داریوش پورسراجیان در گفتگو با
خبرگزاری علم و فناوری مطرح کرد:

با حضور مسئولین استانی
و به مناسبت هفته پژوهش:

برند پارکعلم و فناوری؛

نمایشگاهدستاوردهایپژوهش،
فناوریوفنبازار یزدافتتاحشد

مهمترینابزار بازاریابیبرایشرکتها
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برگزارینشستخبریرئیسپارکعلمو فناورییزدبااصحابرسانه
بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس

نشســت خبری رئیس پارک علم و فناوری یزد با اصحاب پورســراجیان افزود :میزان صادرات
رســانه ،شــنبه  12آبان  97در حضور جمعــی از خبرنگاران پارک علم و فناوری یزد در یک سال
اســتان یــزد در ســالن کنفرانس مرکــز فناوری اقبــال برگزار گذشــته  ۲۹۲هــزار و  ۳۰۰دالر بــوده
است.
شد.
نقش برجســته اقتصــاد دانشبنیــان و مقاوم ســاختن
ه بر علم و فناوری
اقتصاد کشور با تکی 

ایجــاد اشــتغال بــرای  1500نخبــه و
فار غ التحصیل دانشگاهی استان

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
ایــن نشســت داریوش پورســراجیان ضمن گرامیداشــت
فرارســیدن  13آبــان ،ســالروز مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی،
گفت :روشــن اســت کــه امــروز در عرصه مبارزه با اســتکبار
جهانی با تمرکز بر حوزه اقتصادی ،نقش و جایگاه اقتصاد
دانشبنیــان و مقــاوم ســاختن اقتصــاد کشــور بــا تکیهبر
حوزه علم و فناوری نقش برجستهای دارد.
وی افــزود :این مســئله همــواره مورد تا کیــد مقام معظم
رهبــری و جــزو اولویتهــای برنامــه دولت بوده اســت که
انشاءاهلل با همگرایی و همراهی همه ،این نقش بهخوبی
ایفا شود .تجربه در دنیا نشان داده چنانچه بنای اقتصاد
ً
را بر توســعه فناوری بگذاریم ،مســلما این اقتصاد پویا در
برابر تکانههای مختلف و تحریمها مقاوم خواهد بود.

وی بــا تا کیــد بــر نخبــه پــروری در
اســتان یزد اظهار داشت :وظیفه ما
این اســت که زمینه و بستر فعالیت
نخبگان را فراهم کنیم.
پورســراجیان افــزود :بــا تمرکــز بــر
فعالیتهــا و اقدامــات مناســب در
پارکهای علم و فنــاوری میتوانیم
بــه جریــان معکــوس مهاجــرت
نخبگان کمک کنیم و از اثرگذاری آنها بهرهمند شویم.
وی خاطــر نشــان کرد :جمعیــت قابل توجهــی از بیکاران
استان یزد را افراد تحصیل کرده تشکیل میدهند و پارک
علــم و فناوری یزد برای هزار و  ۵۰۰نخبه و فار غالتحصیل
دانشگاهی استان یزد اشتغال پایدار ایجاد کرده است.

عملکــرد قابــل قبــول پارک علــم و فنــاوری یــزد در حوزه
بینالملل و صادرات فناوری

وا گــذاری زمین به شــرکتها در قالب طــرح جامع پارک
علم و فناوری یزد

رئیــس پــارک علم و فناوری یزد با اشــاره بــه حضور حدود
 ۲۶۰شــرکت در مجموعــه پــارک علم و فنــاوری یزد ،گفت:
بیــش از  800موسســه و هســته از ابتــدای فعالیــت پــارک
موردحمایــت قرارگرفته و خوشــبختانه عملکرد مجموعه
بهویــژه در حــوزه بینالملــل و صــادرات فنــاوری از طریق
ایجاد دفاتر تبادل فناوری قابلقبول است.
وی تصریح کرد :دفاتر تبادل فناوری در کشورهای عمان
و گرجستان راهاندازی شده و در نظر داریم این دفاتر را در
کشــورهای آمریکای شــمالی ،اروپا و آسیای جنوبشرقی
گسترشدهیم.

وی با بیان اینکه ا گر در استان زیرساختها فراهم باشد
پارک علم و فناوری یزد امکان جذب شرکتهای بیشتری
را دارد ،گفــت :درحال حاضر تعداد زیادی از شــرکتها در
صف انتظار برای استقرار هستند و ا گر زیرساختها ایجاد
شــود برخــاف تصور عمــوم در مــورد بیکاری ،درخواســت
برای فعالیت در حوزه فناوری و شرکتهای دانش بنیان
زیاد است.
پورســراجیان با اشــاره به اجرای طرح جامــع پارک علم و
فناوری یزد به مســاحت  70هکتار در مجاورت کمربندی
یــزد ،گفت :خوشــبختانه با رفع مشــکالت و موانع قانونی

در این بخش و تصویب آییننامههای مربوطه در هیئت
امنا ،وا گذاری زمین به شــرکتها از تابســتان امســال آغاز
شــده و امیدواریــم پــس از اســتقرار واحدهــای فنــاوری و
تولید نیمه صنعتی شرکتها که در حال حاضر به صورت
پرا کنــده در اســتان فعالیــت دارند ،در مرحله بعد شــاهد
ساخت و سازهای این مجموعه باشیم.
تهــای پــارک براســاس چالشهــا و
جهــت دهــی فعالی 
مزیتهای بومی استان
رئیس پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه فعالیتهای
پــارک یــزد بــر اســاس چالشهــای اســتان ســمت و ســو
میگیــرد ،گفــت :فعالیتهای پــارک براســاس چالشها و
مزیتهای بومی اســتان جهتدهی شده و یکی از عمده
چالشهــای اســتان موضــوع آب اســت کــه پــارک علــم و
فنــاوری یــزد در همیــن راســتا مرکز توســعه فنــاوری آب را
راهانــدازی کــرده و فعالیتهــای مختلفــی در حوزههــای
مختلف اجتماعی ،نرمافزاری و ســختافزاری توسط این
مرکز انجام شده است.

داریوش پورسراجیان در آستانه چهلمین سالگرد پیر وزی انقالب اسالمی مطرح کرد:

پارکعلمو فناورییزد 17،سالفعالیت،افتخار بهگذشته،امیدبهآینده
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

در آســتانه چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی،
داریــوش پورســراجیان ،رئیس پــارک علم و فناوری یــزد ،در
یادداشتی،تاریخچهایاز تاسیسایننهادعلمیوفناوری
و فعالیتهای آن در طول 17سال را مطرح کرد:
پارکهــا و مراکــز رشــد علم و فنــاوری به عنــوان مولفههای
پیشــران اقتصــاد دانش بنیان و اقتصــاد مقاومتی از جمله
دستاوردهایمهمانقالباسالمیمحسوبمیشوند کهدر
ایرانقدمتی ۲۰سالهدارند.مفهومپارکهایعلموفناوری
در ســال ۶۷توســط جمعی از نخبگان یزدی در دســتور کار
مدیریتارشداستانقرار گرفتوپسازبررسیهاومطالعات
اولیه سرانجام در سال ۱۳۸۰مجوز اولین پارک فناوری کشور
بــه همــراه پارک پردیس از ســوی شــورای گســترش آموزش
عالی به استان یزد اعطا شد .پارک علم و فناوری یزد در آغاز

بهعنوانحلقهواسطصنعتودانشگاهشروعبه کار نمودو اجتماعــی ســازی فناوری ،همگــی از برکت وجــود این نهاد
پساز آنطیسالهاجایگاهخودرابهعنوانشتابدهنده بودهاست.
وموتور محرکفناوریونوآوریاستانتثبیتنمود.
ترویــج و مدیریت صحیح مقوله فناوری و نوآوری با شــعار
«اولینها در پارک علم و فناوری یزد»
«زندگیباطعمفناوریایرانی»
بسیاری از « اولینها » در پارکهای علم و فناوری کشور ،در
پارکیزداتفاقافتادهوایننهاد،نقطهعطفیدرشکلگیری
زیستبومفناوری کشور بهحسابمیآید.
شکل گیریاولینمرکز رشدشهرستانی کشور باهدفایجاد
دسترسینخبگانمناطق کمترتوسعهیافتهوعدالتعلمی
و فناوری در ابرکوه ،ایجاد اولین صندوق پژوهش و فناوری
کشور،اولینمرکزرشدعلومانسانی،اولینمرکزنوآوری،اولین
مرکز توســعه فناوری و مفاهیمی همچون پردیس فناوری،

کمک به شــکل گیری بیش از  ۸۶۰شــرکت فناور در طول۱۷
سال فعالیت مستمر ،توســعه مراکز رشد شهرستانی ،مراکز
همکاریدانشگاهیوحمایتاز ۲۶۰موسسهفناور ودانش
بنیان،از دستاوردهایاینمجموعهجواناست.
پــارک علــم و فنــاوری یزد بــا شــعار «زندگی با طعــم فناوری
ایرانــی» ،میکوشــد تــا بــا ترویــج و مدیریــت صحیــح مقوله
فناوریونوآوری،نقشیبسزادر توسعههمهجانبهومتوازن
کشور واستانایفانماید.
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با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

برگزارینشستتخصصیآشناییبامقرراتبیمهایشرکتهایفناور
نشست تخصصی آشنایی با مقررات بیمهای شرکتهای
فناور ،شنبه  28مهر  97با حضور احمدرضا فقیه خراسانی،
معــاون فنــاوری و نــوآوری پارک علم و فنــاوری یزد و مدیر
فن بازار منطقهای استان یزد و عباس باقی ،مدیر پردیس
زیست فناوری در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار
شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
نشســت ابتدا نماینده سازمان تامین اجتماعی نکاتی در
خصوص معافیت بیمهای قراردادهای شــرکتهای فناور
عنــوان کــرد ،ســپس عبــاس باقــی ،مدیــر پردیس زیســت
فناوری توضیحاتی در زمینه امریه ســربازی این شرکتها
ارائه نمود.
گفتنی اســت ،این نشســت با هدف آشــنایی شــرکتهای
فنــاور مســتقر در پارک علــم و فناوری یزد بــا قوانین بیمه،
توســط فن بازار منطقهای استان یزد و با حضور جمعی از
مدیران عامل این شرکتها برگزار شد.

نشسترئیسپارکعلمو فناورییزدبانمایندهاردکاندر مجلسشورایاسالمی

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

داریــوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فنــاوری یزد با ایــن دیدار که بــا حضور مقیمــی ،فرماندار اردکان ،ســپهر،
محمدرضا تابش ،نماینده مردم اردکان در مجلس شورای مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان یــزد در
اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
دفتــر نماینــده اردکان انجــام گرفــت ،ابتدا تابش با اشــاره
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در بــه ظرفیتهای متعــدد اردکان در زمینه منابع انســانی و

صنایع بزگ مســتقر در شهرســتان خواســتار فعالیت مرکز
رشد در این شهرستان شد .سپس داریوش پورسراجیان
ضمــن تشــریح فعالیتهــای پــارک علــم و فناوری یــزد در
اســتان و نقش شــرکتهای فنــاور در به کار گیــری نیروی
تحصیلکــرده و کمک به توســعه اســتان ،گزارشــی از مرا کز
رشــد مستقر در سایر شهرستانها و سیاستهای پارک و
وزارت علوم تحقیقات و فناوری در راســتای توســعه مرا کز
رشد شهرستانها ارائه نمود.
وی اردکان را یکی از مرا کز دارای پتانسیل در زمینه فعالیت
مرا کــز رشــد برشــمرد و اضافــه کــرد :در صــورت همراهــی و
حمایــت از برنامههای توســعه مرا کز ،این مرکــز راهاندازی
و بــا عملکــرد مناســب میتواند نقش بســزایی در توســعه
شهرستان و استان ایفا نماید.
فرمانــدار اردکان نیز در خصوص اهمیت فعال شــدن مرکز
رشد در اردکان نکاتی را متذکر شد و اعالم آمادگی نمود در
جهت راهاندازی مرکز ،نهایت همکاری را خواهد نمود.
ســپهر نیــز آمادگی صنــدوق را بــرای حمایــت از طر حهای
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.
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توسط فن بازار منطقهای استان یزد برگزار شد:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

نشست«آشناییشرکتهایدانشبنیانباچگونگیونحوهاخذتسهیالتحمایتی
در زمینه توسعه بازار و صادرات»
نشســت «آشــنایی شــرکتهای دانش بنیــان از چگونگی
و نحــوه اخــذ تســهیالت حمایتــی در زمینه توســعه بــازار و
صــادرات» ،چهارشــنبه  23آبــان  97بــا حضــور حافظــی،
معــاون دفتــر توســعه کســب و کار بینالمللــی معاونــت
علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،محمد قویدل ،مشاور
ارتباطــات و مدیــر روابــط بینالملل پــارک علــم و فناوری
یــزد ،نورســته ،معــاون اداره کل صــادرات کاال از مدیریــت
اعتبــارات بانــک توســعه صــادرات ایــران ،غفــوری منش،
رئیــس شــعبه یزد بانک توســعه صــادرات ایــران و محمد
سپهر ،مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری یزد و جمعی
از مدیــران عامــل شــرکتهای دانــش بنیــان مســتقر در
پارک،در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در ابتدای
این نشست محمد قویدل ،مشاور ارتباطات و مدیر روابط
بینالملل پارک ،ضمن خوشــامدگویی و معرفی مهمانان
نشست ،از فن بازار منطقهای استان یزد به عنوان متولی
برگزاری این نشست تشکر کرد.
در ادامــه ،حافظــی بــا بیــان اینکــه شــرکتهای کوچــک
نقش مهمی در صادرات کشــورها ایفا میکنند ،گفت34 :
درصد صادرات اتحادیه اروپا و بیش از  30درصد صادرات
کشــورهای جنوب شرقی آسیا توسط شرکتهای کوچک
انجام میشود.
ادامه داد.
ـتن
ـ
نداش
ـس،
ـ
ف
ن
بــه
اعتمــاد
عــدم
متاســفانه
وی افــزود:
حافظی با اشــاره به حمایتهای کریدور توسعه صادرات
اطالعــات کافــی در زمینــه بــازار هــدف ،بــاال دانســتن و تبــادل فنــاوری کــه در ســال  93تاســیس شــده اســت،
هزینههای بازاریابی بینالمللی و نبود ســاختار ســازمانی گفــت :ایجــاد ابزارهــای تبلیغاتــی ،حمایــت از ثبــت عالئم
مناسب در شرکتها ،از جمله دالیلی است که در کشور ما تجــاری و اخــذ مجوزها ،حمایــت از مطالعات و تحقیقات
شرکتهای کوچک اقدام به صادرات نمیکنند.
بازار ،حمایت از اخذ استانداردهای بینالمللی ،مشاوره و
ـت
ـ
ن
معاو
معــاون دفتــر توســعه کســب و کار بینالمللــی
آموزش ،حمایت از حضور در نمایشگاههای خارجی و ...از
علمــی و فناوری ریاســت جمهوری با اشــاره به مهم ترین جمله این حمایتها است.
ظرفیتهای الزم برای بینالمللی شدن شرکتها ،گفت :در ادامه نشست ،نورسته ،معاون اداره کل صادرات کاال از
توانایــی شناســایی فرصتهای تجاری ،شایســتگیهای مدیریت اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران ضمن ابراز
مدیریتی و عملیاتی و انعطاف پذیری جهت انطباق با نیاز خرسندی از فعالیتهای شرکتهای مستقر در پارک علم
بازار هدف ،از جمله این ظرفیتها است.
و فناوری یزد ،گفت :امیدوارم بانک توسعه صادرات ایران
وی کیفیــت بــاال و قیمــت رقابتــی و تحویــل بــه موقــع هم بتواند نقش موثری در موفقیت این شرکتها ایفا کند.
محصول ،اخذ گواهینامههای بینالمللی و استانداردها و وی بــا بیــان اینکــه ایــن بانــک در حمایت از شــرکتهای
داشتنساختار مدیریتیرابهعنوانمهمترین پارامترهای دانــش بنیــان پیشــرو بــوده و منابــع خاصــی جهــت ارائه
ورود به کسب و کار بینالمللی برشمرد و افزود :برای ورود خدمات به این شــرکتها دارد ،گفت :از جمله تســهیالت
بــه بــازار هدف باید ابتدا بازار هدف صادرات را شناســایی ارائه شــده توســط این بانک میتوان به تسهیالت جهت
نموده و ســپس با تدوین اســتراتژی و شبکه ســازی کار را ســرمایهگذاری در داخــل و خارج از کشــور بــا هدف صدور

