهای کلیدی و نهفته در سیستم میپردازند.
در این مقاله به ارزیابی و مقایســه مدلهای اســتخراج شــده از جلســات مدل ســازی گروهی پروژه “طراحی پارک فناوری هوایی” با مدل مرجع حاصل از
مطالعات ادبیات موضوع؛ با استفاده از رویکرد نسبت فاصله در سه سطح عناصر ،حلقههای علت و معلولی و مدل کامل به منظور اعتبار سنجی مدل حاصل
از مدل سازی گروهی پرداخته شده است.
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طیحکمیاز سویرئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانیزدانجامشد:

انتصابرئیسپارکعلموفناورییزدبهعنواندبیر کارگروهتوسعهاقتصاددانشبنیان

طــی حکمــی از ســوی ســید مجتبی حســینی پور ،رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریزی اســتان یــزد ،داریوش
پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،به عنوان دبیر کارگروه اقتصاد دانش بنیان تعیین شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در متن این حکم آمده است:
به اســتناد مفاد مصوبات هفدهمین جلســه ســتاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی اســتان مورخ  10/07/97و آخرین تغییرات صورت گرفته در خصوص
کارگروههای تخصصی ذیل ستاد ،جنابعالی به عنوان دبیر «کارگروه توسعه اقتصاد دانش بنیان» تعیین میگردید.

انتصاب معاون فناوری و نوآوری پارک یزد به عنوان مدیر پروژه طرح جامع پارک
طــی حکمــی از ســوی داریوش پورســراجیان ،رئیس پــارک علم و فناوری یــزد ،احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون
فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،به عنوان مدیر پروژه طرح جامع پارک منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در متن این حکم آمده است:
پیرو پانزدهمین مصوبه هیئت رئیســه مورخ  ،97/7/12به موجب این حکم جنابعالی با حفظ ســمت به عنوان
مدیر پروژه طرح جامع پارک علم و فناوری یزد منصوب میگردید.
شایسته است در اسرع وقت نسبت به تشکیل شورای راهبری طرح و عملیاتی نمودن آن با همکاری حوزه ی پشتیبانی پارک اقدام نمائید.
گفتنی است ،طرح جامع پارک علم و فناوری یزد از برنامههای اولویتدار پارک در حوزه تامین زیرساخت و فضای مورد نیاز شرکتهای فناور استان است که
با همیاری و همکاری همه دستگاههای اجرایی استان از اواخر دهه هشتاد کلید خورد و با تصویب آیین نامههای مربوطه در هیئت امنای منطقه چهار فناوری
واگذاری اراضی آن از سال گذشته آغاز گردید.
257

گزارشعملکردسال 1397پارکعلموفناورییزد

فصل هفتم خبرها و رویدادهای سال 1397پارک

طی حکمی از سوی رئیس پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت:

انتصابمعاونپردیسفناوریاطالعاتوارتباطاتپارکعلموفناورییزد

طی حکمی از سوی داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،نوشین فیروزفرد به عنوان معاون پردیس
فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در متن این حکم آمده است:
پیرو پانزدهمین مصوبه هیئت رئیسه مورخ  ،97/7/12نظر به مراتب تعهد ،دانش و تجارب ارزنده ،سرکار عالی به موجب این حکم به عنوان معاون پردیس
فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد منصوب میگردید.
امید است با همکاری کلیه واحدها در تحقق اهداف پارک موفق و موید باشید.

طی حکمی از سوی رئیس پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت:

انتصاب کارشناسمسئولدفترمراکزنوآوریوپارکعلمی کودکانونوجوانان

طی حکمی از سوی داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،سمیه نایبی به عنوان کارشناس مسئول
دفتر مراکز نوآوری و پارک علمی کودکان و نوجوانان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در متن این حکم آمده است:
پیرو پانزدهمین مصوبه هیئت رئیسه مورخ  ،97/7/12نظر به مراتب تعهد ،دانش و تجارب ارزنده ،سرکار عالی به موجب این حکم به عنوان مسئول دفتر
مراکز نوآوری و پارک علمی کودکان و نوجوانان منصوب میگردید.
امید است با همکاری کلیه واحدها در توسعه مرکز مذکور و تحقق اهداف پارک موفق و موید باشید
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بااجرایطرحمشوقبیمهای کارفرمایانمحققمیشود:

معافیت پرداخت 20درصد حق بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال
بــا اجرای طرح مشــوق بیمهای کارفرمایان ،آنها میتوانند با داشــتن شــرایط خــاص و به کارگیری
نیروی کار جدید فارغ التحصیل دانشگاهی از پرداخت  20درصد حق بیمه سهم کارفرما به مدت 2
سال معاف شوند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،طبق اعالم اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان یزد ،کارفرمایان برای استفاده از این طرح باید دارای
مجوز فعالیت معتبر از مراجع رســمی کشــور بوده و دارای کد بیمه کارگاهی و حداقل  2نفر تحت پوشــش بیمه باشــند .البته کارگاههای تازه تاسیس در زمان
اجرای طرح ،از شمول این طرح مستثنی خواهند بود.
همچنین دانش آموختگان دانشگاهی برای برخورداری از مزایای طرح باید دارای شرایطی باشند که از آن جمله میتوان به بیکاران دارای مدرک کارشناسی
و باالتر که حداقل  3ماه از ثبت نام آنها در مراکز کاریابی گذشته باشد ،عدم سابقه بیمه تامین اجتماعی بیش از یک سال قبل از ثبت نام در مراکز کاریابی،
دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت و ...اشاره کرد.
گفتنی است ،مدیران کارگاههای تولیدی و خدماتی جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و کاریابی شهرستانهای
تابعهمراجعهکنند.
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اجرایطرح کارورزیفارغالتحصیالندانشگاهیدر سراسر کشور
طرح کارورزی نخستین بار به صورت هماهنگ و با ایجاد بسترهای الزم توسط وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی در سطح کشور اجرا میشود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این طرح با هدف افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان ،تسهیل در جذب و بهکارگیری جوانان در
بنگاههای اقتصادی و کمک به کاهش هزینههای نیروی کار در بنگاههای اقتصادی اجرا میشود.
دانش آموخته دانشــگاهی برای برخورداری از مزایای این طرح باید دارای حداکثر  25ســال ســن برای مقطع تحصیلی کاردانی 28 ،ســال ســن برای
مقطع کارشناســی 33 ،ســال ســن برای مقطع تحصیلی کارشناســی ارشــد و دکتری باشد ،همچنین دارای شــرایطی از جمله گذشتن کمتر از  5سال از
تاریــخ اخــذ مدرک دانشــگاهی ،عدم ســابقه در دوران کارورزی ،دارا بــودن کارت پایان خدمت یا معافیت برای متقاضیان ذکور و ...بوده و در ســامانه
کارورزی مستقر در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به نشانی ثبت نام نماید.
گفتنی اســت ،مدت دوره کارورزی حداقل  4ماه و حداکثر  6ماه برای هر کارورز اســت و واحد پذیرنده به ازای هر  3نفر شــاغل بیمه شــده صرفا مجاز
به پذیرش یک نفر کارورز میباشد.
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حضور محصولشرکتدپنا،مستقردر پارکعلموفناورییزد،در ایتالیا
ســامانه هوشــمند برنام ه ریزی هفتگی بوســتان ،یکی از محصوالت شــرکت درایت پویان نســل
آفتــاب ،مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در حضور جمعی از مســئولین و اســاتید دانشــگاه
آکوئیالی ایتالیا ،پرزنت و مورد استقبال فراوان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،سامانه هوشمند برنام ه ریزی هفتگی بوستان،
نرم افزاری هوشمند است که طی مدت زمان هفت سال توسط مجموعهای حرفهای متشکل از
متخصصین برتر کشور در شرکت درایت پویان نسل آفتاب (دپنا) ،طراحی ،تولید و پیاد ه سازی
شــده اســت و با توجه به اینکه برنامهریزی هفتگی درســی جزو کارهای بســیار دشــوار و زمانبر
ی شود ،این سامانه توانسته
است که در اکثر دانشگاههای دنیا هنوز به صورت دستی انجام م 
زمان برنام ه ریزی را به میزان چشمگیری در مقایسه با برنامهریزی دستی کاهش دهد.
گفتنی اســت ،در حال حاضر این پروژه در چندین دانشــگاه دولتی ،آزاد ،علمی کاربردی ،فنی و حرفهای و غیرانتفاعی در سراســر ایران مورد اســتفاده
قرار گرفته و از هفته آینده اجرای آزمایشی خود را در دانشگاه آکوئیلو ،آغاز خواهد کرد.

سامانهپیویامشرکتپویشدادهنویندر لیستتامین کنندگانوزارتنفتقرار گرفت
ســامانه پی وی ام از محصوالت شــرکت پویش داده نوین ،مســتقر در پارک علم و فناوری یزد ،در
لیست تامین کنندگان وزارت نفت قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این نرم افزار یک محصول زیرساختی است که در
اتاق ســرور ســازمانها استفاده میشــود و کارش حفاظت از اطالعات آنها در مقابل خرابی سخت
افزار یا آتش سوزی است.
گفتنی اســت ،فهرســت منابع وزارت نفت از تاریخ  1شهریور  95پس از انجام مراحل قانونی از سوی
دستگاه مرکزی وزارت نفت شکل گرفته و در دسترس شرکتهای تابعه وزارت نفت قرار میگیرد .این
فهرست به صورت مستمر و هفتگی در حال بروز رسانی است.
الزم به ذکر اســت ،طبق بخشــنامه مورخ  21آذرماه  ،95وزیر نفت ،کلیه شــرکتهای اصلی و تابعه
وزارت نفت را موظف میسازد در تمامی سطوح معامله از فهرست منابع وزارت استفاده نمایند.
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حضور فعالپارکعلموفناورییزددر نمایشگاهجانبیهفتمینکنفرانسمدیریتمنابعآبایران
هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ،چهارشــنبه دوم آبان  97با حضور عباس ســروش،
معــاون آب و آبفای وزیر نیرو ،داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یــزد ،جوادیان زاده،
مدیر عامل شرکت آب منطقهای یزد ،محمدصالح اولیاء ،رئیس دانشگاه یزد و جمعی از مسئولین،
در محل دانشگاه یزد آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مرکز توسعه فناوری آب پارک علم و فناوری یزد و
شرکت تمدن کاریزی ،از شرکتهای فناور مستقر در پارک ،در نمایشگاه جنبی این کنفرانس شرکت
نموده و فعالیتها و محصوالت خود را در معرض نمایش قرار دادند.
در مراسم افتتاح این نمایشگاه ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه
خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری و شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک یزد ،سروش ،معاون آب
و آبفای وزیر نیرو را در بازدید از هر دو غرفه پارک همراهی کردند.
گفتنی است ،این نمایشگاه  2و  3آبان در دانشگاه یزد دایر خواهد بود.

برگزاری تور بازدید اصحاب رسانه از پارک علم و فناوری یزد
در حاشیه برگزاری نشست خبری رئیس پارک علم و فناوری یزد با اصحاب رسانه ،شنبه 12آبان،97
خبرنگاران استان یزد از بخشهای مختلف پارک بازدید کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،پــس از اتمام نشســت خبــری ،خبرنــگاران از
بخشهای مختلف پارک علم و فناوری یزد از جمله مرکز نوآوری ،صندوق پژوهش و فناوری استان
یزد ،پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات ،پارک علمی کودکان و نوجوانان و تعدادی از شرکتهای
مستقر در پارک بازدید نموده و از نزدیک در جریان فعالیتهای آنها قرار گرفتند.
گفتنی است ،این تور بازدید به منظور آشنایی بیشتر خبرنگاران استان یزد با فعالیتهای پارک علم و
فناوری یزد برگزار شد.
262

گزارشعملکردسال 1397پارکعلموفناورییزد

فصل هفتم خبرها و رویدادهای سال 1397پارک

همزمانباروز جهانیعلمدر خدمتصلحوتوسعهانجامخواهدشد:

برگزاری«روز دانشگاههاومراکزتحقیقاتیبادرهایباز»در سراسر کشور

همزمان با «روز جهانی علم در خدمت صلح و توســعه» ،در اقدامی هماهنگ ،روز دوشــنبه  21آبان
 ،97دربهای تمام دانشگاهها و مراکز پژوهشی به روی عموم مردم ،بویژه دانش آموزان در سراسر
کشور گشوده خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،هدف از این اقدام عالوه بر آشنایی عموم افراد جامعه با دستاوردهای مراکز پژوهشی و افزایش شناخت
دانش آموزان با علوم گوناگون ،تاثیر بر فرآیند انتخاب رشته تحصیلی و آینده شغلی آنان و ارتباط نزدیک تر جامعه با مراکز آموزشی و تحقیقاتی است.
گفتنی است ،پارک علم و فناوری یزد نیز به عنوان یکی از مراکز علمی و فناوری کشور در این طرح شرکت خواهد کرد.
بازدید هیئت تجاری -فناوری هند از پارک علم و فناوری یزد
هیئتی از نمایندگان شرکتهای texcomsاندونزی و  wazirهند
که به منظور آشنایی و ارائه راهکارهای مشورتی در خصوص صنعت نساجی و پوشاک به یزد آمده بودند ،از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این بازدید که شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد ،محمد قویدل ،مشاور ارتباطات
و مدیر روابط بینالملل پارک و فرخ نیا از شرکت ایده گستر صنعت حضور داشتند ،ابتدا تاریخچه و ماموریتهای پارک توسط معاون پشتیبانی پارک تشریح
شــد ،ســپس طرفهای هندی به تشریح برنامهها و فعالیتهای خود در حوزه صنعت نساجی و پوشــاک پرداختند .پس از آن در خصوص راهاندازی مرکز
توسعه فناوریهای نساجی و پوشاک بحث و تبادل نظر به عمل آمد که طرف هندی آمادگی خود را جهت مشارکت در طرحها و برنامهها اعالم نمود.
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حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد
در اختتامیهاستارتاپنابفرهنگیاجتماعییزد
مراســم اختتامیــه اســتارتاپ نــاب فرهنگــی اجتماعــی یــزد ،جمعــه  16آذر  ،97بــا حضــور داریــوش
پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،امیرحسین آل اسحاق ،مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر
جوانان وزارت ورزش وجوانان ،مســعود شــریعتی ،مدیرکل ورزش و جوانان اســتان ،مجید جوادیان زاده ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و جمعی از
مدرسان،کارشناسان و عالقمندان ،در مرکز حمایت از کسب و کارهای نوپای فرهنگی اجتماعی یزد ،واقع در مجتمع فرهنگی هنری امام علی (ع) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در مراسم پایانی این استارتاپ ،تیمها به معرفی و ارائه ایدههای کارآفرینی خود در بخشها و حوزههای
مختلف پرداختند و پس از داوری ،ایدهها و طرحهای برتر معرفی و از برندگان تجلیل شد.
گفتنی است ،استارتاپ ناب فرهنگی اجتماعی یزد با موضوع ایدههای کارآفرینی برای سالمندان و معلولین ،ترویج کتاب خوانی ،حل آسیبهای فرهنگی
اجتماعی ،امور کودکان کار ،هنر و معماری ،حقوق شــهروندی ،انیمیشــن و بازی ،تولید محتوای فرهنگی ،اجتماعی ،گردشــگری ،فرهنگی و مذهبی از روز
چهارشنبه  14آذر آغاز و به مدت سه روز در مجتمع فرهنگی هنری امام علی (ع) یزد ،با حضور مدرسان و کارآفرینان مطرح کشوری برگزار شد.
264

فصل هفتم خبرها و رویدادهای سال 1397پارک

گزارشعملکردسال 1397پارکعلموفناورییزد

در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد انجام گرفت:

دفاعاز طرحنوآورانهدستگاهآبشیرین کن خورشیدی

از طرح نوآورانه دستگاه آب شیرین کن خورشیدی ،چهارشنبه  14آذر  97در مرکز نوآوری پارک علم و
فناوری یزد دفاع شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،سید نوید موسوی ،یکی از اعضای گروه سازنده این طرح در مورد نحوه عملکرد این دستگاه گفت :پس از
آبگیری مخزن آب توسط تلمبه و کیوم فشار داخل دستگاه را تا مقدار مشخص شده پایین آورده و سیستم تعقیب خورشید را روشن مینماییم تا دستگاه فعالیت
خود را آغاز کند.
وی افزود :در این حالت دستگاه در محل مناسب نسبت به خورشید قرار میگیرد و پس از مدت زمانی آب داخل دستگاه جوش آمده و بخار حاصله میعان و جمع
آوریمیشود.
موسوی قابلیت عایق بندی خاص به خاطر نوع طراحی ،قابلیت تولید آب مقطر ،قابلیت استفاده برای آب گرمکن و قیمت پایین دستگاه را از جمله مزیتهای
آن نسبت به سایر نمونهها دانست و گفت :از جمله اقدامات انجام شده برای بهینه سازی میتوان به کاهش نقطه جوش با استفاده از کاهش فشار و همچنین
کاهش اتالف انرژی با نزدیک شدن نقطه کاری دستگاه با دمای محیطی ،استفاده از شکل کاواک به منظور جذب حداکثری انرژی دریافتی و انتقال آن به آب
اشاره کرد.
گفتنــی اســت ،مرکزنــوآوری پارک علم وفناوری یزد در راســتای حمایت از افراد خالق و نوآور و به منظــور پرورش ایدههای نو و کاربــردی ،از طرحهای نوآورانه و
کاربردیباقابلیتتجاریسازی،حمایتمادیومعنویمینماید.
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دفاعاز طرحنوآورانهساختهدفونباقابلیتپخشسهبعدی
در مرکز نوآوری پارک یزد
از طرح نوآورانه طراحی و ساخت هدفون با قابلیت پخش سه بعدی صدا ،با حضور اعضای شورای
پذیرش مرکز نوآوری پارک یزد و مجری طرح ،چهارشنبه  12دی  97دفاع شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این جلسه فربد ربیعی ،مجری طرح با بیان اینکه هنگام انجام بازیهای کامپیوتری و تماشای فیلم امکان
شنیدن سه بعدی واقعی صدا با هدفونهای معمولی وجود نداشت ،گفت :به همین دلیل به فکر طراحی هدفونی با قابلیت پخش صدا به صورت سه بعدی
افتادم چون در نمونههای بازاری تمایز جهت صدا بصورت ملموس وجود نداشت.
وی افزود :تمام تالش خود را برای ساخت این هدفون به کار بردم و امیدوارم بتوانم در صورت اتمام آن ،هدفون صدای سه بعدی به صورت بی سیم را هم
بسازم.
گفتنی است ،مرکزنوآوری پارک علم وفناوری یزد در راستای حمایت از افراد خالق و نوآور و به منظور پرورش ایدههای نو و کاربردی ،از طرحهای نوآورانه و
کاربردی با قابلیت تجاری سازی ،حمایت مادی و معنوی مینماید.
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توسطمرکزافتایریاستجمهوریانجامگرفت:

صدور گواهی امنیت برای سامانه بومی پی وی ام شرکت پویش داده نوین

شرکت پویش داده نوین خالق اولین سامانه بومی مجازی سازی سرور و دسکتاپ پی وی ام مورد
تایید “مرکز افتای ریاست جمهوری” قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شــرکت پویش داده نوین یکی از شــرکتهای موفق در زمینههای تک بوده که در پارک علم و فناوری یزد
مستقر است .اخیرا در گزارشی در یکی از سایتها ادعایی مطرح شده بود مبنی بر اینکه نرم افزار پی وی ام بومی نبوده و کپی محصول پروکسماکس است.
شرکت نیز در جهت “اعتمادسازی” کارفرمایان فعلی و مشتریان آینده خود پیگیریهای الزم را انجام داده و نهایتا مرکز افتای ریاست جمهوری امنیت این
محصول را تایید و گواهی آن را صادر کرد.
گفتنی است ،نرم افزار پی وی ام اولین و تنها سامانه بومی است که در حوزه مجازی سازی در کشور تولید شده یک محصول زیرساختی است که در اتاق
سرور سازمانها استفاده میشود و کارش حفاظت از اطالعات و جلوگیری از قطعی سرویسها مانند اتوماسیون ،مالی ،کارگزینی و ..در برابر خرابی سخت
افزار ،آتش سوزی و اتفاقات ناگوار از این قبیل میباشد .به طوری که در صورت خرابی سخت افزارها ،فعالیتهای جاری سازمانها مختل نمی شود.
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توسطدبیرهیئترئیسهپارکعلموفناورییزدابالغشد:

تشکیل کمیتهتسهیلورفعموانع کسبو کار موسساتپارک
وبرگزارینخستینجلسهکمیته

شهرام شکوهی ،دبیر هیئت رئیسه پارک علم و فناوری یزد ،طی نامهای تشکیل کمیته تسهیل و رفع
موانع کسب و کار موسسات فناور پارک را ابالغ کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،با توجه به درخواست نمایندگان موسسات پردیسهای فناور پارک علم و فناوری یزد مبنی بر تشکیل شورا
یا کمیته تسهیل و رفع موانع کسب و کار موسسات پارک در خصوص مسائل و مشکالت حقوقی ،قانونی و بازاریابی آنها و پیرو بیست و ششمین جلسه هیئت
رئیسه پارک یزد ،به تاریخ  8دی ماه  ،97با تشکیل این کمیته موافقت شد.
طبق ابالغ شهرام شکوهی ،دبیر هیئت رئیسه پارک ،مقرر شد این کمیته با ترکیب معاون فناوری ،دبیری امور موسسات و نمایندگان موسسات تشکیل و در
صورت لزوم از مدیران پردیسها و مدیران پشتیبانی توسط معاونت فناوری دعوت به عمل آید.
گفتنی است ،نخستین جلسه کمیته تسهیل و رفع موانع کسب و کار با موضوع بیمه تامین اجتماعی در خصوص بیمه بیکاری دوشنبه  22دی ماه ساعت
 10:30با حضور نمایندگان به عنوان عضو ثابت جلسه ،تشکیل میشود.

افتتاحسالنهایجلساتساختمانمراکزرشدپارکعلموفناورییزد
سالنهای جلسات ساختمان مراکز رشد پارک علم و فناوری یزد صبح روز شنبه  15دی  ،97توسط
داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این مراسم که احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون
فنــاوری و نــوآوری پــارک یزد و جمعی از مدیران پارک نیز حضور داشــتند ،ســالنهای کنفرانس این
ساختمان رسما به بهرهبرداری رسید.
گفتنی است ،ساختمان مراکز رشد اقبال که با اعتباری معادل ۵۰میلیارد ریال در ابتدای سال جدید به
بهرهبرداری رسید داری دو سالن جلسات و یک سالن آمفی تئاتر میباشد که تجهیز دو سالن جلسه
یکی به ظرفیت  24نفر و دیگری  40نفر در دستور کار قرار گرفت و با تامین مالی از محل اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای رسما افتتاح شدند.
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با حمایت پارک علم و فناوری یزد انجام شد:

برگزاریجشنوارهخالقیتونوآوری
جشنواره خالقیت و نوآوری با حمایت پارک علم و فناوری یزد و توسط شرکت پارسان الکترونیک،
روز جمعه  ۲۸دی  ۹۷در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این جشــنواره با رویکرد آمــوزش ایده پردازی به
دانش آموزان دبیرســتان پســرانه دوره دوم جواداالئمه (ع) و در قالب  ۵تیم شرکت کننده برگزار شد.
برنامههای این جشنواره شامل خودشناسی و خودآگاهی ،تشکیل تیمهای ایده محور ،کارگاه تکنیکهای خالقیت ،تکمیل فرم ایده ،کارگاه روشهای ارائه
ایده ،ارائه عمومی در حضور اولیا ،ارزیابی و انتخاب طرح برتر و اهدای لوح تقدیر به نفرات برتر بود.
دانش آموزان در انتهای دوره و پس از آموزش نحوه ایده پردازی توسط باران دوست ،مدرس و دارای دکترای کارآفرینی و  ۵نفر مشاور در زمینه ایده پردازی،
به  ۵ایده دست یافته و در نهایت ایده تیم معما از بین این پنج تیم به عنوان ایده برتر معرفی شد.
گفتنی است ،غالمعلی سفید ،رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مجتمع آموزشی حضرت جواداالئمه (ع) و رئیس شورای شهر یزد ،محمد رضا حکاک زاده،
عضو هیئت مدیره موسسه ،سمیه نایبی ،مدیر مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد و همچنین مدیر مدرسه جواداالئمه (ع) در این جشنواره حضور یافته و
از مراحل برگزاری آن بازدید کردند.
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دفاع از طرح نوآورانه ساخت شارژر اولیو در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
از طــرح نوآورانه ســاخت شــارژر که بــا حمایت مرکز نوآوری پــارک علم و فناوری یــزد به مرحله اجرا
رسیده 26 ،دی  ،97با حضور کارشناسان این مرکز دفاع شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،ابوالفضل خواجهها و سید محمد دلباخته ،در توضیح طرح خود با بیان اینکه هدف ما از این طرح ،شارژکردن
تلفن همراه در شرایطی که امکان شارژ وجود ندارد بوده است ،ابراز داشتند :این کار ممکن است جان افرادی که بر اثر نبود ارتباطات میمیرند را نجات دهد.
آنها افزودند :بعضی افراد مانند کوهنوردان و گردشگران ،ممکن است که برای مدت زیادی دور از خانه و یا حتی دور از شهر خود سپری کنندکه با استفاده از
شارژر  oliveمیتوانند بدون نگرانی از تمام شدن شارژ تلفن همراهشان ،از آن استفاده کنند.
صاحبان طرح با اشاره به وجود مشکالتی چون حجم زیاد دستگاه ،سوختن برد پاور ،داغ شدن رگالتور کاهنده و ،...اظهار داشتند :مرکز نوآوری پارک علم و
فناوری یزد با ارائه مشاورههای علمی و حمایتهای دیگر ،نقش مهمی در به ثمر رسیدن این طرح داشته است.
گفتنی اســت ،مرکز نوآوری با توجه به رســالت خود در حمایت از طرحهای نوآورانه ،طرحهای ارائه شــده توســط صاحبان ایده را در مرحله اول در شــورای
پذیرش مطرح و پس از تصویب ،تسهیالت و حمایتهایی در اختیار آنها قرار میدهند .در مرحله بعد صاحبان ایده پس از اجرایی کردن طرح ،گزارشی از روند
کار خود به این مرکز ارائه میکنند و با حمایتهای مشاوران ،طرحهای خود را به صورت نمونه اولیه به اتمام میرسانند.
شایان ذکر است در صورت اتمام موفق طرحها ،پارک علم و فناوری یزد مشاوره و حمایتهای الزم برای ثبت اختراع را نیز در اختیار مجریان طرح قرار میدهد.
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انتشار گزارشیاز فعالیتهایپارکیزد در هفتهپژوهش در نشریه عتف
نشریهعتف،وابستهبهمعاونتپژوهشوفناوریوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریدر بیستوهفتمین
شماره خود گزارشی از فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد در هفته پژوهش به چاپ رساند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این گزارش به شرح زیر است:
نقش پژوهش در توسعه همهجانبه پایدار انکارناپذیر است و بدون تردید میتوان آن را به عنوان نیروی محرک توسعه در همه حوزهها اعم از فرهنگ ،اقتصاد،
سیاستوجامعهدانست.اماعلیرغماعترافواذعاننسبتبهاهمیتمقولهپژوهش،اینحوزهبادشواریهایساختاریوعملکردیفراوانیمواجهاست.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه ،روز  25آذر از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور ،به نام روز پژوهش نام گذاری
شد .وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز از سال  1379چهارمین هفته آذر ماه را به نام هفته پژوهش نام گذاری کرد و از سال  1384این نام به «هفته پژوهش و
فناوری»تغییریافت.
تجلیل از پژوهشگران برتر ،شناسایی و طرح مشکالت و چالشهای پیش روی و ارتقاء سطح پژوهش و فناوری در کشور از جمله اهداف این اقدام بود .در این
راستا هر سال مراسم هفته پژوهش با مشارکت بیشتر دستگاههای اجرایی کشور برگزار میشود .تقدیر از مقاالت برتر ،تقدیر از پژوهشگرا ن نمونه ،تقدیر از مدیر
تحقیقنمونه،تقدیراز پروژههایبرتروانتشار کارنامهپژوهشیدر هرسالاز مهمترینبرنامههایهفتهپژوهشاست.
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پارک علم و فناوری یزد همواره حضوری فعال در برنامههای هفته پژوهش داشته و در سالهای اخیر این حضور به شکل ملموس تر و در قالب برگزاری برنامهها
و پروژههای متعدد از جمله برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار یزد ،جشنواره ایدههای برتر و حضور فعال در نمایشگاه دستاوردهای
پژوهشی و فناوری و فن بازار تهران نمود داشته است .با هم نگاهی داریم به اقدامات و فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد در هفته پژوهش و فناوری سال:97
برگزاریچهاردهمیندورهجشنوارهایدههایبرتر
جشنواره ایدههای برتر ب ه عنوان اولین حلقه زنجیره ایده تا محصول با هدف ترویج فرهنگ خالقیت و نوآوری ،شناسایی استعدادهای خالق و برقراری ارتباط
با آنها ،فعالیت خود را از ســال  1382به همت پارک علم و فناوری یزد و با حمایت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری آغاز نمود و از آنجا که ایجاد بســتر مناســب
تفکر و ایجاد انگیزه یکی از رسالتهای پارکهای علم و فناوری محسوب میشود ،برگزاری ساالنه جشنواره در دستور کار پارک علم و فناوری یزد قرار گرفت.
عملکرد موفق این جشنواره در طول یک دهه برگزاری افزایشی در حدود 30برابر شدن تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه در دوره دهم نسبت به دوره اول را بهدنبال
داشت و در طول سالیان برگزاری منجر به ایجاد بانک بزرگی از ایده و ایده پردازان از سراسر کشور شد .این امر پارک علم و فناوری یزد را بر آن داشت تا با ایجاد
زیرساختهاوبسترهایموردنیاز زمینهالزمبرایایدهپردازاندر جهتبهرهبرداریاز ایدههایارائهشدهرافراهمآوردوباتکیهبرتجربیات گذشتهاز دورهیازدهم
این جشنواره را با ارائه مدلی مفهومی و رویکردی جدید برگزار نماید.
تاکنون سیزده دوره از این جشنواره برگزار شده است و طبق آمار در سه دوره اخیر این جشنواره که به صورت ملی برگزار شد به ترتیب 1288،2539و 2818ایده
به دبیرخانه ارسال شده و در هر دوره 10ایده به عنوان ایدههای منتخب برگزیده شده است.
امسال نیز چهاردهمین دوره جشنواره ایدههای برتر با فراخوانی از سوی دبیرخانه این جشنواره آغاز شد و پس از داوری اولیه 10طرح انتخاب شده و بعد از دفاع
حضوری صاحبان طرح ،سه ایده به عنوان ایدههای برتر انتخاب و در مراسم اختتامیه فن بازار استان یزد از آنها تجلیل شد.
برگزارینمایشگاهدستاوردهایپژوهش،فناوریوفنبازار استانیزد:
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری هر ساله ذیل برنامههای هفته پژوهش در تمام استانها برگزار میشود .امسال نیز این نمایشگاه همانند سالهای
گذشتهبرگزار شدبااینتفاوت کهباتصمیمستادمرکزی،مجرینمایشگاهامسالپارکهایعلموفناوریبودندبههمینمنظور کارخانهجنوببهعنوانمحل
برگزاری انتخاب و اقدامات اجرایی و فراهم کردن زیرساختها آغاز شد .این نمایشگاه با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد ،سرپرست استانداری یزد،
معاون هماهنگی امور اقتصادی و رئیس پارک علم و فناوری یزد روز سه شنبه  27آذر ماه با شرکت  60نهاد دولتی و خصوصی افتتاح و تا پنج شنبه  29آذر ادامه
داشت.
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همزمانباایننمایشگاه،برنامههایجانبیزیربرگزار شد:
برگزاریپنلهایتخصصی:
در حاشیه این نمایشگاه پنل بحران آب؛ چالشی جهانی ،ملی و استانی و پنل تخصصی چالشها و فرصتهای هوشمندسازی شهر یزد ،پنل چالشهای
خانواده در استان یزد و مسئله بیکاری و فرصتهای حوزه گردشگری ،با حضور کارشناسان و مسئولین مرتبط در روزهای سه شنبه و چهارشنبه  27و  28آذر
برگزارشد.
تجلیلاز برگزیدگانچهاردهمیندورهجشنوارهایدههایبرتر:
در حاشیهاختتامیهنمایشگاهدستاوردهایپژوهش،فناوریوفنبازار استانیزد،پنجشنبه 29آذر 97از برگزیدگانچهاردهمیندورهجشنوارهایدههایبرتردر
محل کارخانه جنوب تجلیل شد .در این مراسم که با حضور سید جالل دهقانی فیروزآبادی معاون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،سید ابوالفضل
موسوی ،نماینده مردم یزد و اشکذر ،کمال دهقانی فیروزآبادی ،نماینده مردم تفت و میبد ،علی زینی وند ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد،
داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و جمعی از مدیران استانی و مدیران پارک برگزار شد ،سه نفر اول چهاردهمین دوره جشنواره ایدههای برتر
معرفی و از آنان تجلیل شد.
این افراد شامل ،نفر اول احسان زرین آبادی با ایده پارچه محافظ جاسوسی صدا و ضد الکترومغناطیس ،نفر دوم علیرضا بهلولی زنجانی ،با ایده مالت سبز
پلیمری و نفر سوم فرید ملک احمدی با ایده طراحی و ساخت شبکه النه زنبوری بودند.
تجلیل از فناوران برتر استاندر اختتامیهنمایشگاهوانتخابسهشرکتمستقردر پارکعلموفناورییزد:
طبقتصمیمات گرفتهشدهدر ستادهفتهپژوهش،بخشانتخابفناور برتروجشنوارهایدههایبرتربهعهدهپارکعلموفناورییزد گذاشتهشدهبود،در زمینه
انتخاب فناور برتر پارک یزد نسبت به ارزیابی شرکتهای فناور برتر استان اقدام و سه شرکت برگزیده جهت تقدیر به ستاد برگزاری هفته پژوهش معرفی شدند.
اینشرکتهااز سهپردیسپارکعلموفناورییزدبودند،نفراولشرکتبیستون کویراز پردیسزیستفناوریوسیستمهایپیشرفتهصنعتی،نفردومشرکت
اقتصاد دانش بنیان از پردیس علوم انسانی و هنر و شرکت دپنا ،مستقر در پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان نفر سوم انتخاب شدند.
انتخاب غرفه پارک علم و فناوری یزد به عنوان غرفه برتر نمایشگاه فن بازار
غرفه پارک علم و فناوری یزد به عنوان غرفه برتر نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار استان یزد در سال 97انتخاب شد.
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نمایشگاه فن بازار یزد  27تا  29آذر  97با شرکت  60نهاد دولتی و خصوصی در محل کارخانه جنوب برگزار شد و در روز پایانی غرفه پارک علم و فناوری یزد به
عنوان غرفه برتر این نمایشگاه انتخاب و با اهدای لوح تقدیر از این پارک تجلیل شد.
حضور فعالدر نوزدهمیننمایشگاهدستاوردهایپژوهش،فناوریوفنبازار تهران:
پارک علم و فناوری یزد هر ساله با برپایی غرفه و ارائه محصوالت منتخب شرکتهای فناور مستقر در خود ،در این نمایشگاه حضور فعال داشته است .امسال
نیزهمانندسالهای گذشتهغرفهای در نمایشگاهفن بازار داشته و محصوالت شرکتهای خود را ارائه نمود.
رئیس و مدیران پارک نیز در این نمایشــگاه که ســوم تا ششــم دی ماه  97در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی برگزار شد ،حضور یافته و ضمن بازدید از
غرفههای دیگر نمایشگاه ،با محصوالت آنها آشنا شده و راههای همکاریهای مشترک با پارکها و مراکز علمی و پژوهشی کشور را بررسی کردند.
امضای قرارداد فروش محصوالت فناوری سه شرکت مستقر در پارک علم و فناوری یزد در حاشیه نمایشگاه فن بازار تهران
در سومین روز نمایشگاه ،طرحهای سه شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد که با رایزنی و ایجاد ارتباط با سرمایهگذاران در این نمایشگاه به مرحله
قرارداد رسیده بود ،با حضور بهنام طالبی ،نماینده وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک یزد و نمایندگان
شرکتها ،نماینده سرمایهگذاران و خریداران 5،دی 97در غرفه وزارت عتف امضا شد.
نمایندگانسهشرکتپترواکتانایساتیس،توسعهآسمانآترینوفناورانصنعترباتیکبههمراهسرمایهگذارانطرحهایخوددر غرفهوزارتعتفحضور یافته
و قراردادهای خود را با حضور احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری و نماینده پارک علم و فناوری یزد به امضا رساندند.
طرحهایاینشرکتهابهترتیبتولیددواتیلهگزانوئیکاسید،طراحیوساختپهپادباماژولانتقالتصویرآنالینوسیستمآبیاریهوشمندبودهاست.
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،جهت حمایت از طرحهایی که در ارتباطات این نمایشــگاه منجر به امضای قرارداد شــدند ،در قالب طرح تخصیص یارانه
تجاریسازیفناوریبهطرحهایدانشگاهیومراکزفناوریتاسقف 250میلیونتوماناختصاصمیدهد.
اهدای لوح سپاس و تندیس شرکت در نمایشگاه فن بازار تهران به پارک یزد
در آخرین روز نوزدهمین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار ،پنج شــنبه  ۶دی  ،۹۷لوح ســپاس و تندیس شــرکت در نمایشگاه به پارک علم و
فناوری یزد اهدا شد .این هدایا از طرف دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و دبیر اجرایی نمایشگاه ،به پاس قدردانی از حضور فعال در نمایشگاه و تالش
پارک یزد در عرصه علم و فناوری اهدا شد.
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برگزاریمسابقاتدانشآموزیپرتابموشکهایآبیدر ابرکوه
به مناســبت فرا رســیدن ایام دهه فجر ،مجمع نخبگان جوان ابرکوه با همکاری مرکز رشد واحدهای
فنــاور ابرکــوه ،شــهرداری و فرمانداری ،هــال احمر و آمــوزش و پرورش این شهرســتان ،دومین دوره
مســابقات دانش آموزی پرتاب موشــکهای آبی ،پنج شــنبه  11بهمن  97در محوطه چمن فوتبال

استادیوم شهید پور اکبری ابرکوه برگزار نمود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این مســابقات  45تیم دانش آموزی شــامل 25تیم پســرانه و  20تیم دخترانه از دبیرســتانهای مختلف
ابرکوه حضور داشته و به رقابت پرداختند.
در این مراسم تیمهای شرکت کننده سازههای خود را بر روی بطریهای یک و نیم لیتری آب پیاده کرده و سپس به نوبت این موشکهای آبی از یک سکو
پرتاب و رکورد گیری شدند.
گفتنی است ،در پایان این مراسم با حضور معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ابرکوه ،شهردار ،مدیر هالل احمر و مدیر مرکز رشد ابرکوه ،از سه تیم برتر این
مسابقات با اعطای لوح تقدیر و تقدیم جوایز تقدیر شد.
275