کاال و خدمات و ســرمایهگذاری 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.
غفــوری منــش ،مدیر شــعب یــزد بانک توســعه صــادرات
ایــران در یــزد نیــز با اشــاره به معافیت شــرکتهای دانش
بنیان از پرداخت کارمزد تســهیالت ،گفت :نرخ ســود این
تسهیالت  12درصد بوده و شرکتهای دانش بنیان یزدی
بــرای اخذ این تســهیالت باید از معاونــت علمی فناوری و
صندوق پژوهش و فناوری تاییدیه بگیرند.
وی افزود :اولویت ارائه تسهیالت برای شرکتهای دانش
بنیانی است که دارای ظرفیت صادرات هستند.
گفتنیاست،در پایاننیز محمدسپهر،مدیر عاملصندوق
پژوهش و فناوری یزد ،ضمن معرفی این صندوق پژوهش
و فنــاوری اســتان ،توضیحاتــی در زمینه معرفــی خدمات
این صندوق در حوزه توســعه بازار ،لیزینگ ،ضمانت نامه
و ....ارائــه نموده و ســخنرانان به ســواالت مدیــران عامل
شرکتها پاسخ دادند.
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در نشست خبری دبیر چهاردهمین جشنواره ایدههای برتر با اصحاب رسانه مطرح شد:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

حمایت ویژه از ایدههای حوزه آب و کاشی و سرامیک
در چهاردهمیندورهجشنوارهایدههایبرتر
نشست خبری دبیر چهاردهمین جشنواره ایدههای برتر
بــا اصحاب رســانه ،دوشــنبه  5آذر  97با حضــور احمدرضا
فقیــه خراســانی ،معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علــم و
فناوری یزد و دبیر جشــنواره ایدههای برتر ،ســمیه نایبی،
مســئول کمیته علمی جشــنواره ،ســید محمد خامســی،
مدیــر روابط عمومــی پارک و جمعی از اصحاب رســانه ،در
سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
حمایــت از افــراد خالق و نوآور توســط مرکز نــوآوری پارک
علم و فناوری یزد
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فنــاوری یزد ،فقیه
خراســانی در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه هــدف نهایــی
پارکهــای علــم و فنــاوری حمایــت از شــرکتهای فنــاور
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
حمایتمیکند.
وی بــا اشــاره بــه ایجــاد اولیــن مرکــز نــوآوری توســط پارک
یــزد ،گفــت :بــا توجه بــه اینکــه عمده تریــن مشــکل افراد
نــوآور ،کمبــود منابــع مالــی اســت ،مرکــز نــوآوری از افــراد
عــاوه بــر حمایتهای مالی دو تا شــش میلیونی ،بــا ارائه
مشاورههای تخصصی ،حمایت معنوی میکند.
فقیــه خراســانی بــا بیــان اینکــه بایــد رویدادهایــی علمی
وجود داشته باشــد تا ایده دهندگان برای ارائه ایدههای
خــود تشــویق بشــوند ،گفــت :پارک علــم و فنــاوری یزد به
ایــن منظــور در ســطح دانش آمــوزی مســابقات ابتکارات
و نــوآوری دانــش آمــوزی و بــرای تمــام اقشــار جامعــه هم
جشنواره ایدههای برتر را برگزار میکند.

ایدههای برتر امسال به صورت استانی برگزار خواهد شد
فقیــه خراســانی با بیان اینکــه هر فردی و از هر قشــری که
ایده خاصی داشته باشد میتواند در این جشنواره شرکت
کند ،گفت :آخرین مهلت ارســال آثار به جشــنواره تا دهم
آذر ماه تمدید شده و ایدهها باید در قالب ویدیوهای سه
دقیقهای ارسال شود.
وی افــزود :مرحلــه نهایــی جشــنواره و انتخــاب ایدههای
منتخــب در حاشــیه برگــزاری نمایشــگاه فــن بازار اســتان
و همزمــان بــا هفتــه پژوهــش از  27تا  29آذر مــاه 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 جشــنواره قرار میگیرد و داوری نیز در مدت
برگزاری جشنواره انجام و سپس برترینها در روز اختتامیه
نمایشــگاه در روز پنجشــنبه  29آذرماه همزمــان با معرفی
پژوهشگران برتر استان ،تجلیل میشوند.

توجــه ویــژه بــه دو حــوزه کاشــی و ســرامیک و آب در
آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره تا دهم آذر ماه
وی تصریــح کــرد :چهاردهمیــن دوره برگــزاری جشــنواره جشنوارهامسال

فقیه خراسانی با بیان اینکه امسال در جشنواره ایدههای
برتر توجه ویژهای به دو حوزه آب و کاشی و سرامیک شده
است ،گفت :کمبودشدیدآبدر استانولزومبهروزرسانی
تکنولوژیک صنعت کاشــی و سرامیک ،از مشکالت استان
اســت و بــه همیــن دلیل امســال در جشــنواره بــه این دو
موضوع توجه ویژهای شده است.
دبیر جشــنواره ایدههای برتر تعــداد ایدههای منتخب در
هر دوره را  10ایده عنوان کرد و گفت :در سه دوره اخیر این
جشــنواره کــه به صــورت ملی برگزار شــد به ترتیــب ،2539
 1288و  2818ایده به دبیرخانه ارسال شده است.
وی افزود :در دو دوره گذشــته دورههای آموزشــی توســط
پارک علم و فناوری یزد برگزار شد که در آنها زنجیره ایده
تا محصول به صورت کارگاه به ایده دهندگان آموزش داده
میشود و امسال نیز قصد داریم این دوره را برگزار کنیم.
فقیــه خراســانی با بیان اینکــه فن بازار شــبکهای از عرضه
فناوری اســت که محدود به هفتــه پژوهش نبوده و آیین
نامــه آن مصــوب شــورای انقــاب فرهنگــی اســت ،گفــت:
متولــی فــن بــازار در اســتان یــزد ،پارک علــم و فنــاوری یزد
است.

گردهماییشرکتهایپردیسفناوریاطالعاتوارتباطاتبامسئولینپارکیزد
گردهمایــی شــرکتهای پردیــس فنــاوری اطالعــات و
ارتباطات با مسئولین پارک علم و فناوری یزد روز شنبه 24
آذر  97با حضور احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فناوری
و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،شــهرام شکوهی ،معاون
پشــتیبانی پارک ،امیر جهانگرد رفســنجانی ،مدیر پردیس
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات پــارک و جمعــی از مدیــران
عامل شرکتهای مستقر در پردیس برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومــی پارک علم و فناوری یــزد ،در این
نشســت که به بررسی مســائل مبتالبه شرکتهای مستقر
در پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات برگزار شد ،مسائل
مختلــف از جمله نحوه عقد قرارداد شــرکتهای پسارشــد
مطرح شد.
گفتنیاست،سلسلهجلساتمسئولینپارکعلموفناوری
یــزد بــا شــرکتهای مســتقر در پــارک ،دوشــنبه  26آذر 97
در پردیس علوم انســانی و هنر و پردیس زیســت فناوری و
سیستمهایپیشرفتهصنعتیپارکیزدبرگزار خواهد شد.
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نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نشستنمایندگانمرکز خدماتسرمایهگذاریبامسئولینپارکعلموفناورییزد
نشســت نماینــدگان مرکــز خدمــات ســرمایهگذاری بــا
مسئولین پارک علم و فناوری یزد روز دوشنبه  3دی  ،97با
حضور احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری
پارک علم و فناوری یزد ،شهرام شکوهی ،معاون پشتیبانی
پارک ،محمد قویدل ،مدیر امور بینالملل ،محمد ســپهر،
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و جمعی
از نمایندگان مرکز خدمات سرمایهگذاری و مدیران عامل
شــرکتهای فناور مســتقر در پارک یزد ،در ســالن جلسات
مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
ایــن نشســت ،احمدرضا فقیه خراســانی ،معــاون فناوری
و نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،بــا بیــان کلیاتــی از
فعالیتهای پارک به معرفی نهادهای آن پرداخت و پارک
را محل مناسبی برای جذب سرمایهها دانست.
در ادامه شــهرام شــکوهی ،معاون پشــتیبانی پــارک یزد با
بیان اینکه مســئله علم و فناوری تنها مســئله 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.
محمــد قویدل ،مدیر امــور بینالملل پــارک یزد نیز ضمن
عــرض خیرمقــدم بــه نماینــدگان ســازمانها و اصحــاب
سرمایهگذاری و اقتصادی استان ،گزارشی از فعالیتهای
پــارک علم و فنــاوری یزد از ابتدای تاســیس تا کنــون ارائه

کرد.
نورالدینی ،یکی از نمایندگان
مرکز خدمات سرمایهگذاری
نیــز مهــم تریــن مســئولیت
پارک علــم و فناوری و برنامه
ریــزان حــوزه علــم و دانش را
ایجاد یک گفتمان مشــترک
در ایــن حــوزه بــرای عامــه
مــردم دانســت و افــزود:
بایــد بتوانیــم از ایــن طریق،
چالشهــای اســتان را حــل
نمــوده و انســجام ایجــاد
کنیم.
محمــد ســپهر ،مدیرعامــل
صنــدوق پژوهــش و فناوری
اســتان یزد نیــز گزارشــی از فعالیتهــای این صنــدوق به
شرکتهای فناور ارائه نموده و خواستار جذب سرمایهگذار
جهت کمک به شــرکتهای فناور مســتقر در پــارک علم و
فناوری یزد شد.
گفتنــی اســت مرکــز خدمــات ســرمایهگذاری از ســال
 89در اســتان ایجــاد و در ســه حــوزه قبــل از اخــذ مجــوز
ســرمایهگذاری خارجــی شــامل اطــاع رســانی و ارائــه
مشورتهایالزمبهسرمایهگذاران،هماهنگیوپشتیبانی
الزم برای اخذ مجوزهای مورد نیاز ســرمایهگذاران داخلی

و خارجــی از دســتگاههای ذیربــط و ،...پس از اخذ مجوز
سرمایهگذاری خارجی شامل رفع مشکالت سرمایهگذاران
پس از اخذ مجوز از طریق ایجاد هماهنگی با دستگاههای
ذیربــط ،بهره گیــری از حمایتهــای اســتاندار در جهت
مشــکالت موجود در دســتگاههای اجرایی و امور اجرایی
و محتوایــی شــامل شناســایی و گــردآوری فرصتهــای
سرمایهگذاری استان ،تهیه کتاب راهنمای سرمایهگذاری
اســتان ،برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینههای مرتبط
با سرمایهگذاری و فرهنگ سازی و مساعد نمودن فضای
سرمایهگذاری در استان ...فعالیت میکند.

معاون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در جمع مدیران عامل شرکتهای مستقر در پردیس علوم انسانی و هنر:
نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

لزومتغییر رویکردنسبتبهعلومانسانیدر کشور
همزمــان بــا هفتــه پژوهــش و فنــاوری ،معــاون مرکــز
پژوهشهای مجلس شــورای اســامی که برای شرکت در
مراســم اختتامیــه نمایشــگاه فن بازار اســتان یــزد به این
شهر سفر کرده بود ،پنج شنبه  29آذر  ،97با حضور محمد
قویدل ،مدیر روابط بینالملل پارک یزد ،تقی فرهنگ نیا،
مدیــر پردیــس علوم انســانی و هنر پــارک یزد ،بــا جمعی از
مدیران عامل شرکتهای مستقر در این پردیس در سالن
کنفرانس مرکز فناوری اقبال دیدار و گفتگو کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،ســید
جــال دهقانــی فیروزآبادی در این نشســت با بیان اینکه
علوم انســانی راه ســختی برای اثبات خود بــه عنوان علم
دارد ،تصریــح کــرد :بــرای این کار صاحبــان این علوم باید
ســعی کننــد مشــکالتی را در جامعــه حــل کننــد تــا مــردم
احساس کنند این علوم مهم هستند.
وی با تا کید بر لزوم تغییر رویکردها در مورد علوم انسانی،
گفت :متاســفانه در کشور ما آموزشــی به تحصیل کردگان
ایــن حــوزه در زمینــه ایــده پــردازی و تولیــد فنــاوری داده
نمیشود.
دهقانــی بــا اشــاره بــه تکنولــوژی در حــوزه علوم انســانی،
تصریــح کــرد :تکنولــوژی در حــوزه علــوم انســانی بــه ایــن
معناست که از طریق این علوم فکری ایجاد شود و آن فکر
تبدیل به فناوری نرم شود.
وی افــزود :دســتیابی بــه تکنولوژیهــای فرهنگــی 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 عــدم توجــه کافــی به مســئله پژوهــش در کشــور ،گفت:

وقتــی بودجه پژوهشــی قطع شــود مثل ایــن میماند که
ا کســیژن یــک مریض در حــال مــرگ را قطع کرده باشــی و
مسلما جامعه این چنینی دچار مشکالت فراوان میشود.
در ادامــه نشســت محمدقویــدل ،مدیر روابــط بینالملل
پــارک نیــز بــا بیــان اینکــه پــارک علــم و فنــاوری یــزد
مدتهاســت به دنبــال ایجاد یــک ارتباط ســاخت یافته
با مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی بوده است،
گفت :هدف ما از برگزاری این نشست ،ایجاد تعامل میان

ایــن نهــاد و پــارک بــوده تا از ایــن طریق ضمن آشــنایی با
فعالیتهای شرکتهای مستقر در پردیس علوم انسانی و
هنر ظرفیتهای همکاری دو طرف مشخص شود.
گفتنی اســت ،در پایان جلســه مدیران عامل شــرکتهای
منتخــب پردیــس علــوم انســانی و هنــر پــارک یــزد ضمــن
معرفــی فعالیتهای خود ،ســواالت خــود 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:
نشست

بازدید

بررسیزمینههایهمکاریپارکعلموفناورییزد
و دانشگاهاردکان
داریــوش پورســراجیان ،رئیس پــارک علم و فنــاوری یزد و دیــدار راههــای همــکاری دانشــگاه اردکان و پــارک علــم و
بهجتی ،رئیس دانشــگاه اردکان ،ســه شــنبه  ۱۱دی  ۹۷در فناوری یزد به عنوان دو نهاد علمی و فناوری بررسی شد.
گفتنی است ،در پایان نشست مقرر شد به منظور تحکیم
دفتر رئیس پارک یزد با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این روابــط و ایجاد ســاختاری جهت همکاریهای مشــترک ،تفاهم نامهای تنظیم و به امضای طرفین برسد.