گزارشعملکردسال 1397پارکعلموفناورییزد

فصل هفتم خبرها و رویدادهای سال 1397پارک

جلسه دفاع از دو طرح پایان یافته در مرکز نوآوری پارک یزد برگزار شد
جلســه دفاع از طرحهای پرینتر ســه بعدی شکالت و مواد غذایی و طراحی و ساخت کوره عملیات
حرارتی تحت میدان مغناطیسی ،پایان یافته در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،روز دوشنبه 8
بهمن در مرکز پردیس فناوری پارک در دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مصطفی شکوری ،یکی از صاحبان طرح ساخت کوره عملیات حرارتی تحت میدان مغناطیسی ،با بیان اینکه
با توجه به خأل موجود در زمینه تولید مواد مغناطیسی و الکتریکی در کشور ،باید شرایط تولید مواد مذکور را به گونهای بهینه سازی کرد ،اظهار داشت :عالوه
بر این از آنجایی که دانش فنی و دستگاههای الزم در حوزه تولید مواد الکتریکی در کشور موجود نیست وابستگی کشور جهت واردات این مواد روز به روز در
حال افزایش است.
اســماعیل محبی ،یکی دیگر از صاحبان طرح ،افزود :در نوآوری مذکور ســعی شــده تا با طراحی و ســاخت یک کوره عملیات حرارتی با قابلیت اعمال میدان
مغناطیسی ثابت و متغیر به صورت همزمان امکان تولید این دسته از مواد استراتژیک فراهم شود.
گفتنی است ،طرح پرینتر سه بعدی شکالت و مواد غذایی نیز در این جلسه توسط محمدصادق مظفری ،صاحب آن ،دفاع شد.
الزم به ذکر است ،مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد با توجه به رسالت خود در حمایت از طرحهای نوآورانه ،طرحهای ارائه شده توسط صاحبان ایده را در
مرحله اول در شورای پذیرش مطرح و پس از تصویب ،تسهیالت و حمایتهایی در اختیار آنها قرار میدهند .در مرحله بعد صاحبان ایده پس از اجراییکردن
طرح ،گزارشی از روند کار خود به این مرکز ارائه میکنند و با حمایتهای مشاوران ،طرحهای خود را به صورت نمونه اولیه به اتمام میرسانند در صورت اتمام
موفق طرحها نیز پارک علم و فناوری یزد مشاوره و حمایتهای الزم برای ثبت اختراع را در اختیار مجریان طرح قرار میدهد.
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داریوشپورسراجیاندر دیدار امامجمعهیزدبادانشگاهیانمطرح کرد:

توجهبهشرکتهایفناور،راهبردیاساسیبرایدستیابیبهاقتصاددانشبنیانوتوسعهپایدار

آیــت اهلل محمدرضــا ناصــری ،نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه یزد ،صبح روز دوشــنبه 15
بهمن  97به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،با جمعی
از روسای دانشگاهها ،مراکز علمی و آموزش عالی استان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری
یزد در این دیدار ضمن ارائه گزارشــی از آخرین وضعیت پارک علم و فناوری یزد و شــرکتهای فناور
مستقر در آن ،برنامههای آتی این مجموعه را تشریح کرد.
وی با اشــاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص توجه به شــرکتهای دانش بنیان ،توجه به
این شرکتها و موسسات فناور را راهبردی اساسی برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان و توسعه
پایدار دانست.
پورسراجیانافزود:استانیزدظرفیتباالییاز نظرنیرویانسانیمتخصصداردواینمسئلهوظیفهمارابرایتامینزیرساختهایشکل گیریشرکتهای
فناورسنگینمیکند.
وی تامین فضای اســتقرار و برخی برداشــتها از قانون را از چالشهای پیش روی شــرکتهای فناور عنوان و ابراز امیدواری کرد :با همکاری و همگرایی همه
دستگاههای استان بستر مناسبی برای رشد و توسعه شرکتهای فناور ایجاد شود.

باحضور مسئولیناستانیانجامشد:

افتتاحنمایشگاهدستاوردهایچهلسالهانقالباسالمیدر استانیزد
نمایشــگاه دســتاوردهای چهل ســاله انقالب اســامی ۲۱ ،بهمن  ۹۷با حضور محمدعلی طالبی،
استاندار یزد و جمعی از مسئولین استانی ،در محل کارخانه جنوب یزد افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این نمایشگاه با شعار افتخار به گذشته  -امید به
آینــده در بخشهــای مختلف صنعت ومعدن ،بیمه و بانک ،تولید علم ،فنــاوری و ...کار خود را آغاز
نمود.
گفتنی است ،این نمایشگاه از بیست و یکم تا بیست و چهارم بهمن ماه از ساعت  ۱۵الی  ۲۱در محل
کارخانه جنوب برپا خواهد بود و پارک علم و فناوری یزد نیز با برپایی غرفه و ارائه دستاوردهای خود
حضور پر رنگی در آن دارد.
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دفاعاز طرحرباتمتحرکبااستفادهاز چرخهایتغییرشکلپذیر
از طرح ربات متحرک با استفاده از چرخهای تغییر شکل پذیر ،با حضور اعضای شورای پذیرش مرکز
نوآوری و صاحبان طرح ،روز چهارشنبه ۸اسفند ماه ۹۷در مرکز نوآوری پردیس فناوری دانشگاه یزد
دفاع شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،به گفته آرمان مردانی و سعید ابراهیمی ،صاحبان
این طرح ،رباط چهار چرخ به همراه چرخهای ســازگار و تغییر شــکل پذیر،طراحی ،بهینه ســازی و
ارتقای توانایی پیمایش در سطوح سخت و نرم طراحی شده اند.
ساخته شده است.این چرخها برای کمک به
ِ
از ویژگیهای این طرح تغییر عرض و ارتفاع چرخها ،که میزان تماس را به خوبی کنترل میکند و هم چنین تغییر شکل پذیری ساختار که به پیمایش کمک
میکند.این طرح با حمایتهای مالی و مشاوره ای توسط مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد طی  ۱۳ماه به پایان رسیده است.
گفتنی است ،مرکزنوآوری پارک علم وفناوری یزد در راستای حمایت از افراد خالق و نوآور و به منظور پرورش ایدههای نو و کاربردی ،از طرحهای نوآورانه و
کاربردی با قابلیت تجاری سازی ،حمایت مادی و معنوی مینماید.

توسط مشاور طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت:

انتشار کتابپویاییشناسیسیستمها

کتاب پویایی شناسی سیستمها و آموزش نرم افزارهای مختلف آن به زبان ساده توسط علی حاجی
غالم سریزدی ،مشاور طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد تالیف و به چاپ رسید.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این کتاب حاجی غالم ســریزدی  14نرم افزار
این حوزه را به دانشجویان و جامعه علمی کشور معرفی نموده تا نرم افزارهای مناسب کار خود را
انتخابکنند.
گفتنی است ،جهت تهیه این کتاب میتوان به فروشگاه آنالین نشر مهربان و یا انتشارات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف مراجعه نمود.
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خبرها و رویدادهای
پارک علم و فناوری یزد در سال 1397

معرفی شرکت های
فناور مستقر
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شرکت توسعه الکترونیک فرخ مهر
مدیرعامل :سلمان ایرانی
شرکت توسعه الکترونیک فرخ مهر فعالیت خود را از سال  92در زمینه طراحی نرم افزارهای مبتنی بر وب و شبکه ،طراحی اپلیکیشن موبایل و طراحی سایت
آغــاز کــرده و در حال حاضر یکی از شــرکتهای پیشــرو در این حوزهها اســت .نــرم افزارهای مدیریت دانش وپروژههای بی پــی ام اس ،مدیریت فرایندهای
کارخانجات و مدیریت ارتباط با مشتری ،نوبت دهی ،مدیریت چک و اقساط فروشگاه ساز ،مدیریت آپارتمان و مجتمعهای اداری ،نرم افزار سونوگرافی 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.

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 تاکنون 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.
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شرکت خدمات مهندسی ایده گستر صنعت
مدیرعامل :علیرضا فرخ نیا
شــرکت خدمات مهندســی ایده گســتر صنعت در زمینه خدمات مهندســی نســاجی ،ســاخت 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 نساجی سعی در بر طرف نمودن کلیه نیازهای خارجی صنعتگران داشته و دارد .از دیگر فعالیتهای این شرکت تحقیق و توسعه 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
کشورعزیزمانتاسیسشدهاست.
کادراینشرکت،کهازاعضایهیئتعلمیدانشگاههاوکارشناسانخبرهصنعتآبکشورتشکیلشدهاست،مصمماندتادرچارچوباستراتژیهایتدوینشده
وبرنامههایبلندمدتو کوتاهمدتاینمجموعه،بر کیفیتارائهخدماتمهندسیدر رشتهمهندسیآبافزودهودستاوردهایمفیدیرابرای کشور خویشبه
ارمغانآورند.شرکتتاکنونمطالعاتمتعددیرادر زمینهآبوفاضالب،دفعآبهایسطحی،مدیریتمنابعآبوسازههایتاریخیآبیبهانجامرساندهاست.
مهمترینرویکردآندر انجاماینطرحها،پایداری،مدیریتمصرف،توجهبهمحیطزیستوسازگاریباآناز یکطرفوتوجهبه کیفیتمطالعاتاز طرفدیگر
بودهاست.
نظر به اینکه این شرکت تمامی توجه خویش را به سازگاری با خشکی و تغییر اقلیم ،هماهنگی با محیط زیست و حفظ و حراست از سازههای تاریخی آبی نظیر
قناتها کهخودمظهرسازگاریبودهاند،معطوفنمودهاست،بنابراینخوشبختانهدر اینراستااز موفقیتمطلوبیبرخوردار بودهاست.شاهدمدعاآنکه کلیه
کارفرمایانیکهتاکنونبااینشرکتقراردادمطالعاتیوپژوهشیمنعقدنمودهاندازخدماتآنبهدلیلباال بودنکیفیتومحتوایکارهایارایهشدهاظهاررضایت
کردهوآنرابهصورتمکتوبمنعکسنمودهاند.
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شرکت همکاران صنعت شمس
مدیرعامل:محمدحسینپورشمسی
نهایی ” ایجاد خرد جمعی در حوزه ی کسب و کار” آغاز کرد و در حال حاضر فعالیت خود را
شرکت همکاران صنعت شمس از سال  90فعالیت خود را با هدف
ِ
در چهار کارگروه توانمند سازی ،سرمایهگذاری ،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 تصویب “صنعت راهبردی خرد مالی”
همکاران صنعت شمس
ِ
شده و هدف خود در ارتقای خرد استراتژیک و خرد کیفیت را به پس از آن موکول کرد .از اواخر سال  95بحث کلینیک کسب و کار را مطرح کرده و شرکت در سال
 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 کسب و کار در حوزه ی صنعت توسط شرکت اجرایی شد ،در حوزه ی کسب و
چارچوبی
صنعت
از ابتدای سال  96برای اولین بار در کشور
ِ
ِ
ِ
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
مدیرعامل :علی اصغر خاکپور
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 ماشینآالت ساخت این شرکت میتوان به ماشین چندالکن ،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
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گروه نر مافزاری نویان
مدیرعامل:جلیلرفیعیفرد
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 ،مراکز پاراکلینیک 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.
شرکت نویان در سطح یک و دوی بهداشت و درمان یعنی «بهداشت و سالمت 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 سالمت را در اختیار گروه نرمافزاری نویان قرار داده است
که تبدیل به نقطهی قوت این شرکت شده است.

شرکت ویستا الکترونیک
مدیرعامل:علیبرزگری
شرکت ویستا الکترونیک در سال 1383به ثبت رسیده و کار خود را با طراحی و تحقیقات در زمینه سیستمهای الکترونیکی و مخابراتی
آغاز کردهاست.در سال 1387بهعنواناولینشرکتدانشبنیاندر زمینهساختآبنمادر پارکعلموفناورییزدمستقرشدهومفتخر
استتاامروز پیشرودر تولیدپیشرفتهترینآبنماهایجهانباشد.
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
جهانیارائهمیکند.اینشرکتطیسالهایاخیرباسرمایهگذاریقابلتوجهدر ساختآبنمایدیجیتالسهبعدیو کریستالوبااستفادهاز نیرویانسانی
َ
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 ،طرحها و انیمیشنهای متعددی را شکل میدهد
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شرکت مطالعات و طراحی مرمت و معماری شارستان کهن یزد
مدیرعامل:ابوالفضلفالح
شرکت شارستان کهن یزد در سال 1393با همت و تالش جمعی از اساتید دانشکده هنر و معماری در سازمان ثبت شرکتهای استان
هنر پارک علم و فناوری یزد فعالیت خود را آغاز کرد.
یزد ثبت شده و در مهر همان سال در مرکز رشد علوم انسانی و ِ
شرکت شارستان در نظر دارد با هدف جلوگیری از آسیب به ابنیه تاریخی و کاربری دادن مناسب به این اماکن با توجه به اصالت و فرهنگ منطقه و با حمایت
پارک علم و فناوری یزد ،مرکزی به عنوان احیا و مرمت بافت تاریخی در مرکز اقبال بوجود آورد .ویژگی مهم این مرکز تلفیق تجربهها و مباحث علمی جدید در
این حوزه میباشد.
خدمات شرکت در چهار قالب طراحی ،مطالعات مدیریتی ،اجرا در زمینه معماری و مرمت بناها و بافت تاریخی و همچنین طراحی مدلی نوین در راستای
مدیریت اماکن فرهنگی ،تاریخی و گردشــگری ،با نام ســامانه ساشــار ،میباشــد .بدیهی اســت با توجه به گذشــت چهار ســال از فعالیت شــرکت ،تشکیل
دپارتمانهای معماری ،مرمت ،گردشگری و اجرای معماری و مرمت ،یکی از دستاوردهای اولیه شرکت میباشد.