توسط پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:
جلسه

میزگرد

گفتگو

نشستتبیینطرحکارورزیوطرحمشوقبیمهایسهمکارفرما
نشست تبیین طرح کارورزی و طرح مشوق بیمهای سهم
کارفرمــا ،یکشــنبه  16دی  97بــا حضــور فالحتــی ،نماینده
واحــد اشــتغال اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی اســتان
یزد ،ویژه شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد در
سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
نشســت که مدیــران عامــل شــرکتهای فناور مســتقر در
پارک یزد حضور داشتند ،فالحتی با بیان اینکه در سال 96
دولتدر برنامهاشتغالی کهبرای کشور اعالم کردسهبرنامه
در حوزه طراحی مشــوق داشته است ،گفت :این طر حها
شامل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی ،طرح
مشــوق بیمــهای ســهم کارفرما و طــرح مهارت آمــوزی در

مدت  4تا  6ماه در این طرح شرکت کنند.
فالحتــی بــا اشــاره بــه اینکه طــرح مشــوق بیمهای ســهم
کارفرما از مرداد ماه امسال ابالغ شده است ،گفت :سهمیه
ایــن بیمــه بــرای اســتان  6400نفــر اســت و بــرای مقاطــع
لیســانس بــه بــاال و تحت شــرایط تعریــف شــدهای انجام
میشــود .گفتنــی اســت ،پــس از ارائــه توضیحــات کامــل
از ســوی نماینــده اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی،
مدیــران عامــل شــرکتهای فنــاور مســتقر در پــارک یــزد
سواالت خود را در این حوزه مطرح کردند.
الزم به ذکر است ،این نشست توسط پارک علم و فناوری
محیط کار واقعی است.
وی افزود :در طرح کارورزی ،ســهم استان  3200نفر است یزد و جهت آشنایی شرکتهای مستقر با طر حهای دولت
که در ســال  97دانش آموختگان دانشگاهی میتوانند به در زمینه توسعه اشتغال پایدار برگزار گردید.

کارگروه تعامالت بینالملل با همکاری دفتر مبادالت فناوری ایران و عمان برگزار کرد:
نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

نشستهماندیشی”عمانوفرصتهایپیشرو”
نشست هماندیشی” عمان و فرصتهای پیش رو” توسط
کارگــروه تعامــات بینالملــل پــارک علــم و فنــاوری یــزد و با
همکاری دفتر مبادالت فناوری ایران و عمان ،پنج شنبه 11
بهمن 97باحضور محمدقویدل،مدیر امور بینالمللپارک
یزد ،محمد ســپهر ،مدیرعامل صندوق پژوهــش و فناوری
اســتان یزد و جمعی از مدیران شــرکتهای فناور ،در سالن
جلساتمرکز فناوریاقبالبرگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد ،در این
نشست که با هدف آشنایی شرکتهای فناور و سایر عالقه دفتر گرجستان در ارائه خدمات به شرکتها ،اظهار داشت:
مندان با مزایای کشــور عمان جهت گســترش کســب و کار راهاندازی دفتر مبادالت فناوری ایران و عمان کار بســیار با
و معرفــی دفاتــر مبــادالت فناوری برگزار شــد ،قویــدل ،مدیر اهمیتی اســت و پارک علــم و فناوری یزد در راســتای ایجاد
امور بینالملل پارک علم و فناوری یزد ،ضمن بیان اهداف ارتبــاط ،گســترش بــازار و کســب و کار شــرکتهای فنــاور،
و عملکــرد دفاتر مبادالت فناوری و تجربه موفــق راهاندازی حمایتهــای قابــل توجهــی را از طریــق ایــن دفاتــر از آنها

خواهدداشت.
جــواد میرگلوی بیــات ،دارنده دکترای مطالعات بینالملل
دانشــگاه تهــران نیــز در ایــن نشســت ضمــن معرفی کشــور
عمــان ،فرصتهــا و چالشهای اقتصــادی و سیاســی آن،
راهکارهای ایجاد و توســعه مراودات با این کشور را توضیح
داد .در ادامه نیز گلزار مقدم ،از فعالین اقتصادی در عمان،
شرایط واقعی این کشور را جهت گســترش بازار و راهاندازی
کسب و کار تشریح کرد.
گفتنــی اســت،کفیری ،مدیرعامــل شــرکت حامــی نــگار نیــز
ضمن ارائه گزارش عملکرد ،خدمات قابل ارائه توسط دفتر
مبــادالت ایران و عمــان را به متقاضیان معرفی نموده و در
مــورد برنامههای آتی از جمله تور فنــاوری توضیحاتی ارائه
نمود.

در نشست بانوان فعال در حوزه اقتصادی و اشتغال با ر ویکرد اقتصاد مقاومتی انجام شد:

تجلیل از مدیران عامل پنج شرکت فعال در پارک علم و فناوری یزد
در نشســت بانــوان فعال در حــوزه اقتصادی و اشــتغال با
رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی که روز شــنبه  ۲۷بهمــن  ۹۷در
سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد ،از مدیران عامل پنج
شرکت فعال در پارک علم و فناوری یزد تجلیل شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
نشســت کــه با حضــور محمدعلی طالبــی ،اســتاندار یزد و
علی زینی وند ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع استانداری یزد با هدف تجلیل از  40بانوی کارآفرین
اســتان برگــزار شــد ،در حــوزه علــم و فنــاوری از خانمهــا
فاطمــه حقیرالســادات ،مدیرعامــل شــرکت تعاونــی ریــز
زیست فناوران فردانگر ،الهام خدابنده ،مدیرعامل شرکت

رومــا ک ،تابنــده روزبهــی ،مدیرعامــل شــرکت پوینــدگان هوشمندســازان ونــداد افرابــن و شــرکت راهبــران توســعه
صنعتی گیتی گستر کبیر ،فائزه محسنی مقدم ،مدیرعامل هوشمند پارسه پویه در حوزه نرم افزار فعالیت میکنند.
شــرکت هوشمندســازان ونــداد افرابــن و مرضیــه حســن
رضائیــان ،مدیرعامــل شــرکت راهبران توســعه هوشــمند
پارســه پویه که همگی در پارک علم و فناوری یزد مســتقر
هستند ،با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل شد.
گفتنی اســت ،شــرکت تعاونی ریز زیســت فنــاوران فردانگر
در زمینــه گیاهــان دارویی از جمله اســپری آنتی با کتریال
الیفوزوم ،افشــره نگهدارنده ســورفکتتانتی زنیان ،شــرکت
رومــا ک در زمینــه روابــط عمومــی و مهندســی ارتباطــات
و شــرکتهای پوینــدگان صنعتــی گیتــی گســتر کبیــر،
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استاندار یزد در نشست بانوان فعال در حوزه اقتصادی و اشتغال با ر ویکرد اقتصاد مقاومتی مطرح کرد:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

تسهیلشرایطنقشآفرینیبانواندر حوزهاقتصادوتولیدثروت،
یکیاز اولویتهایاصلیدستگاههایاجراییاستان
محمدعلــی طالبــی ،اســتاندار یــزد در نشســت بانــوان
فعــال در حــوزه اقتصــادی و اشــتغال بــا رویکــرد اقتصاد
مقاومتی که روز شــنبه  27بهمن  97با حضور علی زینی
ونــد ،معــاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه منابع
استاندار ،فاطمه دانش یزدی ،مدیرکل دفتر امور بانوان
و خانواده استانداری یزد ،جمعی از مسئوالن این حوزه
و بانوان فعال اقتصادی در ســالن کوثر برگزار شــد ،اظهار
داشــت :از مســئوالن اقتصــادی و دســتگاههای اجرایی
اســتان میخواهــم حمایــت از کارآفرینــان و زنــان فعــال
در عرصههــای اقتصــادی بــه ویژه مشــاغل خانگــی را در
دستور کار قرار داده و تسهیل شرایط نقش آفرینی بانوان
در حــوزه اقتصــاد و تولیــد ثــروت را یکــی از اولویتهــای
اصلی خود بدانند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،طالبی
بــا بیــان اینکه مشــکالت فرهنگی کــه برای ایفــای نقش
زنان در کشور وجود داشت به برکت انقالب اسالمی حل
شده است ،گفت :ا گر چه هم چنان دغدغههایی وجود
دارد اما فضای مناســبی ایجاد شــده و بیــش از هر زمان
دیگــری نیازمنــد نقــش موثــر زنــان درتوســعه اقتصادی
هستیم.
علــی زینــی ونــد ،معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و
توســعه منابــع اســتاندار یزد نیــز در این نشســت با بیان

اینکــه ایفای نقش بانوان و جوانــان در زمینه اقتصادی بخشند.
بــا تا کیــد بــر مولفههــای اقتصــاد مقاومتــی مــورد تا کیــد
مقام معظم رهبری اســت ،تصریح کرد :بانوان و جوانان گفتنی اســت ،در این نشست از  40نفر ازبانوان کارآفرین
میتواننــد بــا اســتفاده از ظرفیتهای فضــای مجازی و استان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد که در
رسانههای نوین مسئوالن را با نگاه خود همراه ساخته این میان نام  5نفر از مدیران عامل شــرکتهای مســتقر
ُ
و حرکت کشور به سمت مشاغل خرد و خانگی را سرعت در پارک علم و فناوری یزد نیز به چشم میخورد.

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
شــد ،از نوآوران برتر مرکز نوآوری پارک علم وفناوری یزد در
سال  97تجلیل شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
این مراســم که داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و
فنــاوری یزد ،احمدرضا فقیه خراســانی ،معــاون فناوری و
نــوآوری پارک ،شــهرام شــکوهی ،معاون پشــتیبانی پارک،
ســمیه نایبی ،مدیر مرکز نوآوری پــارک و جمعی از اعضای
ایــن مرکــز حضــور داشــتند ،ابتــدا امین درخشــان و ســید
حســین میرجلیلــی گزارشــی از فعالیتهــای مرکز نــوآوری
در ســال  97ارائــه کــرد ســپس داریــوش پورســراجیان،
رئیــس پارک علم و فناوری یــزد ضمن عرض خیرمقدم به

نــوآوران برتر مرکز ،گفت 14 :ســال اســت کــه این مجموعه
فعالیتهای نوآورانه دارد و امســال نســبت به ســالهای
گذشــته اســتقبال بهتری شــده اســت و به نظر میآید که
سال به سال این برنامهها بهتر جای خود را پیدا میکند.
وی افزود :ما انتظار داریم کم کم جریان ارتباط دوستانی
که در مجموعه نوآوری فعالیت میکنند با مرا کز پیش رشد
و رشــد و نهایتا مجموعه پارک همچنین ســایر سازمانها
و نهادهــا کــه در حــوزه ی فنــاوری و نــواوری کار میکنند،
شــتابدهندههایی که شــکل گرفته و فعالیتهایی که در
بحثهای دانش آموزی و دانشــجویی شکل میگیرد ،به
شکل ساخت یافته برقرار شود.
فقیــه خراســانی ضمن ابــراز خرســندی از حضــور در میان
نوآورانــی که شــهامت طرح ایده و تبدیــل آن به محصول

با اســتفاده از حمایتهای مرکز نوآوری را داشــتند ،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 اســت ،این مرکز سعی کرده فعالیتهای
خــود را در حــوزه نــوآوری ادامــه دهــد زیــرا بــاور داریــم که
از طریــق همیــن مرکــز نــوآوری اســت کــه مــا میتوانیم به
شرکتهای فناور برسیم.
گفتنــی اســت ،طر حهــا و برگزیــدگان ســال  97کــه در ایــن
مراسم تقدیر شدند به شرح زیر است:
نفر اول ســطح یک و دو ،محمدحسین طباطبایی میرک
آبــاد ،با طرح آســایش برتر ،نفــر دوم ،ابوالفضــل خواجهها
و ســید محمد دلباخته با طرح شــارژر موبایل همه کاره،
نفــر ســوم امیرحســین برزگــری خانقــاه و مهــران محبی با
طرح ربات جنگجو با جک پنوماتیکی ،نفرات اول ســطح
ســه و چهار ،زهرا شــاهی صدرآبادی ،محسنهادی زاده و
محمد خواجه مهریزی با طرح تولید رنگ موهای طبیعی
بــا اســتفاده از گیاهــان ،نفرات دوم ســید مصطفی ،ســید
محمد ،ســید مجتبی و عصمت السادات علویان شهری،
بــا طــرح جــدا کننــده گــرد و خــا ک و ناخالصــی همــراه از
کاللههای زعفران با استفاده از جدا کننده الکترواستاتیک
و نفرات سوم محمدصادق مظفزی ،مسعود زار ع گاریزی
و حامد مظفری شمسی با طرح پرینتر سه بعدی شکالت
و مواد غذایی بوده است.
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نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت
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با حضور معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

بازدیداز نمایشگاهمحصوالتفناوریو رونماییاز دهمحصولفناور برتر
در این حوزه در پارک علم و فناوری یزد
از ده محصــول فنــاور برتــر اســتان ،یکشــنبه  14بهمــن
 97بــا حضــور دلیــری ،معــاون توســعه مدیریــت و جــذب
ســرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،زینی
ونــد ،معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابع
استانداری یزد ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و
فناوری یزد و جمعی از مدیران استانی رونمایی شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
مراسم که به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر و چهلمین
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد ،مسئولین ابتدا
از نمایشــگاه دســتاوردها و محصــوالت شــرکتهای فناور
مســتقر در پــارک علــم و فناوری یــزد بازدید و ســپس از ده
محصول فناور برتر استان رونمایی کردند.
گفتنی اســت ،در پایان مســئولین با حضور در چند شرکت
فناور مستقر در پارک یزد ،از نزدیک در جریان فعالیتهای
آنان قرار گرفتند.

بازدیدرئیسپارکعلمو فناورییزداز المپیادبازیهایفکری،آموزشی،سرگرمینبوغ
داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری
یــزد به همــراه احمدرضا فقیــه خراســانی ،معاون
فنــاوری و نوآوری پارک روز چهارشــنبه  15اســفند
مــاه از اولیــن دوره المپیــاد بازیهــای فکــری،
آموزشــیو سرگرمی دانش آموزان استان در محل
ســالن ورزشــی حضــرت امــام علــی علیــه الســام
دانشگاه یزد بازدید کرد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد،
داریــوش پورســراجیان در ایــن بازدیــد بیــان کرد
المپیــاد دانشآمــوزی نبــوغ از برنامههــای بســیار
پرشــوری برخــوردار اســت کــه مالحظــه نمــودم
و فرصــت مناســبی اســت کــه دانشآمــوزان بــا

مباحــث نــوآوری و فنــاوری کــه در مجموعه پارک
علم و فناوری پیگیری میشــود آشــنا شوند و این
آمادگــی برای کســب مهارتهای دانشآمــوزان و
دیدگاه اجتماعی و مهارتی همراه با آموزش در آنها
شــکل بگیرد و باعث تقویت روحیه ی کار تیمی و
کارآفرینیشود.
وی جهــت بهبــود بخشــیدن بــه ایــن برنامــه در
ســالهای آینده افزود :با کســب تجربه از امســال
و برنامهریزی بلند مدت و تشــکیل یک دبیرخانه
دائمــی بالفاصله بعد از اتمام این مســابقات برای
دوره بعد و نیز آموزش و تامین امکانات بسیار موثر
برنامهریزی خواهد شد

بازدیداستاندار یزداز المپیادبازیهایفکری،آموزشی،سرگرمینبوغ
محمدعلــی طالبــی ،اســتاندار یــزد و هیئــت همــراه روز ســازمان دانش آموزی اداره کل آمــوزش و پرورش و پارک در رشتههای دومینو ،بازیهای فکری ،رباتیک و هوافضا
چهارشنبه  15اسفند ماه از اولین دوره المپیاد بازیهای علم و فناوری یزد با محوریت گروه آموزشــی شرکت آترین بــه مــدت دو روز در ســالن ورزشــی حضــرت امــام علی(ع)
فکری ،آموزشــیو ســرگرمی دانش آموزان استان در محل مستقر در پارک علم و فناوری یزد در سه مقطع تحصیلی و دانشگاه یزد برگزار شد.
سالن ورزشی حضرت امام علی علیه السالم دانشگاه یزد
بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،استاندار
یزد پس از این بازدید با بیان اینکه برنامههایی که موجب
معرفی استعدادهای دانشآموزان میشود بسیار ارزنده و
قابل قدردانی است،بیان کرد :المپیاد دانش آموزی نبوغ
این استعدادهای سرشار را شناسایی میکند.
محمــد علــی طالبی نیــز خانوادهها را به تشــویق 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 میســازد تا
در آینده کشور و به خصوص در خانواده خود نقش آفرین
باشــند .وی حمایــت خود را برای چنیــن برنامههایی که
سبب رشد مهارتهای دانشآموزان میشود ،اعالم کرد.
گفتنی اســت المپیاد نبوغ با حضور نزدیک به دو هزار نفر
از دانــش آمــوزان دختر و پســر مدارس اســتان و همکاری
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در جلسه کارگروه تعامالت بینالملل مطرح شد:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

امروزه جهان متوجه سودآوری استارتاپها در پارکهای علم و فناوری شده است
جلسه کارگروه تعامالت بینالملل با عنوان «فرصتهای
استارتاپی در بازار جهانی و نحوه بهره برداری در شرایط
تحریــم» بــا حضــور علی مدرســی؛ موســس شــرکت تدبیر
و توســعه پرنیــان و مدیرعامــل شــرکت آزالیــا در کانــادا،
محمــد ســپهر ،مدیــر عامل صنــدوق پژوهــش و فناوری
اســتان یزد ،محمد قویدل؛ مدیر روابط بینالملل پارک
علم و فناوری یزد و جمعی از مدیران عامل شرکتهای
مســتقر در پــارک ،چهارشــنبه  4مهــر  97در محل ســالن
اجتماعات مرکز اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
علی مدرســی؛ موســس شــرکت تدبیر و توســعه پرنیان و
مدیرعامل شــرکت آزالیــا در کانادا ،با بیــان اینکه اعمال
گمــرک کشــورهای امریــکای
تحریمهــا علیــه ایــران در
ِ
شــمالی بــا جدیــت اجــرا میشــود ،ادامــه داد :در حــال
حاضــر میتــوان از درگاه اینترنــت و وب و در قالــب دفتــر
مبــادالت ایــران و کانــادا مبادالتــی بــا کشــورهای دیگــر
انجام داد.
علــی مدرســی تصریــح کــرد :در بــازار آزاد کشــورهای
آمریــکای شــمالی به رقبا اجازه ی فــروش محصول خود

بــا کیفیــت و قیمــت دلخواه خود داده شــده اســت ،لذا
قبــل از هراقدامی برای تجارت در ســطح بینالملل باید
بتوان سطح کیفی و قیمتها را وارد رقابت جهانی کرد.
موســس شــرکت تدبیر و توســعه پرنیان ،توسعه ی وب،
دیجیتــال مارکتینگ و تامین محتوا را از راههای کســب
درآمـ ِـد خارجــی درداخل ایران برشــمرد و افزود :توســعه
خدمــات نــرم افــزاری و ســخت افــزاری و فعالیتهــای
مغزافــزاری از جملــه فعالیتهایــی اســت کــه میتوانــد
برای کشور ارز آوری داشته باشد.
علــی مدرســی همچنیــن بــه شــیوه ی کاری بــا عنــوان
زبانی آزادکاری اشــاره کــرد و این
فریلنــس بــا ترجمــه ی ِ
مندان کار در بــازار جهانی در
روش کاری را بــرای عال قــه
ِ
مدت تحریمها تشریح کرد.
مدیرعامــل شــرکت آزالیــا ،کار این شــرکت را برنامهریزی
و مشــاوره بــرای تبادالت تجــاری شــرکتهای ایرانی در
کانــادا عنوان کــرد و روشها و ســایتهایی که میتواند
در ارزآوری و تجــارت جهانــی بــه ایرانیــان مقیــم کشــور
کمک کند را معرفی نمود.
مدرســی همچنین جایــگاه پارکهای علــم و فناوری در

جهــان را ویــژه عنوان کرد و افــزود :امروزه جهان متوجه
زیاد استارتاپها در پارکهای علم و فناوری
ســودآوری ِ
شــده اســت؛ تا جائی که امانوئل مکرون؛ رئیس جمهور
فرانسه شیوه ی مدیریتی خود را استارتاپی عنوان کرده
است.
گفتنــی اســت ،سلســله نشس ـتهای کارگــروه تعامــات
بینالملــل زیر نظر واحد بینالملل پــارک علم و فناوری
یزد برگزار میشود.

گفتگو

برگزاریسومینجلسهشورایسیاستگذاری
پردیس علوم انسانی و هنر در سال97

نمایشگاه
فن بازار

ســومین جلســه شــورای سیاســت گذاری پردیــس علوم
انســانی و هنر پارک علم و فناوری یزد در ســال  ،97شــنبه
 31شــهریور  ۹۷بــا حضــور داریــوش پورســراجیان؛ رئیــس
پارک علم و فناوری یزد،محمد صالح اولیا؛ رئیس دانشگاه
یزد ،احمدرضا فقیه خراســانی؛ معاون فنــاوری و نوآوری،
شــهرام شــکوهی؛ معاون پشــتیبانی پــارک علــم و فناوری
یزد ،جعفر امین مقدم؛ مدیر مرکز خالقیت و فن آوریهای

نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

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 گزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،در این
جلسه بحث و تبادل نظر در مورد ادامه مسیر و برنامههای
آتــی پردیس علوم انســانی و هنــر پارک علم و فنــاوری یزد
صورت گرفت.

فالطون زاده ،مدیرکل دیوان محاسبات استان یزد:

نگاهدیوانمحاسباتاستاننگاهارشادیو مشاورهایاست
سه شنبه هفدهم مهر ماه  97مدیرکل دیوان محاسبات
اســتان بــا حضور در پــارک علم و فنــاوری یزد در نشســتی
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.
پورســراجیان ،رئیس پــارک علم و فناوری یــزد ضمن ارائه
مختصــری از عملکرد پارک و آخرین وضعیت شــرکتهای
مستقر گفت :حوزه فناوری ،حوزهای نوپا در کشور است و
قوانین و مقررات آن نیز نو و گاها تفسیر پذیر تدوین شده
اســت .لــذا گاه تفاســیر متفــاوت از قانون مســائلی را برای
شرکتهای فناور و پارک به وجود میآورد.
وی بازنگــری مــداوم قوانیــن و بــه روز رســانی آنهــا را بــر
اساس 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
کنندهباشد.
فالطــون زاده نــگاه دیــوان محاســبات اســتان را نــگاه
ارشادی و مشاورهای دانست و افزود :خوشبختانه دیوان
محاســبات استان یزد با تکیه بر کادر مجرب خود در این
حــوزه عملکــرد بســیار خوبی داشــته و این آمادگــی وجود
دارد کــه در صــورت نیــاز به اصــاح قوانین پیشــنهادات از
طریق دیوان به قانونگذار انتقال یابد.
در ادامــه شــرکتهای بیســتون کویــر ،ســافا و همــکاران
سیســتم شــمس و همچنیــن مرکــز نــوآوری ،پــارک علمی
کــودکان و نوجوانان صندوق پژوهش و فناوری اســتان و
پروژه عمرانی ســاختمان فرهنگی ،رفاهی مجموعه اقبال
مــورد بازدیــد رئیــس دیــوان محاســبات اســتان و هیئــت
همراه قرار گرفت.
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پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد:
نشست

توسعهبر پایهدانشراهبرداساسیبرایرسیدنبهتوسعهپایدار

بازدید

جلسه

میزگرد

جلســه هماهنگــی امــور مالــی پــارک علــم و فنــاوری یزد
بــا حضــور پورســراجیان ،رئیــس پــارک ،شــکوهی معاون
پشــتیبانی ،اشــرف زاده مشــاور ریاســت پــارک در امــور
حقوقی و مالی ،خامســی ،مدیر مالی و کادر اجرایی امور
مالی برگزار شد.
در این جلســه ابتدا گزارشــی از آخرین صورتهای مالی

مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
پورســراجیان در ایــن جلســه ضمــن تا کیــد بــر مدیریــت
هزینههــا تا کیــد کرد با توجه به شــرایط اقتصادی کشــور
الزم است اصل صرفه جویی بیش از پیش سرلوحه همه
واحدهای پارک قرار گیرد.
پورســراجیان تســلط عوامل مالی بر قوانین و مقرارات را
پایههای اصلی مدیریت مالی دانســت و تا کید کرد :این
دانش و تســلط همواره باید به روزرســانی شود و این امر
میتوانــد از طریــق شــرکت در دورههــای آموزشــی ،اخــذ
مشاورههای الزم ،مطالعه و ...محقق گردد.
پورســراجیان با اشــاره به ماده یک قانون احکام دائمی
برنامههای توسعه کشور که دانشگاهها و مرا کز آموزشی
و پژوهشــی و پارکهــای علــم و فنــاوری را از رعایــت
قوانیــن عمومــی حا کــم بــر دســتگاههای اجرایی کشــور
مســتثنی میکنــد گفــت :ایــن مهم نــگاه ویــژه قانونگذار
به امر پژوهش و فناوری به عنوان راهبرد اساســی کشــور

در توســعه اســت و توســعه بر پایه دانش راهبرد اساســی
کشــورهای توســعه یافتــه بــوده و مــا نیــز بــرای رســیدن
بــه توســعهای پایــدار نیازمنــد تقویت بخش پژوهشــی و
فناوری کشوریم .وی افزود خوشبختانه قانون گذار این
مهم را به درستی درک کرده است و امیدواریم در اجرا و
نظارت نیز این نکته مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با اشــاره به مشــکال تی که در اجرای قوانین حمایتی
ایــن حــوزه از جملــه قانــون حمایــت از شــرکتها و
موسســات دانــش بنیــان وجــود دارد گفت :رســیدن به
توســعه نیازمند تغییر در ســاختارهای ذهنــی ،اجرایی و
عملیاتــی جامعــه اســت و قوانیــن گام نخســت تغییرات
هســتند .خوشبختانه گام نخست در کشــور ما برداشته
شــده اســت و قوانیــن خوبــی در این حــوزه وجــود دارد،
امیدواریــم بــا تســریع در اجــرای ایــن قوانین با ســرعتی
فزاینده مســیر توســعه علم و فناوری و به تبع آن توسعه
کشور را بپیماییم.

برگزاریگردهماییمدیرانموسساتفناور مستقر در پردیسفناوریپارکدر دانشگاهیزد
گفتگو

نمایشگاه
فن بازار

دومیــن گردهمایــی مدیــران موسســات فناور مســتقر در
پردیس فناوری پارک در دانشگاه یزد ،چهارشنبه دوم آبان
 ،97بــا حضور احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فناوری و
نــوآوری پــارک علم و فنــاوری یزد ،علی ا کبــر 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.

برگزاریجلسهداوریجشنوارهایدههایبرتر

نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
ایــن نشســت احمدرضــا فقیه خراســانی ،معــاون فناوری
و نــوآوری پــارک یــزد ،به ارائه توضیحاتــی در زمینه مزایای
حضــور در پارکهــای علــم و فنــاوری پرداخــت .در ادامــه
یوسفی ،مشــاور نیروی انسانی قانون کار و بیمه پارک ،به
سواالت مدیران عامل موسسات فناور در حوزه روابط کار
پرداخت.

جلسه جمع بندی نتایج داوری مرحله اول چهاردهمین
جشنواره ایدههای برتر عصر روز سه شنبه  ۲۰آذر  ۹۷برگزار
و داوران ضمــن بازبینــی ویدئوهای رســیده بــه دبیرخانه
ایــن جشــنواره ۱۰ ،ایــده را جهت حضــور در مرحلــه پایانی
انتخابنمودند.

شایان ذکر است جشنواره ایدههای برتر از سال  ۱۳۸۲آغاز
و چهاردهمیــن دوره آن در ســال جــاری در حــال برگزاری
اســت .اختتامیــه این دوره از جشــنواره همزمــان با هفته
پژوهــش و فنــاوری در تاریــخ  ۲۹آذر  ۹۷همزمان با آخرین
روز نمایشگاه فن بازار و با معرفی ایدههای برتر و تجلیل از
آنها برگزار خواهد شد.