شرکت ارمغان آژند ایرانیان (برند میراس)
مدیرعامل :سید علی پویا
شرکت هنرهای دستی و جواهرات ارمغان آژند ایرانیان ،با هدف ایجاد یک برند تخصصی در حوزه ی صنایع دستی 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 بازارســازی کاالها در عصر کنونی و با توجه به ضعف شــدید در حوزه هویت
بخشی به هنرهای دستی و عدم ارائه ی تصویری صحیح و همچنین عرضه نامناسب صنایع دستی ایران به سایر کشورهای جهان و حتی در داخل کشور،
شرکت ارمغان آژند ایرانیان با هدف ایجاد و توسعه ی یک برند تخصصی (برند میراس) و همچنین اعتال و توانمند سازی شبکه ی توزیع و فروش صنایع دستی
ایران فعالیت دارد .محصوالت شرکت شامل کف پوشها از جمله قالیچههای ابریشمی 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.
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شرکت طراحی مهندسی بافت گستر کویر یزد
مدیرعامل:مهدیهخجسته
شرکت طراحی مهندسی بافت گستر کویر یزد در زمینه طراحى هنرى و فنى پارچه فعالیت دارد.
شــکل گیرى شــرکت طراحى مهندســى بافت گســتر یزد در پارک علم و فناورى یزد در فروردین  ،١٣٨۶در دورهای صورت گرفت که صنعت نســاجى استان و
حتى کشور در عرصه طراحى پارچه با مشکالت عدیده اى دست به گریبان بود .فعالیتهاى گسترده ی بخش آموزشى 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 ،کماکان به فعالیتهای نوآورانه خود در این راستا در پارک علم و فناورى یزد ادامه میدهد.
فعالیت اصلی این شرکت طراحى هنرى و فنى طرحهاى 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 مراکز طراحى در واحدهاى تولیدى در سطح استان و کشور و همچنین آنالیز فنى و هنرى انواع پارچهها و
منسوجات خانگى اشاره کرد.
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درگفتوگوبامدیرعاملشرکتدانشبنیانارمغانتجارت کویریزدمطرحشد:

تولید بیش از ده محصول در حوزه آب درمانی ،دستاورد مهم شرکت
شــرکت دانش بنیان ارمغان تجارت کویر یزد در زمینه تجهیزات پزشــکی و تولید تجهیزات ورزش در آب فعالیت دارد .با حمید ابوئی ،مدیر عامل این شــرکت
گفتوگویی داشتیم که آن را با هم میخوانیم:
لطفا مختصری از فعالیت شرکت دانش بنیان ارمغان تجارت یزد رو بفرمایید؟
شرکت دانش بنیان ارمغان تجارت کویر یزد در سال  1391به ثبت رسید و از سال  94در پارک علم و فناوری یزد مستقر شد.
هدف شما از تاسیس شرکت چه بود؟
هدف از تاسیس شرکت تولید محصوالت جدید در حوزه آب درمانی و ورزش در آب بوده است که به منظور ارتقای سطح سالمت جامعه اجرا شده است.
محصوالت و خدمات شرکت ارمغان تجارت یزد چیست؟
یتــوان بــه خدمات پس از فروش محصوالت به مشــتریان و همچنین خدمات مشــاورهای در خصــوص راهاندازی مراکــز آب درمانی به
از خدمــات شــرکت م 
مشتریان نام برد تا افراد بتوانند با آگاهی کافی به انجام تمرینات و حرکات اختصاصی خود بپردازند.
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دستاوردهای مهم شرکت شما چیست؟
ثبت دو برند به نامهای هیدروجیم و هیدرومد ،تولید بیش از  10محصول در حوزه آب درمانی و همچنین تجهیز مراکز مختلف در سراســر ایران به تجهیزات
هیدروجیم و هیدرودرم را میتوان از دستاوردهای شرکت ارمغان تجارت کویر یزد نام برد.
چه چیزی شرکت شما و خدماتش را متمایز میکند؟
شرکت ارمغان تجارت کویر یزد با تجاری سازی تجهیزات ورزش در آب و آبدرمانی ،از قبیل تردمیل آبی ،استپ آبی ،آگوا پل ،دوچرخه آبی و مون واکر موفق به
ارائه محصوالت با کیفیت ،مقرون به صرفه و مناسب برای مشتریان شده است.
مشتریان شما چه کسانی هستند و چگونه با شرکت شما آشنا میشوند؟
مشتریان ما از طریق استخرهای خصوصی و دولتی ،فیزیوتراپیستها و عالوه بر آن از طریق فضای مجازی و سایت شرکت با ما آشنا میشوند.
مشکالت حوزه ی فعالیت شما چیست و شرکت شما تا چهاندازه میتواند در این موارد ،موانع را برطرف نماید؟
گران شدن مواد اولیه تولید در تمام زمینهها و عدم تخصیص اعتبار از سوی نهادهای دولتی از مشکالت این شرکت است .همچنین با کمبود آگاهی جامعه از
این حوزه ،شرکت ما بدون حمایت ،کار سختی پیش رو خواهد داشت؛ از طرفی برای آگاه سازی جامعه از تجهیزات هیدروجیم و مزایای این محصوالت برای
افراد به تبلیغات گسترده جهت اطالع رسانی به عموم جامعه وجود دارد که خود نیازمند همکاری ارگانهای مختلف در این راه میباشد.
همکاری شرکت شما بیشتر با چه صنایعی است؟
شرکت در زمینه ی تولید محصوالت با صنایع فلزی و صنایع پلیمری همکاریهای الزم را دارد.
آینده و چشمانداز شرکت خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
با توجه به باال رفتن میانگین سنی جامعه ،نیاز به استفاده از تجهیزات شرکت به سرعت رو به افزایش است و از طرفی با آگاهی بیشتر عموم از این محصوالت،
تقاضا فزونی خواهد گرفت که خود نوید بخش آیندهای روشن برای فعالیت در این حوزه میباشد.
پارک علم و فناوری یزد ،خدمات و فضای آن تا چهاندازه به شما کمک کرده است؟
قطعا حمایتهای پارک علم و فناوری به خصوص در سالهای ابتدایی شروع به کار شرکت ،نقش بسزایی در پیشبرد اهداف شرکت داشته است ،از این
حمایتها میتوان به امکانات ،اعتبارات و دیگر کمکهای تسریع کننده امور اشاره کرد.
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درگفتوگوبامدیرعاملگروهمهندسیشرکتدیدهبانتوسعهپایدار مطرحشد:

پارکعلموفناورییزد،محیطیمنحصربهفرد
برایهمافزاییشرکتهاباتخصصهایگوناگوناست
گروه مهندسی شرکت دیده بان توسعه پایدار ( )ZimaSciencesدر سال  ١٣٩٣تاسیس و در پردیس زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد مستقر شد .یکی از
محصوالت مهم و قابل تحسین این شرکت ،دستگاه فوق کم مصرفاندازه گیری سطح آب است که برای جمع آوری اطالعات تغییرات سطح آب توسعه یافته
است .با محمدرضا کوثری ،مدیرعامل این شرکت به گفتوگو نشستیم که حاصل آن را با هم میخوانیم:
لطفامختصریاز فعالیتهایشرکتبگویید
گروه مهندسی شرکت دیده بان توسعه پایدار در سال  ١٣٩٣تاسیس گردید .این شرکت مستقر در پردیس زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد میباشد.
اهداف اصلی این گروه پیشرفت علمی با بهره گیری از فناوری اطالعات نوین در علوم محیطی و حرکت در راستای بهبود محیط زیست و دستیابی به توسعه
پایدار میباشد.از جملهفعالیتهایشرکتمیتوانبهتهیهبانکهایاطالعاتیدر حیطهعلوممحیطی،اجرایطرحهای کاداستراراضی کشاورزیومنابع
طبیعی،جمعآوریاطالعاتتوصیفیاراضی کشاورزیومنابعطبیعی،اجرایطرحهایهوشمندسازی کشاورزی،تهیهوتوسعهبانکهایاطالعاتیپایش،
پیش بینی و مدیریت خشکسالی ،توسعه سیستمهای پایش و پیش بینی سیالب ،ساخت دستگاههایاندازه گیری پارامترهای محیطی و ...اشاره کرد.
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در مورد قراردادها و فعالیتهای کنونی خود توضیحاتی بفرمایید.
شرکت چندین قرارداد در رابطه با مدیریت جامع منابع آب ،مدیریت جامع خشکسالی ،تحلیل اطالعات در علوم محیطی ،توسعه و مدیریت پارسلهای
ً
کشــاورزی و همچنین ســاخت و فروش دستگاههای برداشت پارامترهای محیطی را در دســت اجرا دارد .اخیرا قرارداد ساخت و نصب دستگاههای فوق کم
مصرف برداشت سطح آب مخصوص سیالبها را تکمیل و اجرایی نموده است.
شرکت شما تاکنون چه دستاوردهایی داشته است؟
بهصورتکلیمیتوانگفتدستاوردهایشرکتشاملتوسعهسختافزارها،نرمافزارهاوهمچنینبرنامهریزیوتحلیلاطالعاتدرعلوممحیطیمیباشد.
تــا بــه حــال چندین نــرم افزار پرکاربرد در زمینه تحلیل اطالعات محیطی ارائه کردهایم .بــرای مثال نرم افزار  ZimaSPIبرای بحثاندازه گیری شــاخصهای
خشکسالی هواشناسی ،هیدرولوژی و خشکسالی آبهای زیرزمینی را ایجاد و در دسترس عالقه مندان قرار دادهایم .همچنین نرم افزارهایی برای محاسبه
تبخیر و تعرق ،پردازش تصاویر ماهواره ای،اندازه گیری فرسایش آبی و بادی و ...را ارائه کردهایم .اضافه بر آن یک روش بسیار کاربردی و با دقت مناسب برای
پیش بینی خشکسالی در سطح منطقهای و بر اساس قابلیتهای هوش مصنوعی ارائه کردهایم که دستاورد آن در یک مقاله  ISIدر یکی از مجالت بسیار
معتبربینالمللیبهچاپرسیدهاست.
در زمینه توسعه پایگاه اطالعاتی نیز تا به حال چندین نرم افزار را ایجاد و برای تحلیل این اطالعات نیز کدهای مربوطه را ارائه کردهایم .بر اساس این یافتهها،
قابلیت مدیریت داده و اطالعات در علوم محیطی به طور چشمگیری افزایش مییابد.
در زمینه ساخت سخت افزارها نیز باید بگویم که تا به حال چند سخت افزار و دستگاه پرکاربرد در حیطه علوم محیطی را ایجاد کردهایم .بیشتر این دستگاهها
برایاندازهگیری پارامترها در علوم محیطی توسعه یافتهاند .برای مثالاندازه گیری دبی سیالب و یااندازه گیری تغییرات سطح آب در چاهها ،دستگاههای
قدرتمند و کارایی را توسعه دادهایم.
لطفا در مورد دستگاه فوق کم مصرفاندازه گیری سطح آب توضیح دهید
محصــول مــورد نظــر دســتگاه فــوق کم مصرفاندازه گیری ســطح آب اســت که برای جمــع آوری اطالعات تغییرات ســطح آب توســعه یافته اســت .در حال
ثبات
حاضراندازه گیری منابع آب سطحی در کشور بیشتر بر مبنای استفاده از تعیین رابطه دبی  -اشل و قرائت دستی آنهاست .البته دستگاههای
خودکار ِ
ِ
اطالعات سطح و سرعت آب نیز نصب و مورد استفاده قرار گرفتهاند که بیشتر در انتهای حوزههای آبخیز بزرگ قرار دارند و لذا تحلیل برآورد منابع آب
برداشت
ِ
از سطح حوزههای آبخیز کوچک و متوسط را با محدودیت روبرو میسازند .از طرف دیگر دستگاههای ثبات بیشتر ساخت کشورهای خارجی بوده و تامین
دستگاهها ،قطعات و خدمات پس از فروش آنها در کشور با مشکالتی روبرو میباشد .اضافه بر آن بزرگی و نیاز به برق شهری و یا سلولهای خورشیدی در
این نوع دستگاهها ،نیازمند تمهیدات نگهبانی و یا مراقبت مستمر است که هزینههای جمعآوری اطالعات سطح آب را بسیار پرهزینه میکند.
با کار مداوم (حدود سه سال) شرکت دیده بان توسعه پایدار دستگاههایی را در این زمینه توسعه داده است که مشکالت فوق را مرتفع ساخته است .دستگاهها
به صورت فوق کم مصرف هستند .بدین صورت که با حداقل چهارباتری قلمی ساده و بدون نیاز به برق شهری و یا سلولهای خورشیدی ،به مدت  2سال
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داده برداری در شرایط بسیار سخت طبیعت را امکان پذیر میسازد .در این حالت دستگاه به صورت یک لوله حداکثر با قطر  6سانتی متر و ارتفاع دلخواه و
مورد نظر است که در کنار رودخانهها ،کانالها و ...به راحتی نصب میشود و نیازی به هزینه نگهداری ندارد.
ویژگی منحصر به فرد این محصول چیست و آیا نمونه دیگر داخلی یا خارجی دارد؟
ویژگی منحصر به فرد آن کوچکی ،فوق کم مصرف بودن و بدون نیاز به هزینههای نگهبانی است که البته یک ویژگی بسیار مهم آناندازه گیری تغییرات سطح
آب به صورت غیر تماســی اســت .در این حالت دقت دســتگاه به طور چشــمگیری افزایش مییابد و عمر مفید آن نیز بسیار زیاد میشود .چرا که در تماس با
آب نیست .دستگاه به صورت التراسونیک به جمع آوری اطالعات سطح آب در داخل یک لوله نازک میپردازد که در کنار فوق کم مصرف بودن آن رویکردی
نو در سطح کشور است .در حالت عادی استفاده از سنسورهای التراسونیک در داخل لوله امکان پذیر نیست و به همین خاطر از سنسورهای التراسونیک
بیرون از لوله استفاده میشود که آسیب پذیری دستگاه را بسیار افزایش میدهد .نمونه خارجی و گاها داخلی دستگاهها به فوق کم مصرف نیز وجود دارد
ولی متناسب با نمونهای که در حال حاضر ما ارائه کردهایم ،این اولین بار است که چنین دستگاهی ارائه میشود .در واقع استفاده از سنسورهای التراسونیک
در داخل لولههای نازک و به صورت فوق کم مصرف اولین بار است که ارائه میشود .از این رویکرد ما برایاندازه گیری سطح آب در چاههای پیزومتری نیز
استفادهمیکنیم.
مشکالت و موانعی که بر سر راه شرکت شماست را بفرمایید.
به هر حال ساخت دستگاهها و توسعه نرم افزارهایی این چنینی که برای اولین بار نیز ابداع میشوند ،نیاز به هزینه بسیار زیاد ،نیروی انسانی متخصص و با
تجربه و زمان دارد .خصوصا در رابطه با نیروی انسانی ،دسترسی به نیروهایی که در سطح قابل قبولی تخصص داشته باشند و در این زمینه نیز تجربه داشته
ً
باشندبسیار مشکلوپرهزینهاست .گاهاعدموجودتجربه کافی ،کار مارابامشکلمواجهمیکندودر اینحالتنیازمندآزمونوخطاهستیم.اینفرآیندآزمون
و خطا به معنی افزایش هزینه و همچنین افزایش زمان اجرای پروژه است .ولی به هر حال توسعه نیازمند هزینه است و ما انتظار داریم که بخشی از این هزینهها
توسط ارگانهای ذیربط در قالب طرحهای پژوهشی فراهم گردد .همچنین با توجه به زمان بر بودن این نوع پروژهها ،نیاز به زمان کافی تا توسعه محصول در
ارزیابی پروژههای ما در نظر گرفته شود .در غیر این صورت ،برای انجام چنین کارهای زیربنایی و اساسی در کشور نیازمند محصوالت خارجی هستیم.
حضور در پارک علم و فناوری یزد چه فایدهای برای شما داشته است؟
پارک علم و فناوری یزد ،محیطی منحصر به فرد است و افرادی با تخصصهای گوناگون در آن فعالیت مینمایند .ترکیب این تخصصها و اتخاذ رویکرد بین
رشتهای فرصتی بسیار عالی است که باید غنیمت شمرده شود .ما تا به حال از این فرصت به خوبی استفاده کردهایم و از تخصصهای مختلف در پارک
بهره بردهایم .در رابطه با همین فرآیند ساخت دستگاههای فوق کم مصرف ،بخش مکانیکی دستگاه ما توسط شرکت کیان فن آوران مهرسام (واقع در مرکز
بیوتکنولوژی) طراحی گردید که بســیار خوب هم این کار اجرا شــد .همچنین پارک علم و فناوری یزد کارشناســان مجربی دارد که در پیشــبرد اهداف شــرکت
حمایتهاوراهنماییهایبسیار خوبیارائهمیدهند.
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در گفتوگوبامدیرعاملشرکتپیشتازانتوسعهماهانمطرحشد:

بازارسازی و گسترش فضای کسب و کار در حوزه فناوریهای نرم
از موارد موفقیت پارک علم و فناوری یزد
شرکت پیشتازان توسعه ماهان در سال 1388فعالیتهای خود را آغاز نمود و با رویکردی جدید گام در راه ترویج مطالعات پژوهشی در حوزه
مشاورهمدیریتنهاد.به گفتوگوباالههافسریه،مدیرعاملشرکتنشستیم کهحاصلآنراباهممیخوانیم:
هدف شما از تاسیس شرکت چه بوده است؟
با توجه به تغییرات سریع جهان پیرامون ناشی از تغییرات اجتماعی و تکنولوژی از یک سو و گسترش روز افزون حوزههای مختلف مدیریت در سطح خرد و کالن از سوی
دیگر و همچنین احساس نیاز مدیران بخش دولتی و خصوصی به مشاورههای مدیریتی جهت برنامهریزی در ابعاد مختلف سازمان و منطقه ای؛ اهمیت پروژهها در
این حوزه جهت ترسیم نقشه راه ،برنامهریزی استراتژیک ،برنامهریزیهای عملیاتی در حوزه سازمانی و منطقه ای ،منابع انسانی ،بازار و سایر مباحث نوین مطرح در
مدیریت،جهتتوسعهبخشهایخصوصیودولتیوبهویژهتوسعهمنطقهایبیشاز پیشنمایانشدهاست.
در واقع ما در ماهان “وجود سرمایه انسانی پویا ،متخصص و متعهد به اخالق پژوهشی و فناوری ،پیشگام در حوزه پژوهشهای مدیریت توسعه ،مطالعات آماری و
برنامهریزی اجتماعی در سطح کشور و دارای جایگاه برتر در ارائه خدمات با کیفیت پژوهشی و مشاوره ،با هدف حفظ ارزش برتر برای مشتریان” را ارزش سازمانی خود
قراردادهایموباشعارسازمانی“تحولاستراتژیک،تجربهایمتفاوت”درتالشبراینهادینهکردنتفکراستراتژیکدربرنامهریزیهایکالنسازمانیومنطقهایهستیم
و در این راه با اتکا به سالمت کاری ثابت قدم خواهیم بود.
محصوالتوخدماتشرکتشماچیست؟
تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی در سطح منطقهای و سازمانی ،تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی ،تدوین برنامه استراتژیک در حوزه بازار ،طراحی ساختار
سازمانی ،شرح شغل و ارزیابی عملکرد کارکنان ،اجرای پروژههای تحقیقات و مطالعات بازار ،شناسایی بازارهای هدف داخلی و خارجی بر اساس معیار فروش پایدار،
طراحی و پیاده سازی نظام جامع آماری ،احصاء و طراحی فرآیندهای سازمانی ،تسهیلگری پروژههای توسعه ای ،رضایت سنجی و افکارسنجی مشتریان و اجرای
پروژههایحوزهاجتماعیدر سطحمنطقهایوسازمانیاز جملهمحصوالتوخدماتشرکتپیشتازانتوسعهماهاناست.
دستاوردهایشرکتاز زمانتاسیستابحالچهبودهاست؟
از نظرمجموعهمامهمترینفاکتور موفقیتشرکت ،گستردگیبازار است،بههمینمنظور،توسعهبازار در کنار توسعهخدماتاز عالیتریناهدافشرکتبودهوخواهد
ً
بود .اتکا به بازارهای محدود و مقطعی که بر اساس شرایط پیش میآید هرچند برای کوتاه مدت مسکن خواهد بود ولی قطعا در آینده تضمین کننده موفقیت نخواهد
بود .به همین منظور شرکت ماهان ،توسعه بازار و توسعه خدمات خود را در کنار رضایت حداکثری مشتریان خود اصلی ترین عامل در موفقیتهای آتی خود میداند و
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خوشبختانهتاکنونتوانستهبخشاعظمیازاینموضوعراتحققببخشدکهمهمتریندستاوردشرکتمحسوبمیشود.
چهچیزیشرکتشماوخدماتشرامتمایزمیکند؟
نیرویانسانیمتخصص،استفادهاز ظرفیتاساتیدودانشگاهیانبهعنوانمشاور در اجرایپروژهها،اهمیتدادنبهمسائلروز وبروز رسانیدانشنسبتبهبازارهای
جدید.استقبالوپذیرشایدههاینوو کاربردیاز بیروناز مجموعههمکارانشرکتاز ویژگیهایمنحصربهفردشرکتاست.
مشتریانشماچهکسانیهستندوچگونهباشرکتشماآشنامیشوند؟
مشتریانشرکت،سازمانهایدولتیوخصوصیاستکهاغلبآشناییازطریقاطالعازسوابققبلیشرکت،زمینههمکاریگذشته،تبلیغاتتوسطشرکت،معرفیافراد
وسازمانهابهیکدیگروهمچنینپرزنتمحصوالتتوسطشرکتانجاممیشود.
مشکالتحوزهفعالیتشماچیستوشرکتشماتاچهاندازهمیتوانددر اینمواردموانعرابرطرفنماید؟
از جمله مشــکالتی که شــرکت با آنها روبروســت میتوان به عدم آشــنایی کامل مدیران بخش دولتی و غیر دولتی با علوم مدیریت ،آمار وکاربردهای آن ،عدم برگزاری
صحیحبرخیمناقصاتدولتیووجودتبانیوتخلفاتغیراخالقی،تخصیصبودجههای کمبهطرحهایپژوهشیوعدمثباتمنابعانسانیاشاره کرد.
همکاریشرکتشمابیشترباچهصنایعیاست؟
سازمانهایدولتیوسازمانهایخصوصی اعماز بانکها ،کارخانجاتتولیدیوشهرکهایصنعتی
آیندهوچشمانداز شرکتخودراچگونهارزیابیمیکنید؟
تبدیلشدنبهشرکتبرتراستانومنطقهدرحوزهمدیریت،مطالعاتفرهنگیوبرنامهریزیاجتماعیفعالدرارائهطرحهاوایدههاینوینپژوهشیدرحوزهمدیریت،
علوم اجتماعی و فرهنگی ،پیشگام در حوزه پژوهشهای نوین آماری در سطح کشور و پیشرو در حوزه پیاده سازی نظام جامع آماری در سطح استان و منطقه از جمله
برنامههایآیندهواهدافبلندمدتشرکتاست.
پارک علم و فناوری یزد ،خدمات و فضای آن تا چهاندازه در فعالیتهای شما کمک کننده است؟
حمایتمعنویپارکنقشبسزاییدرموفقیتشرکتهایپارکبهویژهمجموعهماهانداشتهودارد.حمایتازشکلدهیهستهاولیهشرکت،کمکبههویتسازیو
برندسازیآن،قرار گرفتندر کنار سایررقبا کهمنجربههمافزاییودانشافزاییواشتراک گذاریبازار ودر بلندمدتتوسعهبازار شدهاست؛از مواردیاست کهپارکعلمو
ً
فناورییزدبافراهمآوردنآن،بستررشدشرکتهارافراهمنمودهاست.قطعاحمایت،همراهیوبازارسازیو گسترشفضای کسبو کار در حوزهفناوریهاینرماز موارد
موفقیت پارک علم و فناوری یزد بوده است که با گذشت قریب به ده سال از آغاز فعالیت این مجموعه در این حوزه در حال حاضر ثمره تالش مسئولین حاضر و سابق این
پارک را در استان یزد شاهد هستیم .حضور شرکتهای موفق و صاحب سبک و نظر که توانایی رقابت در سطح کشور در حوزه فناوریهای نرم را دارند و هم افزایی بین
آنها حتی آنها را قادر به مشارکت در پروژه ملی و کالن خواهد کرد.
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در گفتوگوبامدیرعاملشرکتمیالدساینایایساتیسمطرحشد:

تسهیلانجامبرنامههایآموزشیوپژوهشیدر مراکزآموزشیاستان
با بهره جستن از مجوز فناوری پارک یزد
شــرکت میالد ســاینای ایســاتیس در ســال  94با موضوع فعالیت در حوزه آموزشــی ،در مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری یزد مستقر شد .باهادی
پورمحمدی ،مدیرعامل این شرکت به گفتوگو نشستهایم که حاصل آن را با هم میخوانیم:
شرکت میالد ساینای ایساتیس در چه سالی ثبت و در چه سالی در پارک علم و فناوری یزد مستقر شد؟
شرکت در آبان ماه سال  93به ثبت رسید و اول خرداد سال  94در مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری یزد مستقر شد.
هدف شما از تاسیس شرکت چه بود؟
هدف اصلی تاسیس شرکت ،انجام فعالیتهای آموزشی -پژوهشی در زمینه هوش منطقی ریاضی برای کودکان رده سنی 4تا 8سال در قالب استعدادیابی
و طراحی بستههای آموزشی ریاضی بوده است.
محصوالت وخدمات شرکت شما چیست؟
از جمله محصوالت و خدمات شرکت میالد ساینای ایساتیس میتوان به پرورش مهارتهای ذهنی از طریق طراحی و آموزش بازیهای نوین فکری برای
تمامی ردههای ســنی ،ترویج اســتفاده از بازیهای فکری و بهرهمندی تمام گروههای ســنی از این ظرفیت ،ایجاد تحول در فضای آموزشــی ســنتی جهت
تحقق آموزش خالق و برگزاری دورههای آموزشی با رویکرد پرورش مربی اشاره کرد.
دستاوردهای شرکت در زمان تاسیس تا به حال چه بوده است؟
برگزاری دوره آموزشی مهارتهای خالقیت ویژه دانشجویان و دانش آموزان پایههای مختلف ،واکاوی ذهن و تالش در راستای رفع اختالالت یادگیری و ارائه
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مشاوره تحصیلی در رابطه با اختالالت یادگیری و طراحی و تدوین پکیجهای مخصوص آموزشی در حوزه هوش منطقی ریاضی برای رده سنی  5تا  8سال
از جمله دستاوردهای این شرکت است.
چه چیزی شرکت شما و خدماتش را متمایزمی کند؟
تخصص وتجربه این مجموعه در ارائه خدمات آموزشی ،پرورشی و روانشناسی از سنین کودکی تا بزرگسالی،
استفاده از وسایل کمک آموزشی تخصصی در حوزه هوش افزایی ،داشتن سرفصلهای مدون و متمایز متناسب با نیازهای آموزشی طیفهای مختلف
جامعه و تکیه بر سامانههای نوین یاد دهی و یادگیری در بین جامعه دانش آموزی و دانشجویی ،خدمات شرکت ما را نسبت به شرکتهایی با حوزه فعالیت
مشابه متمایز کرده است.
مشتریان شما چه کسانی هستند و چگونه با شرکت شما آشنا میشوند؟
مدارس و مراکز آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی ،سازمانها و نهادهای فعال در حوزه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی ،کودکان و نوجوانان از سنین 4
سال به باال ،والدین کودکان و نوجوانان و سایر مربیان مدارس استان از مشتریان شرکت محسوب میشوند.
مشکالت حوزه فعالیت شما چیست و شرکت شما تا چهاندازه میتواند در این موارد موانع را برطرف نماید؟
متاسفانه مشکالت این حوزه زیاد است اما مهم ترین این مشکالت وابستگی خانوادهها به شیوههای آموزشی سنتی و عدم آشنایی خانوادهها با اهمیت
آموزش در سنین پایه است.
آینده و چشمانداز شرکت خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
انجام خدمات مشاورهای و آموزشی و ارزشآفرین در سایر مراکز آموزشی و تربیتی دولتی و خصوصی در استان یزد و استانهای همجوار و مطرح شدن به
عنوان شــرکت پیشــرو در حوزه آموزش مباحث نوین و رشــد خالقیت در جامعه هدف و انجام پژوهشهای کاربردی ،تجهیز و توســعه مرکز خالقیت و هوش
افزایی به عنوان قطب اصلی آموزش و ترویج خالقیت درمنطقه ،تبدیل شدن به اولین انتخاب جامعه هدف برای رفع نیازهای آموزشی و مشاورهای خود،
ارائه بستههای جامع نرم افزاری متناسب با نیازهای آموزشی جامعه هدف و تدوین سرفصلهای جامع آموزشی با تمرکز بر حوزه خالقیت ،بازی فکری و
ریاضیات ،چشمانداز و آیندهای است که برای شرکت در نظر گرفته و در راه رسیدن به آنها تالش میکنیم.
پارک علم و فناوری یزد ،خدمات و فضای آن تا چهاندازه در فعالیتهای شما کمک کننده است؟
حضور در پارک علم و فناوری یزد فواید زیادی برای شــرکت داشــته اســت که از آن جمله میتوان به تســهیل امور مربوط به انجام برنامههای آموزشــی و
پژوهشی در سایر مراکز آموزشی استان با بهره جستن از مجوز فناوری و کمک به معرفی بهتر خدمات شرکت با بهره جستن از فضای فیزیکی پارک علمی
کودکان و نوجوانان و دفتر شرکت اشاره کرد.
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در گفتوگو با مدیرعامل شرکت آریا توسعهفناوری و علمسنجی فرسادمطرح شد:

شرکتآریاتوسعهفناوریفرساد،نخستینشرکتعلمسنجیدر کشور
شــرکت آریا توســعه فناوری و علم ســنجی فرســاد در اردیبهشــت  96ثبت و در مرکز رشد علوم انســانی و هنر پارک علم و فناوری یزد مستقر شد .این شرکت
فعالیتهایی را به صورت تخصصی در حوزههای علم و فناوری با ابزارهای علم سنجی و مشاورههای اطالعاتی و ارزیابی در زمینههای مختلف انجام داده
است و با سازمانهای دولتی و هم چنین شرکتهای خصوصی همکاری داشته است .با ندا احمدی ،مدیرعامل این شرکت به گفتوگو نشستیم که حاصل
آن را با هم میخوانیم:
هدف شما از تاسیس شرکت چه بوده است؟
با توجه به اینکه هیچ ردیف شغلی در مورد رشته تحصیلی ما ،علم سنجی یا مدیریت علم و فناوری وجود نداشت هدف اصلی ما از تاسیس شرکت پیدا
کردن یک زمینه کاری در این رشته بود .بنابراین تصمیم گرفتیم اولین شرکت علم سنجی ایران را تاسیس کنیم .خدمات ما عمدتا مبتنی بر علم و دانش است.
از کارهای داده کاوی و داده پردازی با روشهای خودمان تا روشهای جدید آینده پژوهی و آینده کاوی و...
شرکت شما تاکنون چه دستاوردهایی داشته است؟
مفتخریم که اولین شرکت علم سنجی در این حوزه شرکت ما بوده است و با توجه به اینکه رشته تحصیلی خودمان خیلی آشنا نبود توانستیم در ستاد فناوری
نانو و پارکهای علم و فناوری بوشهر و قم کار خود را ارائه داده و شبکهای از همکاران در این حوزه تشکیل دهیم.
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محصوالت و خدمات شرکت شما چیست؟
پژوهشها و تحقیقات ما بیشتر در حوزه آب ،گردشگری و فناوریهای نوین بوده است و در این راستا پروژهای با مرکز توسعه فناوری آب پارک یزد داشتیم
که طی آن یک بانک اطالعاتی مفصل از فناوریهایی که در دنیا در مورد آب منتشر شده گردآوری کردیم .در مورد گردشگری استان هم چندین پروژه موفق
داشتیم.
حوزهای که جدیدا به آن وارد شــدیم که بیشــتر مبتنی بر فنون داده ســازی و داده پردازی در علم ســنجی است ،حوزه منابع انسانی و تدوین نقشههای راه
است
چه چیزی شرکت شما و خدماتش را متمایز میکند؟
مهم ترین چیزی که از شروع کار برای ما ارزشمند بوده این است که بتوانیم اطالعات دقیق و درست را در کمترین زمان آماده کنیم .سعی کردیم مهارت سواد
اطالعاتی در شرکت همیشه موجود باشد تا بتوانیم بهترین داده را با کمترین زمان و کمترین هزینه برای کارفرما پردازش کنیم.
مشتریانشمابیشترچه کسانیهستند؟
اکثر مشتریان ما تا االن بیشتر شرکتهای دولتی بودند اما ما مایل هستیم بیشتر به سمت شرکتهای خصوصی برویم .بیشتر افراد برای تامین نیازهای
اطالعاتی خود معموال به سراغ ما میآیند از طرفی شرکتهای خصوصی بیشتری در حوزه گردشگری فعال هستند که با آنها کار میکنیم.
مشکالت حوزه فعالیت شما چیست و شرکت شما تا چهاندازه میتواند در این موارد موانع را برطرف نماید؟
متاســفانه بعضی از ســازمانها و شــرکتها هستند که نسبت به اطالعات موجودشان یک دید سطحی داشته و فکر میکنند شرایط موجود باید به همین
منوال بماند و برای تغییرات احتمالی خودشــان را آماده نمی کنند .از آن جایی که شــرکت ما برنامهریزی اســتراتژیک برای ایجاد تغییرات دارد ،گاهی این
سطحی نگریها جلوی کار ما را میگیرد .تا االن شرکت در وضعیت خوبی بوده و از اینجا به بعد نیز با وجود تغییراتی که در فضای رقابتی و شرایط اقتصادی
پیش آمده سعی میکنیم استراتژی شرکت را جوری تغییر دهیم که با همه این تغییرات بتوانیم همراه شویم.
پارک علم و فناوری یزد ،خدمات و فضای آن تا چهاندازه به شما کمک کرده است؟
مســلما وقتی نام پارک در عقد قراردادها برده میشــود ،جور دیگری به آنها نگاه میشــود و از این نظر که تحت عنوان و برند پارک جلو بروی خیلی خوب
است ولی توقع ما این است که کمک و توجه پارک به شرکتهایی که خیلی تجربه در زمینه شرکت داری ندارند بیشتر باشد.
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در گفتوگوبامدیرعاملموسسه کیانحسابپارسایساتیسمطرحشد:

تغییراتمکرر قوانینوبخشنامههااز مشکالتبزرگحوزهمالیومالیاتی
موسسه کیان حساب پارس ایساتیس در راستای ارائه خدمات مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی به شرکتها و موسسات ،در اسفند ماه سال 1393
تاسیس و در شهریور  1394در پارک علم و فناوری یزد مستقر شد.
با محسن حکیمی ،مدیرعامل این شرکت به گفتوگو نشستیم که حاصل آن را با هم میخوانیم:
هدف شما از تاسیس شرکت چه بود؟
هدف اصلی ما برای تاســیس این شــرکت ،انجام خدمات حرفهای و تخصصی حســابداری و مالیاتی و پوشــش خالء ارزش گذاری در مالکیت فکری بوده
است.
محصوالت و خدمات شرکت شماچیست؟
در شرکت کیان حساب پارس ایساتیس به طور کلی خدمات حسابداری و مالیاتی در تمام زمینهها ارائه میشود .اما مهمترین محصول این شرکت ارزش
گذاری دارایی نامشهود شرکتها است که میتوان دانش فنی در شرکتهای دانش بنیان را ارزش گذاری نمود .بنابراین خدمات ما شامل مشاوره مالی و
مالیاتی شرکتهای دانش بنیان ،حسابرسی داخلی ،مشاوره مالی اشخاص حقوقی و حقیقی ،مشاوره مالیاتی و ...است.
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دستاوردهای شرکت از زمان تاسیس تا به حال چه بوده است؟
خوشبختانه ما توانستهایم با انجام خدمات حرفه ای ،به صنایع مختلف و شرکتهای متنوع ورود کرده و مشکالت مالیاتی و تصمیم گیریهای مدیریتی
آنها را با اصالح ساختار مالی و محاسبات بهای تمام شده بهبود بخشیم.
چه چیزی شرکت شما و خدماتش را متمایزمی کند؟
داشتن تیم تخصصی و حرفهای و باتجربه و ساختار منظم و باکیفیت
مشتریان شما چه کسانی هستند و چگونه با شرکت شما آشنا میشوند؟
تمامی فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی میتوانند مشتریان این شرکت باشند و از روی تبلیغات و معرفی مشتریان قبلی و اعتبار و جایگاه این
شرکت در جامعه حسابداری استان باهم آشنا میشویم.
مشکالت حوزه فعالیت شما چیست و شرکت شما تا چهاندازه میتواند در این موارد موانع را برطرف نماید؟
عــدم آشــنایی مدیــران بــا حســابداری مدیریت و اهمیت بهــای تمام شــده در این حوزه و ناآگاهی آنان نســبت بــه قوانین و همچنین تغیرات مکــرر قوانین و
بخشــنامهها از مشــکالت بزرگ این حوزه اســت که با اطالع رســانی و آموزش و ارائه خدمات حرفهای توانســتهایم دراندازه و توان خود این نقیصه را در بین
مشتریان خود برطرف نماییم ولی تغیرات مکرر قوانین خارج از اختیارات واندازههای شرکت است.
همکاری شرکت شما بیشتر با چه صنایعی است؟
صنایع کاشی و سرامیک و نساجی و ساختمانی و صنایع وابسته و شرکتهای نوآور و دانش بنیان
آینده و چشمانداز شرکت خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
ً
قطعا با گســترده تر شــدن مباحث مالی و مالیاتی در فضای کســب و کار کشــور این شــرکت میتواند یکی از معتبرترین و تخصصی ترین مراکز ارائه دهنده
خدمات حسابداری و حسابرسی و مالیاتی در کشور باشد.
پارک علم و فناوری یزد ،خدمات و فضای آن تا چهاندازه در فعالیتهای شما کمک کننده است؟
حضور در پارک علم وفناوری اعتبار ویژهای را به شرکت میدهد علی الخصوص با توجه به نوآوری خدمات ارزش گذاری در این شرکت و استقرار شرکتهای
دانش بنیان در پارک ،همکاریها در این زمینه ،سریعتر و بیشتر میتواند صورت پذیرد.
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درگفتوگوبامدیرعاملشرکتمعدنیوصنعتیپادرامعدنایرانیانمطرحشد:

بهینهسازیالگویانفجار در معادن،هدفاصلیتاسیسشرکت
شرکت معدنی و صنعتی پادرا معدن ایرانیان با هدف بهینهسازی مصرف انرژی و افزایش راندمان عملیات معدنکاری در سال  95تاسیس و همان سال وارد
پارک علم و فناوری یزد شد .گفتوگویی داشتیم با محمدرضا دهقان ،مدیرعامل این شرکت که با هم میخوانیم:
هدف شما از تاسیس شرکت چه بود؟
هدف اصلی ما از تاسیس شرکت ،بهینه سازی الگوی انفجار در معادن بود .از آنجایی که اکثر عملیاتها در فرآوری مواد معدنی وابسته به توزیع ابعادی ذارت
میباشد ،تصمیم گیری درباره این که در کدام نقطه از سیستم بایستی مراحل مختلف کاهش سایز اتفاق بیفتد و تا چه سطحی از خردایش ،یکی از مسائل
مهم است.
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حفاری و انفجار اولین قدم در خردایش ســنگ میباشــد که هزینه این مرحله حدود  30درصد از کل هزینههای تولید را تشــکیل میدهد .تحقیقات نشــان
دادهاند که ظرفیت و بهره وری فرآیند خردایش بطور قوی به توزیع ابعادی مواد خرد شــده حاصل از انفجار وابســته اســت .همچنین ثابت شــده اســت که
میتوان با تغییر در توزیع ابعادی مواد خردشــده حاصل از انفجار ،توان مصرفی آســیا خودشــکن را تا  20درصد افزایش داد .بنابراین با توجه به هزینههای
مرتبط به حفاری و انفجار نسبت به کل هزینههای تولید ،صرف هزینه در حفاری ،انفجار و سنگ شکنی جهت افزایش خردایش میتواند به صرفه تر از واحد
آسیاکنی باشد از سوی دیگر با توجه به آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی و در پی آن افزایش بهای انرژیهای برق و گاز ،هزینههای تامین انرژی بیش از
گذشته مورد توجه قرار گرفته و کاهش مصرف انرژی بخشهای مختلف معدن و کارخانهها ،یک امر ضروری بوده و الزمه پیشرفت و بقای شرکت در بازارهای
داخلی و بینالمللی میباشد .بنابراین ارائۀ روشهای بهینه سازی نتایج عملیات انفجار از طریق مطالعات میدانی ،بررسیهای علمی واندازهگیریهای
آزمایشگاهی برای عملیات متنوع معدنی و عمرانی سبب کاهش هزینههای تولیدی معدن خواهد شد.
با توجه به توضیحی که ارائه کردید فعالیت شرکت شما دقیقا چیست؟
در این راستا زمینه فعالیت شرکت طراحی اتوماسیون بهینه سازی الگوی انفجاری ،جهت برقراری ارتباط بین معدن و کارخانه فرآوری به منظور بهینه سازی
خردایش سنگ حاصل از انفجار با در نظر داشتن شرایط برجای محیطی و افزایش راندمان واحد خردایش کارخانۀ فرآوری و متعاقب آن کاهش هزینههای
کل است.
محصوالت و خدمات شرکت پادرامعدن چیست؟
بهینه سازی الگوی انفجار ،طراحی ،ساخت و راهاندازی سیستم ردیابی بار در معادن ساخت درپوشهای انفجاری و طراحی ،ساخت و راهاندازی ردیابی
افراد در معادن زیرزمینی از عمده خدمات و محصوالت شرکت پادرامعدن است.
از زمان تاسیس تاکنون شرکت چه دستاوردهایی کسب کرده است؟
انجام پروژه بهینه سازی الگوی انفجار در معدن مس میدوک ،پروژه ساخت دستگاه مکانیزاسیون گل گذاری انفجار در معدن چادرملو و انجام پروژه ساخت
درپوش انفجاری در معدن گلگهر از جمله دستاوردها و فعالیتهای شرکت بوده است.
چه چیزی شرکت شما و خدماتش را متمایز میکند؟
ارتباط بین صنعت و دانشگاه به طور مدوام و بهره گیری از تجارب اساتید دانشگاه با درک کاستیهایی که در طراحی و اجرای الگوهای انفجاری وجود دارد
از یک سو و موقعیت شرکت در این استان معدن خیز و ارائه خدمات پیشتیبانی به موقع به کارفرمایان از سوی دیگر سبب شده است که این شرکت نسبت به
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رقبایی که اکثرا در تهران فعالیت دارند ،موقعیت مناسب تری در ارتباط با خدمات پشتیبانی در اسرع وقت داشته باشد .همچنین در اختیار داشتن تجهیزات
آزمایشگاهی مکانیک سنگ در استان سبب میشود تا با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی ،پروژههای معدنی را با دقت باال و بر پایه ی مباحث تئوری قوی
و شبیه سازی رایانهای انجام و نظر کارفرمایان را جلب کرد.
مشتریان شما چه کسانی هستند و چگونه با شرکت شما آشنا میشوند؟
کلیۀ پروژههای عمرانی و معادن بزرگ و کوچک (خصوصی و دولتی) که تمام یا بخشــی از فعالیتهای آنها به انفجار مرتبط اســت ،شــرکتهای مشــاور و
پیمانکار عملیات انفجار سراسر کشور ،انجمن صنفی شرکتهای خدمات آتشکاری ،دانشگاهها و موسسات تحقیق صنعتی که بر روی انفجار و فرآیندهای
مربوط به آن فعالیت دارند ،از مشتریان شرکت محسوب میشوند.
مشکالت حوزه ی فعالیت شما چیست و شرکت شما تا چهاندازه میتواند در این موارد موانع را برطرف نماید؟
محدود بودن و خاص بودن مشتریان و نیز حساس بودن حوزه فعالیت شرکت میتواند تا حدی روند رشد سریع شرکت را به تعویق بیاندازد ولی با توجه به
جلسات توجیهی و متقاعد کردن مدیران معادن میتوان این مشکل رابرطرف نمود .از طرفی تامین مواد اولیه نیز یکی از مشکالت بزرگ مجموعه است که
میتوان با خرید عمده از شرکتهای خارجی تولید کننده این مشکل را تا حدودی برطرف نمود.
همکاری شرکت شما بیشتر با چه صنایعی است؟
معادن و صنایع وابسته ،صنایع فوالد و پلیمر
آینده و چشمانداز شرکت خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
ایجاد شرکتی با موقعیت رهبری در زمینه معدنی درکشور با کیفیتی در سطح جهانی در راستای تحقق سود آوری بلند مدت در فعالیتهای مرتبط با معادن
و رهبری بازار کشور در بخش تولید و اجرای سیستمهای نوین انفجاری معدنکاری در تمامی معادن کشور جزو چشماندازهای شرکت است.
پارک علم و فناوری ،خدمات و فضای آن تا چهاندازه در فعالیتهای شما کمک کننده است؟
مجموعه پارک علم و فناوری با ارائه خدمات مادی و معنوی سهم زیادی از پیشرفت شرکت را به خود اختصاص داده است.
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در گفتوگوبامدیرعاملشرکتدانشپژوهانمالیفرانگرامینپویامطرحشد:

هدف از تاسیس شرکت ،ارائه خدمات مالی و حسابداری است
شرکت دانشپژوهان مالی فرانگر امین پویا از سال  94در چهار دسته دانش پژوهی آموزشی ،دانش پژوهی محض ،دانش پژوهی کاربردی و دانش پژوهی
ادغامی فعالیت میکند .با اکرم تفتیان ،مدیرعامل این شرکت به گفتوگو نشستیم که حاصل آن را با هم میخوانیم:
شرکت در چه سالی ثبت شد و در چه سالی در پارک علم و فناوری یزد مستقر شدید؟
شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر در سال  1394تاسیس و از بدو فعالیت خود در پارک علم و فناوری یزد مستقر شده است.
هدف شما از تاسیس شرکت چه بود؟
هدف از تاسیس شرکت ،ارائه خدمات مالی و حسابداری از جمله آموزش به فعالین و عالقه مندان حوزه مالی و حسابداری بوده است .آموزشها و فرآیندهای
این شرکت به نحوی است که تکمیل کننده مباحث و آموزشهای آکادمیک ،جهت برآورده کردن نیازهای حوزه مالی و حسابداری در صنعت بوده است .به
عبارتی این شرکت پلی ارتباطی است که دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه را جهت فعالیت در صنعت آماده میکند.
محصوالت و خدمات شرکت شما چیست؟
محصوالت این شــرکت با توجه به بازار هدف و مخاطبان ،بســیار متنوع اســت .آموزش کاربردی ورود به بازار کار ویژه حسابداران ،آموزشهای مالی جهت
مدیرانارشدغیرمالیومدیرانعامل،آموزشهایهوشوسوادمالیبهخانوادهها،آموزشهایحسابداریویژه کارکناندولت،آموزشهایسرمایهگذاری
و ...از خدمات و محصوالت شرکت دانشپژوهان مالی فرانگر است.
دستاوردهای شرکت از زمان تاسیس تا به حال چه بوده است؟
این شــرکت بســتر مجازی ( اینترنت) را جهت فعالیت اصلی خود انتخاب نمود و در حال حاضر دارای یک پورتال با بیش از  10ســایت میباشــد که خدمات
متنوعی را ارائه میدهند .عالوه بر آن ،این شرکت با تشکیل یک هسته هیئت علمی از اساتید ،فعالین صنعت و کارشناسان خبره در زمینه مالی و حسابداری
بستری جهت شکوفایی هرچه بیشتر ایجاد نموده است.
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چه چیزی شرکت شما و خدماتش را متمایز میکند؟
هدف ما ایجاد یک مرکز تخصصی حسابداری و مالی بوده که بتواند نیازهای جامعه را در این حوزه پوشش دهد وجه تمایز این شرکت با سایر رقبا ،خدمات
با کیفیت ،دسترسی آسان و فراگیر در هر منطقه از کشور به این خدمات و تیم تخصصی در زمینه مالی و حسابداری است.
مشتریان شما چه کسانی هستند و چگونه با شرکت شما آشنا میشوند؟
بازار هدف ما باتوجه به گستردگی کار شامل حسابداران و عالقه مندان به فعالیت در این حوزه ،خانوادهها ،مدیران ارشد و غیر مالی سازمانها ،کارکنان بخش
عمومی ( کارکنان دولت) و ارائه دهندگان خدمات مالی و حسابداری و سرمایهگذاری و ...میباشد
مشکالت حوزه ی فعالیت شما چیست و شرکت شما تا چهاندازه میتواند در این موارد موانع را برطرف نماید؟
مشــکلی که متاســفانه وجود دارد ارائه خدمات مالی و حســابداری با کیفیت پایین توســط برخی فعالین حوزه مالی و حســابداری بوده که تنها بعد مالی
برایشان اهمیت داشته و توجه چندانی به کیفیت و کاربردی بودن خدماتشان نداشتهاند که این موضوع باعث کاهش اعتماد عمومی به فعالین این حوزه
شده است.
نمونه دیگر ،خدمات آموزشی در مباحث مالی است که افراد غیر متخصص دورههایی را با شعار افزایش ثروت و هوش مالی و ...ارائه میکنند که هدفشان
فقط کسب درآمد است نه ارائه خدمات مفید.
همکاری شرکت شما بیشتر با چه صنایعی است؟
یکی از بخشهای مهم سازمانها بخش مالی و حسابداری بوده و به عبارتی تمام صنایع نیازمند خدمات مالی و حسابداری با کیفیت میباشند .این شرکت
پروژهها و خدماتی را با چندین شرکت به اجرا درآورده است .با توسعه هرچه بیشتر شرکت مطمئنا دامنه فعالیتش در صنایع گسترده تر میشود.
آینده و چشمانداز شرکت خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
در حال حاضر شاهد تحوالت ارزی و اقتصادی در کشور هستیم و به همین خاطر نیاز به افزایش سواد مالی خانوارها شدیدا احساس شده است که در این
بخش برنامههای بسیار مفیدی در حال اجرا داریم و همچنین این شرایط اقتصادی کاهش درآمدی نفت را در پی داشته در سنوات آتی تکیه دولت بر تامین
منابع از مالیات خواهد بود که خود پیامدی مثبت برای ارائه دهندگان خدمات ویژه مالی و حسابداری در بخش صنعت میباشد.
پارک علم و فناوری ،خدمات و فضای آن تا چهاندازه در فعالیتهای شما کمک کننده است؟
خوشبختانه ریاست محترم پارک علم و فناوری یزد نگاه ویژهای به شرکتها و موسسات فناور مستقر در این مجموعه داشته و همواره آنها را حمایت کرده
است .همچنین مدیر مرکز رشد علوم انسانی در زمینه مشاوره و جهت دادن به فعالیت شرکتها بسیار پویا عمل نموده که از ایشان تشکر میکنیم.
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مدیرعامل شرکت فراصدر مطرح کرد:

مهمترینهدفمااز تاسیسشرکت،ارتقاءدانش ITاستاندر حوزههای کسبو کار است
شرکت فراصدر در سال  1387تاسیس و فعالیت خود را در کلیه زمینههای فناوری اطالعات و ارتباطات آغاز کرد .با محمدعلی سعادت جو ،مدیرعامل این
شرکت به گفتوگو نشستیم که حاصل آن را با هم میخوانیم:
شرکت فراصدر در چه سالی ثبت شد و در چه سالی در پارک علم و فناوری یزد مستقر شدید؟
شرکت در سال  87تاسیس شد و ما توانستیم درسال  88در پارک علم و فناوری یزد مستقر شویم.
هدف شما از تاسیس شرکت چه بود؟
مهم ترین هدف ما از تاسیس شرکت ،ارتقاء دانش  ITاستان در حوزههای کسب و کار و درآمدزایی و خلق ثروت برای سهامداران بوده است.
محصوالت و خدمات شرکت شماچیست؟
ساماندهی یکپارچه مدیریت کسب و کار شامل استفاده از نیروهای جوان و پرتالش ،مدیریت هوشمند رستوران (مهر) ،مدیریت آرایشگاهی هوشمند (ماه)،
سیستم مدیریت کسب و کارفرابین و شبکه مجازی  Appsiteاز جمله محصوالت و خدمات شرکت فراصدر است.
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دستاوردهای شرکت از زمان تاسیس تا به حال چه بوده است؟
عقدقراردادانحصاریباسازمانلیگوفدراسیونفوتبال کشور جهتراهاندازیسامانهیکپارچهورزشیار در باشگاهها،عقدقراردادبافروشگاههایزنجیرهای
رفاه ،عقدقرارداد مدیریت کسب و کار با سازمانهای شناخته شده یزد و توسعه فروش در استانهای دیگر با اعطای نمایندگی فروش ،دستاوردهای مهم
شرکت از زمان تاسیس تاکنون بوده است.
چه چیزی شرکت شما و خدماتش را متمایز میکند؟
به نظر من مهم ترین مسئلهای که خدمات شرکت فراصدر را متمایز میکند ،سازماندهی هدفمند در زمینههای فنی ،مالی و فروش است.
مشتریان شما چه کسانی هستند و چگونه با شرکت شما آشنا میشوند؟
اکثر سازمانها و بنگاههای اقتصادی که به دنبال تغییر در تجارت سنتی خود هستند به صورت بالقوه مشتری ما به حساب میآیند.
مشکالت حوزه ی فعالیت شما چیست و شرکت شما تا چهاندازه میتواند در این موارد موانع را برطرف نماید؟
با توجه به به روز بودن صنعت  ITو جوان بودن آن درکشور استفاده از محصوالت آن نیاز به فرهنگ سازی گسترده در جهت خلق ارزش افزوده برای مشتریان
دارد.
همکاری شرکت شما بیشتر با چه صنایعی است؟
شرکت فراصدر تقریبا با اکثر کسب و کارها به خصوص شرکتهای بازرگانی ،رستورانها و آرایشگاهها همکاری میکند.
آینده و چشمانداز شرکت خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
شرکت فراصدر به عنوان رهبر صنعت  ITدر حوزههای فعالیت خود در منطقه فعالیت خواهد کرد و حداقل فروش یک میلیون دالری در سال را که شایسته یک
شرکت مطرح میباشد ،برای خود برنامهریزی نموده است.
پارک علم و فناوری یزد ،خدمات و فضای آن تا چهاندازه در فعالیتهای شما کمک کننده است؟
شرکتهای فعال درپارک به عنوان همکاران فراصدر در توسعه اهداف و دستیابی به چشمانداز شرکت میتوانند مارا در این مسیر یاری نمایند.
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