با حضور مدیران پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

جلسهانگیزشیوافتتاحیهیپروژههایبینالمللیشرکتشکالت
از طریق دفتر مبادالت ایران و کانادا
جلســه انگیزشــی و افتتاحیــه ی پروژههــای بینالمللــی
شــرکت شــکالت از طریــق دفتــر مبــادالت ایــران و کانــادا
بــا حضــور احمدرضــا فقیــه خراســانی ،معــاون فنــاوری و
نــوآوری پــارک علــم و فناوری یــزد ،تقی فرهنگ نیــا ،مدیر
پردیــس علــوم انســانی و هنر پــارک ،محمد قویــدل ،مدیر
روابــط بینالملــل پــارک یــزد ،علــی مدرســی ،مدیــر دفتــر
مبادالت ایران و کانادای پارک علم و فناوری یزد و مهدی
میردهقان ،مدیرعامل شرکت شــکالت 22 ،آذر  97در مرکز
فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
نشست که یک جلسه انگیزشی برای اعضای تیم شرکت

شــکالت ،مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــه عنــوان
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 کنســول اســت که دفتر مبادالت ایــران و کانادای
پــارک علــم و فنــاوری یــزد به ایــن شــرکت در زمینه جذب
ســرمایهگذار و مارکتینــگ آن در ســطح بینالملــل کمــک
خواهد کرد.
الزم به ذکر است ،عالقه مندان به سرمایهگذاری روی این
دو محصول میتوانند با علی مدرسی ،مدیر دفتر مبادالت
ایــران و کانــادای پارک علم و فناوری یزد از طریق شــماره  09133572252در ارتباط باشند.
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مدیر دفتر مبادالت ایران و کانادای پارک علم و فناوری یزد مطرح کرد:
نشست

بازدید

جلسه

شکالتجزو 5تیماستارتآپیبرتر در بینایرانیانمقیمکانادا
طــی جلســهای بــا حضــور مدیــران پــارک علم و فنــاوری
یزد ،پروژههای بینالمللی شــرکت شکالت از طریق دفتر
مبادالت ایران و کانادا معرفی و افتتاح شد.
علی مدرسی ،مدیر دفتر مبادالت ایران و کانادا در گفتگو
بــا روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،بــا تا کید بر
اهمیت این پروژهها گفت :با توجه به اینکه این پروژهها
پایلوتــی اســت ،بــرای ما اهمیــت زیــادی دارد و میتواند
ریسک را به حداقل رسانده ،درصد موفقیت پروژه را باال
برده و انگیزشــی برای ســایر شرکتهای مســتقر در پارک
یزد باشد.
برای اولین بار در ایران تولید ویدیو گیم در کنسول

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس

مدرســی بــا بیــان اینکــه در ایــن نشســت گزارشــی از
فعالیتهای انجام شده در مورد این دو پروژه به هیئت
رئیســه ارائه شــد ،گفت :این دو پروژه شــامل یک ویدیو
گیم موبایلی و یک ویدیو گیم در کنسول است که تولید
ویدیو گیم موبایلی در ایران قبال ســابقه داشــته اما برای
اولیــن بــار در ایــران ویدیو گیــم در کنســول مانند ایکس
با کس و پی سی در حال تولید است.
مدیــر دفتر مبادالت ایران و کانــادا افزود :تولید این نوع
ویدیو گیم بسیار بزرگ و پیچیده و سرمایه بر بوده و بین
دو تا ســه سال طول میکشد .تا بازگشت سرمایه نیز  5تا
 6ســال زمان نیاز اســت که با توجه به اساس قرار گرفتن
خالقیــت در این پروژه و ریســک باالی آنها ،ســنجش و
دقــت الزم و منتورینگ به صــورت دائم در آنها اهمیت
زیادی دارد.
تیم شــکالت یکی از افتخارات اســتان یزد و پارک علم و
فناوری یزد در حوزه استارت آپ
وی بــا بیان اینکه تیم شــرکت شــکالت در بیــن تیمهای
ایرانی مقیم خارج از کشور جزو  5تیم برتر ایران در حوزه
اســتارت آپ شناخته شــده اســت ،تصریح کرد :این تیم
یکی از افتخارات استان یزد و پارک علم و فناوری یزد در
حوزه اســتارت آپ است و در حال حاضر  12جوان خالق
و پرتوان در این شرکت فعال هستند.
مدرســی ضمــن دعــوت از ســرمایهگذاران داخلــی بــرای
ســرمایهگذاری در ایــن دو پــروژه ،گفــت :دفتــر مبــادالت

وارد بــازار جهانی کنیم .بنابرایــن در بخش اول که تولید
باشــد مجبوریم سرمایهگذار داخلی پیدا کنیم .اما وقتی
محصــول در حــد یــک اســتاندارد قابــل قبول تولید شــد
بــرای انتشــارش میتوانیــم ســرمایهگذاری خارجــی را به
تیم اضافه کنیم.
پیش بینی فروش  25میلیون دالری بازیهای کنسولی

ایــران و کانــادای پــارک یــزد کارهــای مربــوط به ریســک
پذیــری ســرمایهگذاری را انجــام داده و ســرمایهگذار
میتوانــد بــا خیــال راحــت ســرمایه خــود را ارائــه داده و
خیالــش راحــت باشــد کــه ســرمایه ســاده او را بــه یــک
سرمایهگذاری متعهدانه تبدیل میکنیم.
وی بــا بیان اینکه این جلســه هم یک جلســه انگیزشــی
بــوده و هــم بــه نوعــی مراســم افتتاح ایــن دو پــروژه بود،
گفت:
در مــورد پروژه بازی موبایلــی میتوانیم تعهد بدهیم که
ظرف شش ماه این محصول وارد بازار بینالمللی شود و
ظرف یک ســال بخش زیادی از سرمایه بازگردد اما برای
تولیــد بازی کنســولی عــاوه بر نیاز به ســرمایه باید تیم را
هم تکمیل کنیم.
مدرســی تصریــح کــرد :شــرکتهای بســیار کمــی در دنیا
جرات میکنند به ســراغ بازی کنسولی بروند چون تولید
ایــن کار نیاز به یک تیم  300نفره دارد.به همین دلیل ما
با تکمیل یک تیم  26تا  30نفره برای انجام این کار
 2تــا  3ســال زمــان بــرای تولید و  2تا  3ســال زمــان برای
بازگشت سرمایه نیاز داریم اما میزان سودآوری آن بسیار
بیشتر از بازی موبایلی است.
تاثیر تحریمها بر انجام پروژههای شرکت شکالت
مدیــر دفتــر مبــادالت ایــران و کانــادا بــا اشــاره بــه تاثیــر
تحریمها بــر این پروژهها گفت :تحریمها باعث میشــود
نتوانیــم خــود تیــم را وارد بحثهــای بینالمللی ســازی
کنیــم و مجبوریــم کــه محصول را بــه تولید برســانیم بعد

مدرســی میــزان ســرمایه مــورد نیــاز بــرای تولیــد بــازی
موبایلی را  20تا  40هزار دالر و در حوزه کنســول بســته به
نــوع کیفیــت ،بیــن  200تا  600هــزار دالرپیش بینــی کرد و
اظهار داشت:
طبــق مطالعــات انجــام شــده در بــازار در حــوزه بــازی
موبایلــی فروش  2میلیــون دالری رو پیش بینی میکنیم
و برای بازیهای کنســولی میتوانیم تــا  25میلیون دالر
انتظار فروش داشته باشیم.
لزوم راهاندازی آ کادمی استارتاپی در یزد
وی با اشــاره به طرح راهاندازی آ کادمی اســتارتاپی یزد،
تصریــح کــرد :بــا توجه بــه اینکه شــرکتهای مــا در پارک
یزد با وجود داشــتن پتانسیل باال هنوز ارتباط خاصی با
بازارهــای بینالمللی برقرار نکردند ،نهــادی که میتواند
ایــن کار را انجــام دهــد و مــا دنبــال طراحــی آن هســتیم
آ کادمی استارت آپی یزد است.
مدرسی افزود :کار این نهاد آموزش متعهدانه یا خطرپذیر
خواهــد بــود یعنــی روی اســتعدادها ســرمایهگذاری
میشــود تــا یاد بگیرنــد به ایدههای اســتارتاپی رســیده،
فضای کاری مشــترک ایجاد کنیم تا ایدههای خود را به
محصول تبدیل کرده و به فروش خوبی برسند.
مدیــر دفتــر مبــادالت ایــران و کانــادا با اشــاره به ســابقه
وجود چنین آ کادمیهایی در دنیا و حتی در ایران گفت:
آ کادمیهــای اســتارتاپی در کنــار ا کثر شــتاب دهندهها
در دنیــا در حــال شــکل گیــری اســت تــا از ایــن طریــق
اســتعدادها را جذب و بارورکند که این مســئله به دلیل
عــدم آشــنایی شــرکتهای یزدی بــا فضــای بینالمللی،
ضرورت مضاعف دارد.
* شــکالت نــام تجــاری شــرکتی مســتقر در پــارک علــم و
فناوری یزد است

در بازدید حجت االسالم و المسلمین محمد صدوقی از پارک علم و فناوری یزد انجام شد:
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

بررسیراههایهمکاریپارکعلمو فناورییزدو سازمانخیریهسیدالشهدا
حجت االسالم و المسلمین محمد صدوقی ،رئیس هیئت مدیره سازمان پزشکی خیریه
سیدالشــهداء ،صبــح روز چهارشــنبه  28آذر  97بــا حضــور در پــارک علم و فنــاوری 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 پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،شهرام شکوهی ،معاون
پشتیبانی پارک و محمد قویدل ،مدیر روابط بینالملل پارک در دفتر رئیس پارک علم و
فناوری برگزار شد ،راههای همکاری مشترک دو مجموعه شامل سرمایهگذاری موسسه
سیدالشهدا در شرکتهای مستقر در پارک یزد ،کمک به توسعه استارت آپهای کوچک
در حوزه سالمت ،گردشگری و نساجی توسط این مجموعه بررسی شد.
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 کرده است.
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با حضور هیئت رئیسه پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

جلسهاتاقفکر مرکز نوآوری

نشست

جلســه اتــاق فکــر مرکــز نــوآوری ،روز پنــج شــنبه  13دی
 ،97بــا حضــور داریوش پورســراجیان ،رئیس پــارک علم و
فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراســانی ،معــاون فناوری و
نــوآوری پارک ،شــهرام شــکوهی ،معاون پشــتیبانی پارک،
محمدمهــدی لطفی ،معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه
یزد و اعضای شورای مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
در دانشگاه یزد برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

جلســه ابتدا گزارشــی از فعالیتها و عملکرد مرکــز نوآوری
پارک طی ســالهای گذشــته و برنامههای آتــی مرکز ارائه
شــد سپس در زمینه سیاستهای اصلی و اهداف مرکز با
توجه به شــرایط جدید محیطی و تغییرات ایجاد شده در
سالهای آینده بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است ،در این جلسه داریوش پورسراجیان ،رئیس
پــارک علــم و فنــاوری یــزد بر لــزوم ترویــج نــوآوری و ایجاد
بسترهای مناسب و جدید در این مسیر تا کید کرد.

رئیس پارک علم و فناوری یزد مطرح کرد:

حمایت،رشدو توسعهبیشاز  ۸۸۰هستهو موسسهفناور
در طول 17سال فعالیت پارک علم و فناوری یزد
داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فنــاوری یزد ،در
حاشیه مراسم رونمایی از ده محصول فناور برتر استان یزد
کــه روز یکشــنبه  14بهمن با حضور دلیری ،معاون توســعه
مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهــوری ،زینی وند ،معــاون هماهنگی امــور اقتصادی و
توســعه منابع اســتانداری یزد و جمعی از مدیران اســتانی
در مرکــز فنــاوری اقبال برگزار شــد ،ضمن گرامیداشــت ایام
دهه فجر و تبریک به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی ،گزارشی از فعالیتهای پارک علم و
فناوری یزد در طول  17سال فعالیت ارائه داد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،وی در
این جلســه با بیان اینکه پارک علم و فناوری یزد در مرداد
 ۱۳۸۰و بعد از شــهرک علمی -تحقیقاتی اصفهان در شــهر
یــزد آغــاز بــه کار کرده گفت :در ســال  ۹۳اجــرای چهارمین
برنامه توسعه را آغاز کردیم و چشمانداز پارک در این سند،
توسعه فناوری و تبدیل شدن به یکی از سه پارک برتر کشور
و ده پارک برتر منطقه بوده است.
وی توســعه کیفی موسســات ،ارتقاء زیرساختها ،تقویت
مشــارکت و توســعه نقــش آفرینــی پــارک در ســطح ملــی و
بینالمللــی را به عنــوان اهداف اســتراتژیک این مجموعه
مطرح و تصریح کرد :ســاختار توســعه پارک یزد شامل سه
بخــش پردیسهــای فنــاوری ،نهادهای فنــاوری همکار و
مجموعهنهادهایحمایتیوترویجیاست.
پورســراجیان افــزود :در حــال حاضــر ســه پردیــس اصلــی
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،پردیس زیســت فنــاوری و

سیستمهای پیشــرفته صنعتی و پردیس
علومانسانیوهنر فعالبودهومجموعهای
ازنهادهایفناوریهمکارساختارمدیریت
فناوری پارک را تشکیل میدهند.
ویبابیاناینکهدر حالحاضر  262شرکت
فنــاور در دورههــای مختلــف پیــش رشــد،
رشــد و پسا رشــد یا در پارک یزد مستقر و یا
در انتظار استقرار هستند ،گفت :مهمترین
دســتاوردهای پــارک علم و فنــاوری یزد در
طــول  17ســال فعالیــت :حمایــت ،رشــد و
توســعه  ۸۸۰هسته و موسسه فناور ،ایجاد
اشــتغال پایــدار بــرای حداقــل  ۱۵۰۰نفــر از
نخبــگان ،فــار غ التحصیــان و کارآفرینــان
اســتان ،ایجــاد اولین صندوق پژوهش و فناوری کشــور در
سال  ۸۳و انتخاب آن به عنوان صندوق برتر کشور در سال
 ۹۵و،۹۶تمرکز بر رشدفعالیتهایبینالمللیباایجاددفاتر
مبادالت فناوری در گرجستان و عمان و برنامه توسعه این
دفاتر در شرق آسیا و آمریکای شمالی بوده است.
وی بــا بیان اینکه اولین مرکز نوآوری کشــور در پارک یزد در
ســال  ۸۳راهانــدازی و تاکنون از  ۷۳۰طرح نوآورانه توســط
این مرکز حمایت شده است ،افزود :دفتر مالکیت فکری به
عنوان مرجع ارزیابی اختراعات استان از سال  ۸۸فعالیت
خود را آغاز نمود و تایید علمی بیش از دویست اختراع را در
کارنامه خود دارد.
پورسراجیان تصریح کرد :چهارده دوره جشنواره ایدههای

برتر توســط پارک یزد برگزار شــده و هشــت دوره مســابقات
ابتــکارات و نوآوری دانش آموزی با همکاری ویژه معاونت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و وزارت آمــوزش و
پرورش ،در کارنامه این پارک دیده میشود.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد انجــام مطالعــات ایجــاد
نخستین منطقه ویژه علم و فناوری کشور توسط این پارک
و به تبع آن راهاندازی این مجموعه با همکاری مسئولین
اســتانی و ملی را از جمله فعالیتهای پارک یزد برشــمرد و
گفت :ایجاد انجمن توسعه فناوری استان با هدف حمایت
خیریندر حوزهفناوری،توسعهفضایاستقرار شرکتهای
فناور از دیگر اقدامات این پارک است.
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معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح کرد:
نشست

ارتقاءجایگاهنوآوریایرانبهرتبهچهلو هفتمدنیا

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

دلیــری ،معــاون توســعه مدیریــت و جــذب ســرمایه
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در
حاشــیه مراســم رونمایــی از ده محصــول فنــاور برتر
اســتان یــزد ،ضمــن گرامیداشــت ایــام دهــه فجــر و
تبریــک بــه مناســبت فرارســیدن چهلمیــن ســالگرد
پیــروزی انقــاب اســامی ،پــارک علــم و فنــاوری یزد
را یکــی از پارکهای برتر کشــور دانســت که معاونت
علمــی و فناوری ریاســت جمهوری نــگاه ویژهای به
آن دارد.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علم و فنــاوری یزد،
در جلس ـهای که در حاشیه رونمایی از ده محصول
فنــاور برتر اســتان یــزد 14 ،بهمن  97بــا حضور زینی
ونــد ،معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه
منابــع اســتانداری یــزد ،داریــوش پورســراجیان،

رئیــس پارک علــم و فناوری یزد و جمعــی از مدیران
اســتانی در مرکــز فنــاوری اقبال برگزار شــد ،دلیری با
بیان اینکه شرکتهای یزدی در بسیاری از زمینهها
جایگاه اول را در کشــور دارند ،گفت :باید بسترهای
الزم برای ایجاد تحول در اســتان یزد فراهم شــود و
معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری آمادگی
الزم برای کمک در این حوزه را دارد.
وی ضمــن اســتقبال از ایجــاد منطقــه نــوآوری در
استان یزد ،گفت :باید ظرفیتهای مختلف استان
را شناسایی کرده و آنها را ادغام کنیم و البته در این
راه پــارک علــم و فنــاوری و دانشــگاه یــزد و صندوق
پژوهــش و فنــاوری اســتان یــزد میتواننــد کمــک
فراوانی به ما بکنند.
دلیــری فعــال کــردن مرا کــز شــتاب دهنــده و ایجاد
بســترهای ســرمایهگذاری در اســتان یــزد را از
راهکارهای دیگر توســعه اســتان برشــمرد و گفت :با
توجــه به اینکه ســرمایهگذاران بزرگی در اســتان یزد
وجــود دارند باید ســعی کنیــم توجه آنهــا را جهت
سرمایهگذاری روی ایدههای جدید جلب کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه در گذشــته یکــی از مشــکالت
موجود در کشــور عــدم بهره بــرداری از علم با وجود
تولیــد مناســب آن و نخبــگان و فــار غ التحصیــان و
نیروی انسانی برتر بوده است ،گفت :با وجود اینکه

در ا کثــر حوزهها در تولیــد علم در منطقه برتر بوده و
هســتیم در ســال  ۲۰۱۴در حوزه نــوآوری در بین 140
کشور ،جایگاه صد و بیست و پنجم را داشتیم.
وی افــزود :از آن زمــان تصمیــم گرفتــه شــد تحولــی
ایجــاد کنیــم و در تحقیقاتمــان متوجــه شــدیم بین
اقتصاد ،صنعت و دانشگاه فاصله محسوسی وجود
دارد بــه طــوری کــه آموزشهــا بســیار تئــوری محور
بــوده و دانشــجویان درگیر فعالیتهــای اقتصادی،
فناورانه و تولیدی نمیشدند.
دلیــری بــا بیــان اینکــه حــل ایــن مســئله بــه عنوان
اولویــت اصلــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهوری قرار گرفت ،تصریح کرد :استارت آپهایی
را بــه طــور مــداوم در دانشــگاهها و مرا کــز علمــی از
جملــه در سیســتان و بلوچســتان و کهنــوج اســتان
کرمــان برگــزار کردیم و بزرگترین شــرکتهای اثر گذار
از دل همین مرا کز بیرون آمدند.
وی افــزود :بنابــر ایــن فضــا عــوض شــد چــون بــه
جوانــان اعتمــاد کردیــم و بــه آنهــا بهــا دادیــم و یک
مدل برنامهریزی مشــخص بــرای آنها تعریف کردیم
و باالخــره هفتــه قبــل اعالم شــد که جایــگاه نوآوری
مــا به رتبه چهل و هفتم دنیا ارتقا پیدا کرده اســت.
البتــه ما بایدتالش کنیم جــزو اولینها در این حوزه
باشیم.
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به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:
نشست

میزگردتخصصی«نقشفناوریدر تحققشعار حمایتاز کاالیایرانی»
است ،اظهار داشت :در آغاز فعالیت شرکت ،پارک علم
و فنــاوری یزد بــا ارائه تســهیالت و کمکهای معنوی
از جمله در اختیار گذاشــتن آزمایشــگاهها و فضاهای
دیگر ،کمک شایانی به پیشرفت ما نموده است.
مرآت با بیان اینکه ا گر حمایت صورت بگیرد کاالهای
ایرانــی میتواننــد با نمونه خارجی خــود رقابت کنند،
گفــت :ایــن حمایتها شــامل اجرای قوانیــن مصوب
بــرای شــرکتهای مســتقر در پارکها ،ارائه تســهیالت
و ...است.
وی کمبود زیرســاختهای مکانی و کاهش نقدینگی
و اعتبــارات مالــی را از جملــه مهمتریــن چالشهــای
حــوزه علــم و فنــاوری عنــوان کــرد و افــزود :قــرار بــود
پارکهــای علــم و فناوری به ســمت خصوصی ســازی
بروند اما تا کنون محقق نشده است.

بازدید

جلسه

میزگرد

فراهــم کــردن زیرســاختها در حوزه فناوری توســط
دولت مهمتر از ارائه تسهیالت

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

میزگــرد تخصصــی « نقــش فنــاوری در تحقــق شــعار
حمایــت از کاالی ایرانــی» بــا حضــور رضــا جوادپــور،
مدیرعامــل شــرکت صافات انرژی یــزد ،محمد مهدی
آرمــان ،مدیرعامــل شــرکت مهندســی فــات قــاره و
مجتبــی مــرآت ،مدیرعامــل شــرکت مشــاورین علــم و
صنعــت 16 ،دی  ،97در محــل خبرگــزاری ایرنــا برگــزار
شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یزد،
بــه منظــور بررســی چگونگــی اســتفاده از ظرفیــت
شــرکتهای فنــاور در بهبــود فرآینــد تولیــدات داخلی
با توجه به شــعار حمایت از کاالی ایرانی ،میزگردی با
حضــور مدیران عامل شــرکتهای فنــاور در پارک علم
و فناوری یزد برگزار شــد کــه حاضران در این خصوص
بحث و تبادل نظر کردند.
حمایت و ارائه تسهیالت به شرکتها باید بر مبنای
بازدهی آنها باشد
رضا جوادپور ،مدیرعامل شرکت صافات انرژی در این
میزگــرد ،با اشــاره به اینکه این شــرکت حدود  10ســال
اســت در حوزه ســاخت و بازســازی قطعات نیروگاهی
فعالیــت میکنــد ،گفــت :مشــتریان شــرکت مــا صنایع
دفــاع و وزارت نفــت هســتند امــا متاســفانه علــی رغم
صحبتهــای فراوانی که در حوزه حمایت از تولیدات
داخلــی گفتــه میشــود ،ا کثــرا از کاالهــای خارجــی
استفاده میکنند.
وی عــدم وجــود نقدینگــی را یکــی از مشــکالت عمده
دولت دانســت و گفت :وعده ارائه تســهیالت برای 70
درصد شــرکتها محقق نشده اســت و شرکتها برای
دریافــت پول خود از نهادهای دولتــی در قبال انجام
پروژههای خود دچار مشکل شدهاند.
وی افــزود :در تمــام کشــورهای دنیــا تمرکــز دولتهــا
بــرای تولیــد ،تمرکــز روی ســرمایهگذاری اســت امــا در
کشور ما تمام تمرکز روی بانکها است.

جوادپور با انتقاد از مال ک قرار دادن پیشرفت فیزیکی
و فضای ساختمانی کارخانهها و شرکتها جهت ارائه
تســهیالت بانکــی ،گفــت :شــرکتهایی در دنیــا وجود
دارنــد که ده برابر شــرکتهای ما ســود میکننــد اما از
نظــر تعــداد دســتگاه و فضــای فیزیکی بســیار محدود
هســتند .مــا باید روی ایــده و بازدهی شــرکتها تمرکز
داشته و بر مبنای آن از شرکتها حمایت کنیم.
مدیرعامــل شــرکت صافــات انــرژی بــا بیــان اینکــه
دانشبنیــان بــودن یعنــی اینکــه هــر محصولــی کــه
روز
شــرکت تولیــد میکنــد بــا اســتانداردهای
بینالمللــی هماهنگــی داشــته باشــد،
گفــت :یکــی از خواســتههای مــا
از معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری ایــن اســت
کــه بــه شــرکتها کمــک کننــد
تــا محصولی کــه تولیــد میکنند
اســتانداردهای بینالمللــی را
دریافــت کننــد و در واقــع بــه
آنهــا آمــوزش داده
شــود تــا مطابــق
ا ســتا ند ا ر د ها ی
بینالمللــی تولیــد
کنند.
در صــورت حمایــت،
کاالهای ایرانی میتواند
با نمونه خارجی خود
رقابت کند
مجتبی مــرآت ،مدیرعامل
شرکت مشاورین علم و صنعت
نیــز در این میزگرد با اشــاره به اینکه
شــرکت در ســال  80و همزمان با تاســیس
پارک علم و فناوری یزد در این پارک مستقر شده

در ادامه نشست ،آرمان ،مدیرعامل شرکت مهندسی
فــات قــاره ،بــا بیان اینکه شــرکت فــات قــاره فعالیت
خود را از ســال  80در زمینه ســاخت آب شیرین کنها
آغاز کرده است ،گفت :در حال حاضر مشغول ساخت
ســه آب شیرین کن برای استان یزد هستیم و در این
راســتا برای  10نفر به صورت مســتقیم و بیش از  30نفر
به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد کردهایم.
وی فراهــم کــردن زیرســاختهای مناســب در حــوزه
فنــاوری توســط دولــت را مهمتــر از ارائــه تســهیالت و
تزریــق پول دانســت و تصریح کرد :قوانیــن حمایتی و
معافیتهای مناســبی 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:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

میزگردتخصصی
«تاثیر هماهنگیشرکتهایفناور وکارخانجاتتولیدیدر صادراتمحصوالتنساجی»
میزگرد تخصصی «تاثیر هماهنگی شرکتهای فناور و
کارخانجاتتولیدیدر صادراتمحصوالتنساجی»،
 24دی  ،97با حضور مجتبی دستمال چیان ،رئیس
انجمــن نســاجی یــزد ،مهدیــه خجســته ،مدیرعامل
شــرکت نســاجی بافــت گســتر و علــی اصغــر خا کپــور،
مدیرعامل شرکت 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
میزگــرد بــا هدف بررســی وضعیــت صنعت نســاجی از
منظر ارتباط این صنعت با شــرکتهای دانش بنیان
و فناور و نیز شناســایی 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

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

مجتبی دســتمال چیان ،رئیس انجمن نســاجی یزد
در ایــن نشســت با بیان اینکه در گذشــته شــهر یزد را
بــه خاطــر پارچههای زیبایــش میشــناختند ،گفت:
به جرات میتوان گفت شــهر یزد نامدارترین شــهر در
صنعت نساجی در ایران است.
وی افــزود :ســهم صنعت نســاجی در اشــتغال زایی و
ایجاد ارزش افزوده بســیار باالســت و بنابراین باید به
آن توجه ویژهای داشت.
دســتمال چیــان بــا اشــاره بــه کــم شــدن ارزش پــول
کشور ،گفت :باید روی کاالهایی که مزیت نسبی داریم
صادرات انجام دهیم.
وی افزایش قیمت مواد اولیه را از مشکالت پیش روی
صنعــت نســاجی برشــمرد و افــزود :صــادرات 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
مهــم ایــن صنعــت عنــوان و تصریح کــرد :محصوالت
قاچــاق بــه دلیــل عــدم پرداخــت مالیات و نداشــتن
تعرفه ،قیمت کمتری نسبت به تولیدات داخلی دارند
که رقابت پذیری را دشوار کرده است.
وی با بیان اینکه مشکل واحدهای نساجی نداشتن
تکنولــوژی نیســت ،اظهــار داشــت :ســرعت تولیــد و
تحویل کاال ،کیفیت و طراحی مناسب و قیمت تمام
شده ،از عوامل موثر بر صادرات است.
دســتمال چیــان افــزود :ایجاد و توســعه شــرکتهای
صادراتــی در قالــب کنسرســیومها و شــرکتهای
بازرگانــی ،تحقیقــات هدفمنــد و منســجم با نــگاه به
صادرات و کاهش هزینههای مطالعاتی ،نقش موثری
در توسعه صادرات دارد.
گره مشکالت تولیدی واحدهای نساجی به دست

کیفیــت بــاال ،به روز بــودن و قیمت تمام شــده قابل
شرکتهای دانش بنیان باز میشود
در این نشست علی اصغر خا کپور ،مدیر عامل شرکت رقابت ،از مسائل مهم و تاثیرگذار در صادرات
آپافــن ،مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،بــا بیان مهدیهخجسته،مدیرعاملشرکتنساجیبافتگستر
اینکــه شــرکت آپافن در زمینــه تولید و تعمیــر برخی از نیز در ادامه با بیان اینکه شــرکت بافت گســتر  ۱۱سال
دستگاههای صنعت نساجی فعالیت میکند ،گفت :است که در حوزه نساجی فعالیت کرده و در پارک یزد
حدود  4سال است که شرکت به عنوان شرکت دانش مستقر است ،گفت :کار اصلی ما بحث طراحی پارچه
بنیان شناخته شده و دو محصول دانش بنیان دارد .بوده و در زمینه آموزش نیز فعالیت میکنیم.
وی بــا انتقــاد از عــدم اعتقــاد تولیدکنندگان نســاجی ویباانتقاداز نگاهسنتی کارخانجاتتولیدینساجی
بــه اقتصــاد دانش بنیان ،گفــت :دولت هم که بخش در یــزد ،اظهــار داشــت :متاســفانه ا کثــر کارخانجــات
عمدهای از اقتصاد کشور را در دست دارد باید به این تولیدی در برابر اســتفاده از دانش و فناوری مقاومت
اعتقاد داشــته باشــد که در صورت حمایت ،ا کثر این دارند این در حالی است که شرکتهای فناور مستقر
تکنولوژیها توســط نخبگان داخلی کشور با کیفیت در پــارک علــم و فناوری یزد پتانســیل باالیی در حوزه
فناوری دارند و باید بسترهای الزم جهت ارتباط آنها
باال تولید میشود.
خا کپــور بــا اشــاره بــه اینکــه در کارخانههــا همچنــان با واحدهای تولیدی آماده شود.
بــا روش ســنتی تولیــد انجــام میشــود ،گفــت :ا گــر خجسته افزود :به نظر میرسد باید قوانین و مقرراتی
خالقیــت و نــوآوری بــه ایــن صنعــت وارد شــود و از بــرای صــدور مجوز تولیــد در نظر گرفت تــا تولیدىها
شــرکتهای دانش بنیان مطالبه گری شود ،در همه و کارخانجــات مجبور به اســتفاده از دانش و فناورى
صنایع از جمله صنعت نساجی شاهد موفقیتهای شــرکتهاى فنــاور و دانش بنیان شــوند.وی کیفیت
بــاال ،بــه روز بودن و قیمت تمام شــده قابــل رقابت را
چشمگیری خواهیم بود.
خا کپــور افــزود :متاســفانه شــرکتهای فعــال در این از مســائل مهم و تاثیــر گذار در صادرات عنــوان کرد و
حــوزه از نظــر بنیه مالی ضعیف هســتند و جهت برند تصریــح کــرد :باید در صــادرات محصوالت نســاجی از
شــدن باید مدت زمان طوالنی را طی کنند .بنابراین جمله قطعات ماشین آالت و لوازم یدکی و محصوالت
نیاز اســت که دولت از آنها حمایت کند تا این فاصله تولید شده مانند پارچه ،به این نکات توجه داشت.
خجســته برگــزاری دورههــای آموزشــی بــرای
زمانی کم شود.
وی تصریــح کــرد :گــره مشــکالت تولیــدی واحدهای تولیدکنندگان نساجی را از جمله راههای بهرهمندی
نســاجی بــه دســت شــرکتهای دانــش بنیــان بــاز آنها از شــرکتهای دانش بنیان دانســت و گفت :به
میشود به شرطی که از نظر تامین مالی مورد حمایت نظر میرســد وجود اجبار بــرای حضور تولیدکنندگان
در این دورهها میتواند موثر باشد.
قرار گیرند.
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مدیر امور عمرانی پارک علم و فناوری یزد خبر داد:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

تکمیلوتجهیز دوسالنجلسهباامکاناتپیشرفته
در ساختمانمراکز رشدمرکز فناوریاقبال
پارک علم و فناوری استان یزد یکی از پارکهای پیشرو در
کشــور بوده که توانسته است گامهای بلندی را در عرصه
توســعه فناوری کشور برداشــته و در راستای رسالت خود
مبنــی بــر حمایــت از شــرکتهای دانــش بنیــان ،تا کنــون
ضمــن ایجاد و توســعه فضاهــای فیزیکــی و همچنین زیر
ســاختهای الزم جهت اســتقرار مؤسســات فنــاور ،بیش
از  250شــرکت را تحــت قالــب مرا کــز چند مســتاجره ،مرا کز
رشد و مرا کز رشد اقماری تحت پوشش خود قرار دهد .در
اوایل سال  1397ساختمان مرا کز رشد مرکز فناوری اقبال
بــا مســاحت  4790متــر مربــع افتتاح و مــورد بهره بــرداری
قرار گرفت .حســین رحیمی ،مدیر امــور عمرانی پارک علم
و فنــاوری یــزد در گفتگــو با روابــط عمومی پارک ،با اشــاره
بــه ماموریــت پارک علم و فنــاوری یزد ،گفت :پــارک علم و
فنــاوری یزد با ایجاد فضا برای هم افزایی بین موسســات
فناور ،بازار ،دانشــگاه و جامعه از طریق به کارگیری نیروی
انسانی توانمند ،برند معتبر و زیر ساخت پیشرفته با تکیه
بر مزیتهای نسبی منطقهای میکوشد تا با ایجاد ارتباط
سازنده ،پرورش خالقیت و نوآوری و تسهیل انتقال ارزش
به ثروت آفرینی در منطقه بوسیله توسعه فناوری در عرصه
ملی و بینالمللی مبادرت ورزد.
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس ایــن ماموریــت و از همــان
ابتــدا ســعی شــد در تدویــن برنامههــای توســعهای پارک
ویژگیهاییمدنظر قرار بگیرد ،گفت:از جملهاینویژگیها

میتوان به دیده شدن روحیه معماری و شهرسازی بومی
در فرم و فضا ،تامین نیازهای عملکردی ســاختمانهای
چند مســتاجره و مرا کز رشــد ،پایبندی به اصول پایداری
محیطی ،زیست محیطی و اقلیمی ،ملموس بودن روحیه
فرهنــگ معمــاری ایرانی  -اســامی در طرح ،پاســخگویی
سیســتم تاسیسات زیر بنایی در مرتبههای مختلف رشد مدیر امور عمرانی پارک علم و فناوری یزد با اشاره به اینکه
و توسعه ،انعطاف پذیری و قابلیت انطباق با شرایط دوره در ســال  1397ساختمان مرا کز رشد مرکز فناوری اقبال با
ساخت و بهره برداری و ایجاد انگیزه حضور از طریق تامین مساحت  4790متر مربع افتتاح شد ،تصریح کرد :با افتتاح
امکانات مناسب اشاره کرد.
این ساختمان ضمن کوچک سازی و انتقال ستاد اداری
فناوری
و
ـم
ـ
عل
ـارک
ـ
پ
ارزش
ـا
ـ
ب
رحیمــی یکــی از پروژههــای
پــارک به این مجموعه ،امکان پذیرش بیش از  40شــرکت
یــزد را تملــک ،مرمت و توســعه مرکز فناوری اقبــال عنوان فناور محیا شد.
کــرد و گفــت :بــا توجــه به لــزوم حفظ ایــن اثر ارزشــمند به وی افــزود :همچنیــن امکاناتــی از قبیــل  4آزمایشــگاه
عنوان نخســتین کارخانه یزد ،تالش شد با مرمت و احیاء تخصصــی ،هر کدام به مســاحت  120متــر مربع به ظرفیت
ایــن کارخانــه ضمن حفــظ بافت و هویت ســنتی آن ،این فضاهای آزمایشگاهی پارک اضافه گردید.
مجموعــه بــه یــک مرکز علمــی و فنــاوری تبدیل شــود که رحیمی یکی از زیر ســاختهای مهــم در پارکهای علم و
بــر این اســاس با اســتفاده از مشــاورین توانمنــد ،طراحی فنــاوری را وجــود ســالنهای همایــش دانســت و گفت :از
مجموعــه انجــام و از ابتدای ســال  1383فعالیت مرمت و دیگر امکانات فراهم شده در ساختمان مرا کز رشد ،تکمیل
بازسازی با شعار ” پیوند سنت و نوآوری” آغاز گردید.
و تجهیز دو ســالن جلسه یکی به ظرفیت  24نفر و دیگری
وی افــزود :بر اســاس طــرح جامع تدوین شــده برای این  40نفــر میباشــد و هــم ا کنــون ایــن دو ســالن بــا امکانات
مجموعــه ،ســاختمانهای موجــود مرمــت و بازســازی و پیشرفته آماده بهره برداری میباشد و به زودی یک سالن
طر حهــای توســعهای یکی پــس از دیگری تکمیــل و مورد آمفــی تئاتــر نیز با ظرفیت  50نفر بــه مجموعه خدمات زیر
بهــره بــرداری قرار گرفــت و بخشهایــی از آن نیــز با وجود ساختی مرکز فناوری اقبال اضافه خواهد شد.
محدودیتهای شدید مالی در حال انجام است.

داریوش پورسراجیان در گفتگو با خبرگزاری علم و فناوری مطرح کرد:

برندپارکعلموفناوری؛مهمترینابزار بازاریابیبرایشرکتها
داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در
مصاحبهای با خبرگزاری علم و فناوری با اشاره به تمرکز
جدی پــارک روی بحث ارزیابی و بهبود کیفیت عملکرد
شــرکتهای فناور مســتقر ،گفــت :همواره توجــه ویژه ما
بــر ارتقــاء برند پــارک علم و فنــاوری به عنــوان مهمترین
ابــزار بازاریابــی برای شــرکتها معطوف بوده اســت ،تا از
این طریق شــرکتها به اســتناد اســتقرار در پــارک علم و
فنــاوری و اســتفاده از برنــد ایــن اســتقرار بتواننــد بخش
بزرگی از بازار را مدیریت کنند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد به نقل
از خبرگــزاری علــم و فنــاوری ،رئیس پارک علــم و فناوری
یــزد بــا رد انتقــادات در خصــوص کاهــش فعالیتهــای
حمایتــی پارک از شــرکتهای فناور تا کیــد کرد :اطالعات
آمــاری که وجــود دارد ایــن موضوع را نشــان نمی دهد.
ً
ضمنا باید به این موضوع توجه کنیم که پارک در مرحله
ابتدایی شکلگیری مداخالت خیلی بیشتری داشت اما
وقتــی یک پارک به درجهای از بلوغ خود رســید خیلی از
ســازوکارهای قبلــی بــه شــکل درون زا و از طریــق تعامل
بیــن عناصــر داخلــی شــکل میگیــرد .مثــا آموزشهــا و
مشــاورههایی کــه امروز به شــکل کارآمد اتفــاق میافتد
بخش زیادی توسط خود شرکتهای پیشرو وجود دارد
و از طریــق انتقــال تجــارب به شــرکتهای جدیــد انجام
میشود.

وی افــزود :لــذا خدمات نه تنها کمتر نشــده بلکه به نظر
من خیلی بیشتر و کارآمدتر پیش میرود و اثر آن را نیز در
عملکرد میبینیم .یعنی وقتی میبینیم خروجی فعالیت
شــرکتها خیلی بهتر از گذشــته اســت بایــد بپذیریم که
فعالیتهــای مرتبــط و مدیریت جریان بازار و فروش هم
دارد به خوبی اتفاق میافتد.
داریوش پورســراجیان با بیان اینکه پارک علم و فناوری
یــزد در ســه حوزه اصلــی فنــاوری اطالعــات و ارتباطات،
زیســت فنــاوری و علــوم انســانی و هنر و یــا فناوریهای
نرم و در قالب سه پردیس بزرگ فعالیت میکند ،تصریح
ً
کرد :پارک علم و فناوری تقریبا در همه شهرستانها بسته
بــه ظرفیت و اســتقبالی که از طرف شهرســتان میشــود
دفتری برای ارتباط و همکاری و توسعه فناوری احداث
کــرده اســت .برخی از ایــن دفاتر در حد مرکز رشــد ،برخی
در سطح مرکز نوآوری و برخی هم فقط در حوزه ترویج و
آموزش فعالیت دارند.
وی تا کیــد کــرد :با توجه به لزوم پاســخگویی به نیازها و
چالشهــای منطقــه ای ،مرا کــز توســعه فنــاوری خاصی
ً
در پــارک علــم و فنــاوری یــزد ایجاد شــده اســت .مثــا تا
کنون دو مرکز توســعه فناوری آب و مرکز توســعه فناوری
کاشــی و ســرامیک شــکل گرفتــه کــه هدفشــان پوشــش
کلیــه خدمات موجــود در فرآیند مدیریــت فناوری حوزه
مربوطه است.

پورســراجیان بــا اشــاره بــه بحران کــم آبی در یــزد گفت:
تالش شــده تا تمرکز ویژهای در مورد مســئله آب داشــته
باشــیم چرا که تجربه کردهایم فعالیتهای شــرکتهای
فنــاور و دانــش بنیــان در حــوزه آب میتواند بســیاری از
مسائل در بخشهای مختلف را حل و فصل کند.
وی اضافــه کــرد :در بحــث مرا کــز توســعه فنــاوری تالش
بــرای ایجــاد مرا کــزی در حــوزه فــوالد و انــرژی ،صنعــت
هوایــی ،فناوریهــای نویــن شــهری و همچنین صنعت
نساجی در دستور کار قرار دارد.
گفتنی است ،متن کامل مصاحبه داریوش پورسراجیان،
رئیس پارک علم و فناوری یزد در سایت خبرگزاری علم و
فناوری استان یزد موجود است.

18

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال دوم 1397

در گفتگو با مدیرعامل شرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصاد دانش بنیان ،از فناوران برتر سال  97مطرح شد:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

انجامپروژههاییدر جهتتوسعهاستان،از دالیلانتخابشرکتبهعنوانفناور برتر
شــرکت مطالعات و پژوهشهای اقتصــاد دانش بنیان در
سال 1388با هدف نهادینه سازی اقتصاد دانایی محور در
اســتان یزد توسط چندتن از فار غ 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:

بســیارعالی 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؟

زمینههای کسب و کار این شرکت شامل انجام تحقیقات
بنیادی  -توسعهای و کاربردی در زمینه علم اقتصاد ،تهیه
و تدویــن طر حهــای توجیهــی فنــی و اقتصــادی و امکان
ســنجی ،برنامهریــزی و کنترل پــروژه و نظــارت طر حهای
ســرمایهگذاری و ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی ،انجام
مطالعــات و پژوهشهــای اقتصــادی در تمامــی زمینهها
لطفا مختصری از فعالیتهای شرکت بفرمایید.
از جملــه صنعت ،خدمات ،کشــاورزی و مصنوعات و ارائه صادرات آســانتر و در نهایت ایجــاد ارزش افزوده باالتر و...
شــرکت مطالعــات و پژوهشهــای اقتصــاد دانــش بنیــان خدمات انرژی و مطالعات نوسازی صنایع و معادن است .است.
همچنیــن با توجه بــه وجود فــار غ التحصیالن فــراوان در
در ســال  1388بــا هــدف نهادینــه ســازی اقتصــاد دانایی
ـال
ـ
س
در
یزد
ـتان
ـ
س
ا
برتر
ـاوران
ـ
ن
ف
از
یکی
ـوان
ـ
ن
ع
ـه
ـ
ب
ـما
ـ
ش
بخــش کشــاورزی در اســتان و کمبــود آب ،بــه بحثهای
محــور در اســتان یزد توســط چندتن از فــار غ التحصیالن
کارشناســی ارشــد دانشــگاههای معتبــر کشــور و مشــاوره  97انتخــاب شــدید لطفا بفرمایید نظرتــون در مورد این صنایــع نوین ،فنــاوری و تولیدات فناوریهای پیشــرفته
انتخاب و دالیل اون چیه؟
در بخــش کشــاورزی ،ایجــاد گلخانههــای مــدرن و تغییــر
اساتید صاحب نظر اقتصاد کشور تاسیس شد.
در ســه ســال اخیــر ،ایــن شــرکت ،عمــده فعالیــت خــود را بله .خوشــبختانه امســال در زمینه فناوریهــای نرم رتبه وضعیت تکنولوژی در بخش کشاورزی وارد شدیم.
در حوزههــای تهیــه و تدویــن طر حهــای توجیهــی فنی و برتــر رو گرفتیــم و در زمینه فناور برتر ســال  ۹۷رتبــه دوم را
اقتصادی(امکانسنجی)،انجاممطالعاتوپژوهشهای کســب کردیم .به نظر بنده این انتخاب با توجه به سابقه شــما در نمایشــگاه فــن بــازار امســال شــرکت داشــتید؟
اقتصادی،مشاورهمالیوبانکی،تهیهبستههایسیاستی ی شــرکت در انجام پروژههایی در جهت توســعه استان و نظرتون رو در مورد کیفیت نمایشگاه بفرمایید
بلــه شــرکت داشــتیم .نمایشــگاه خوبی بــود امــا در بحث
توســعه و بســتههای سیاســتی نوســازی و تحول صنعتی هم سو با چشماندازهای آن بوده است.
مثــا ایده تغییــر تکنولوژی در صنعت آجر اســتان با توجه ایجــاد زیرســاختها مشــکالتی وجــود داشــت .مثــا بهتر
متمرکز نمود.
در این راستا این شرکت با کسب مجوزها و رتبه بندیهای بــه ایجــاد آلودگــی فــراوان توســط کورههــای آجرپــزی و بود بروشــوری از اطالعات موسســات فناور شــرکت کننده
مختلــف بــرای شــرکت و اعضــاء آن ،گذرانــدن دورههــای جایگزینــی کورههــای شــاتل را ارائه کردیم که از محاســن در نمایشگاه تهیه شود تا بازدیدکنندگان هنگام بازدید از
آموزشــی پیشــرفته در ســطح عالــی با اســتفاده از اســاتید این ایده ،حذف نیروی غیر بومی ،عدم اســتفاده از خا ک غرفهها ،اطالعات کلی در مورد آنها داشته باشند.
داخلــی ،ارتباطات ســازنده و موثر ،ارائه فعالیت با کیفیت رس ،کاهــش مصــرف آب ،تنــوع در طــرح و رنــگ آجرهــا،
چه مشکالتی سر راه شرکت وجود دارد؟
انحصاری کردن پروژههای امکان سنجی توسط مدیران
بانکی و با شــرکتهای با روابط باال که البته این شرکت با
ارائه گزارشها و مطالعات دقیق و قابل فهم ،بخشی از این
موانع را رفع نموده است.
حضــور در پــارک یــزد تا چــه حــد در موفقیت شــما موثر
بوده؟
پارک علم و فناوری یزد در زمینه ارائه تسهیالت فوری برای
ســاماندهی شــرایط مالی شــرکت ،امکان اســتفاده از ترک
تشــریفات مناقصــه در اخــذ قراردادهای دولتــی و امورات
اداری کمکهای قابل توجهی نموده است.
صحبت یا خواســتهای از مســئولین پارک یا استان دارید
بفرمایید
تنهــا توقــع مــا از پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،حــل مســئله
مالیــات و امــکان اســتفاده از مزایــای مناطــق آزاد بــرای
شــرکتهای مســتقر در پــارک اســت .البته مســائل رفاهی
هــم مشــکالتی دارد کــه بایــد برطــرف شــود .امــا در حــوزه
اســتانی بــا توجه به اینکــه در حال حاضــر از زمان تصمیم
گیــری برای ســرمایهگذاری تا به بهره برداری رســیدن پنج
ســال طول میکشد و ســرمایهگذاران در این فاصله پروژه
را رهــا میکنند فکری یه حال کم کردن این فاصله بکنند
و مشــکل دیگر عدم هماهنگی بین ســازمانهای استان
در صــدور مجوزهــا و مســائل دیگر اســت کــه امیدواریم با
حمایت مسئولین برطرف شود.
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در گفتگو با فناور برتر سال  97مطرح شد:
نشست

افزایشاعتمادبهنفسدر انجامپروژههایبزرگ
از طریق حمایتهای مادی و معنوی پارک یزد

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار

شــرکت دانــش بنیــان معدنــی و صنعتی بیســتون کویر
یــزد فعالیــت خــود را بــا حضــور متخصصیــن جــوان در
زمینــه فناوریهــای نویــن معدنــکاری آغــاز کــرد .یکی
از دغدغههــای اصلــی اعضــا از بــدو تاســیس شــرکت،
نبــود متدهــای بــه روز در معادن کشــور ،عــدم فعالیت
مهندســین بومــی در ارتقــاء ســاختارهای معدنکاری و
خالء بسیار بزرگ در عدم اعتماد متولیان معادن کشور
در ارائه و اجرای فعالیتهای نوین معدنکاری توســط
متخصصین بومی بوده است .در این راستا ،راهاندازی
سیســتمهای دیســپچینگ بــه عنــوان یکــی از اهداف
اصلی شرکت برگزیده شد.
در هفتــه پژوهــش ســال جــاری این شــرکت بــه عنوان
فنــاور برتــر اســتان یــزد انتخــاب و در مراســم اختتامیه
نمایشــگاه فــن بازار یــزد از مدیــران آن تجلیل شــد .به
همیــن بهانه با امیــن امراللهی بیوکــی ،مدیرعامل این
شــرکت هم صحبت شــدیم تا بــا فعالیتهــای فناورانه
آن که منجر به این انتخاب شــده اســت ،بیشــتر آشــنا
شویم:
لطفا مختصری از فعالیتهای شرکت بفرمایید

نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

امروزه لزوم اســتفاده بهینه از تجهیزات و ماشــینآالت
معادن روباز با افزایش هزینههای ســرمایهگذاری برای
تجهیز این معادن به یک ضرورت تبدیلشــده اســت.
این در حالی است که کنترل ناوگان حملونقل در این
معــادن با بیشترشــدن حجم عملیــات کاری و افزایش
تعداد و ظرفیت ماشــینآالت آن بســیار پیچیده است
و کنترل دســتی نــاوگان حملونقل برای دســتیابی به
ســطح تولید موردنیاز و کنتــرل عیار و کیفیت محصول
بــا مشــکالت زیــادی روبروســت .ایــن عوامــل منجــر به
توســعه سیســتمهایی بــه نــام سیســتم معدنــکاری
هوشمند شده است.
شــرکت بیســتون کویــر ،سیســتم معدنکاری هوشــمند
را مطابــق بــا نیازهــای معــادن روبــاز کشــور توســعه
داده و بــا توجــه بــه آن راهکارهای مختلفــی برای این
سیســتم ایجــاد نمــوده اســت .اصلیتریــن راهکارهای
ایــن سیســتم ،مدیریــت حملونقــل ،مدیریــت تعمیــر
و نگهــداری و دیســپچینگ میباشــد .ایــن راهکارهــا
بهگونــهای طراحیشــده اســت کــه ســبب افزایــش
بهرهوری در معادن روباز کشور میشود.

در مجتمعهــای معدنــی بزرگ کشــور و ایجاد اشــتغال
محصول یا فعالیت بارز شرکت شما چیست؟
بــرای نیروهــای جــوان و تحصیل کرده بومی اســتان و
محصول اصلی شــرکت ،ســامانه معدنکاری هوشــمند کشور اشاره کرد.
(ســامانه دیســپچینگ) اســت کــه البتــه ایــن ســامانه
متشــکل از چند محصول مجزا میباشــد و هر قســمت لطفا کمی هم از مشکالت پیش روی شرکت بفرمایید
بــه صــورت جدا گانه نیــز میتوانــد به عنــوان محصول مهــم تریــن مشــکل شــرکت در حــال حاضــر مشــکالت
معرفــی شــود .از جملــه ســامانه مدیریت حمــل و نقل واردات برخــی ســخت افزارهای پایه موردنیــاز با توجه
کــه قابلیــت آن کنتــرل و نظــارت آنالین اســت .در واقع بــه تحریمهــا اســت .متاســفانه ســفارشهای مــا ثبت
ســامانه تجهیزات و ماشین آالت معدنی ،پایش آنالین نشده و ارزی تخصیص داده نمی شود.
تجهیــزات شــهری و جــاده ای ،پایــش آنالیــن وضعیت
تجهیــزات ثابــت صنعتــی (پمپهــای آب ،ژنراتورهــای حضــور در پــارک علــم و فنــاوری یــزد تــا چــه حــد در
برق ،ایســتگاهای گاز و ،)...ســامانه پایش آنالین بنادر موفقیتهای شرکت شما موثر بوده است؟
و کشتیرانی و کارخانجات و پتروشیمیها ،سایتهای بی شک حضور در پارک علم و فناوری یزد تاثیر بسزایی
اســتخراج نفــت و گاز و ...از کاربردهای مدیریت حمل در موفقیــت ایــن شــرکت داشــته اســت .یکــی از مهــم
و نقل است.
تریــن تاثیرات این حضور ،افزایش اعتماد به نفس این
محصول جانبی دیگر ،مدیریت خدمات فنی اســت که شرکت در انجام پروژههای بزرگ از طریق حمایتهای
قابلیــت مانیتورینــگ وضعیــت ماشــینآالت و کاهش مالی و معنوی است.
هزینههــای تعمیــر و نگهــداری را دارد .ایــن محصــول
در اجــرای سیســتم تعمیــر و نگهــداری در کارخانهها و در پایان ا گر صحبت یا خواســتهای از مسئولین دارید
تعمیرگاههــای صنعتــی و معدنــی ،اتصــال بــه سیســتم بفرمایید
انبــار و ثبــت ســفارش ،اعــام زمــان تعویــض قطعــات مهــم تریــن خواســته مــا جلــب اعتمــاد صنایــع بــزرگ
و ســرویسهای دورهای تجهیــزات و ماشــین آالت ،اســتانی و کشــوری بــه شــرکتهای مســتقر در پــارک و
محاســبه راندمان و آماده بــکاری تجهیزات و ...کاربرد شــرکتهای دانــش بنیــان و همچنیــن تســهیل امــور
دارد و در نهایت سامانه دیسپچینگ که قابلیت گسیل رفاهی و استقراری پارک است.
هوشــمند ترا کهای معادن که ســبب افزایش تولید و
کاهــش هزینهها در معدن و کنتــرل کیفیت بار ورودی
به سنگشــکن میگردد را دارد و کار برد آن در گســیل
هوشــمند در معادن ،گســیل هوشــمند در سایتهای
صنعتــی بــزرگ و کارخانجــات و پتروشــیمیها،
ســایتهای اســتخراج نفــت و گاز و گســیل هوشــمند
ســامانههای اتوبوسرانی ،تا کســیرانی ،خدمات شهری
و گســیل هوشــمند در ســامانههای انتقــال گاز ،توزیع
برق و انتقال آب است.
شرکت بیســتون امسال به عنوان فناور برتر استان یزد
انتخــاب شــد .ضمــن تبریک بــه جنابعالــی و مجموعه
شما ،لطفا نظرتون رو در مورد
این انتخاب بفرمایید.
ضمــن قدردانــی از ایــن
انتخــاب بایــد گفت کــه لطف
مجموعه پــارک علم و فناوری
یزد همیشــه شــامل حال این
شــرکت بــوده اســت و شــرکت
بیســتون درهمــه حــال بــرآن
اســت تــا پاســخگوی ایــن
الطــاف باشــد .بــه نظــر بنــده
ایــن انتخــاب میتواند دالیل
بســیاری داشــته باشــد کــه
از جملــه مهــم تریــن آنهــا
میتــوان بــه تحقیق و توســعه
محصــوالت جدید و انجام آن
در قالــب پروژههــای کاربردی
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در گفتگو با مدیرعامل شرکت دپنا مطرح شد:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

مهمترینحمایتپارکعلمو فناورییزد،
حمایتهایمعنویوایجاددلگرمیبرایشرکتهااست
گروه داده پردازان نسل آفتاب (دپنا) با سرمایهگذاری
بخــش خصوصــی از ســال  1386فعالیــت خــود را در
زمینــه ی فناوری اطالعــات و تولیدات نرم افزاری آغاز
نمود و ســپس با چندین سال تجربه در سال  1395با
ثبت شرکت درایت پویان نسل آفتاب(دپنا) به صورت
رســمی خــود را معرفــی کــرد .در هفتــه پژوهــش ســال
جاری این شرکت به عنوان یکی از فناوران برتر استان
انتخاب شــد .با مســعود زار ع ،مدیرعامل این شــرکت
هم صحبت شدیم که حاصل آن را با هم میخوانیم:

همچنیــن در ایــن ســامانه
محدودیتهایــی در نظــر گرفتــه شــده
از جملــه اینکــه میتــوان کالسهایــی
را تشــکیل داد کــه حتــی االمــکان در
ســاعتهای غروب و بعد از تاریکی هوا
برگزار نشود و در نتیجه در مصرف انرژی
بــرق و گاز صرفــه جویــی شــود .در واقع
فایده اصلی این نرم افزار این اســت که
میتواند این مسائل جانبی را هم برای
استفاده کننده در بر داشته باشد.

لطفا مختصری از فعالیتهای شرکت بفرمایید.
شــرکت دپنــا از ســال  ۱۳۹۵راهانــدازی و در حــوزه نــرم چــه مشــکالتی ســر راه شــرکت شــما
افــزار فعالیــت میکنــد .شــرکت در حــال حاضــر  ۱۲نفــر وجود دارد؟
بیمــه شــده دارد و چنــد نفــر به صــورت کارآمــوز و پاره نبود اســتانداردها باعث میشــود خیلــی از برخوردها
وقت مشغول کار هستند.
ســلیقهای شــده و یکــی از مشــکالت عمده این اســت
اعتقاد داریم که برای کار کردن در جغرافیای یزد باید کــه بــرای حوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات باید به
از صنایعــی کــه مصارف آبــی آنها زیاد بــوده و آلودگی اعتقــاد بنــده کســانی تصمیمگیــری کننــد کــه در این
محیطزیستی دارند خارج شد .همچنین از بعد علمی حــوزه بیزینســی ایجــاد کــرده و در آن فعالیــت کــرده
بــا توجــه بــه و جــود بســیاری از نخبــگان در اســتان ،باشــند .نمونــه آن طــرح تســهیالت اشــتغال فرا گیــر
پتانســیل شــرکتهای دانــش بنیــان و فنــاور در حوزه اســت کــه از عنــوان آن بــر میآیــد کــه تســهیالت برای
فناوری اطالعات و ارتباطات بسیار باالست.
شــرکتهایی اســت که اشــتغال فرا گیر ایجاد میکنند
بنابرایــن قصــد داشــتیم بــا توجــه بــه پتانســیل باال و اما این تصمیمات متاسفانه سلیقهای بوده و کسانی
جغرافیــای شــهر یــزد ،کار علمــی قدرتمنــدی را انجام بایــد ایــن تصمیمهــا را بگیرنــد کــه خود آنهــا در این
دهیــم که هــم با شــرایط محیطی ســازگار باشــد و هم حــوزه فعالیــت داشــته و از فضاهــای علمــی و آ کادمی
در تمام دنیا خریدار داشــته باشد و در نهایت سامانه خارج شوند.
هوشمند برنامهریزی بوستان را طراحی کردیم.
در حــوزه صادرات نیز مشــکالت فراوانــی داریم ما باید
دفتری در کشورهای دیگر داشته باشیم که متاسفانه
کار طراحــی ایــن ســامانه را از چــه زمــان و به شــکلی نداریــم همچنیــن بــا توجه بــه جابجایــی ارزش پول،
انجام دادید؟
صــادرات بــرای مــا تقریبــا غیرممکن شــده کــه در این
انجام این پروژه از ســال  89و  90آغاز شــد و از سال95
به شــکل جدی تر ادامه داده شــد تا اواخر همان
سال ،شــرکت موفق شد این پروژه را در دانشگاه
یــزد به صــورت عملیاتی پیــش ببرد و تا بــه امروز
حــدود  ۲۰دانشــگاه کشــور از ایــن محصــول
استفاده میکنند.
کاربــرد ایــن ســامانه و ضــرورت اســتفاده از آن
چیست؟
در حــال حاضــر در دانشــگاه بــرای برنامهریــزی
بهینــه کــه بــه بهتریــن وجــه زمــان و منابــع را
مدیریــت نیازی وجود دارد که محصول ما دقیقا
برای رفع این نیاز طراحی و اجرا شده است.
در ایــن راســتا ســامانه بوســتان را طراحــی
کردیــم تــا امــکان برنامهریــزی مناســب و
بــدون اعتــراض و اتــاف منابــع صــورت
گرفتــه ،از فضاهــای فیزیکــی بــه بهتریــن
شــکل اســتفاده شــده و از اثــرات جانبی
آن مانند ایجاد ترافیک در کالن شــهرها
بــه دلیل رفــت و آمدهای بی مــورد و بیش
ازاندازه دانشجویان جلوگیری شود.

زمینه دولت باید از شــرکتهایی کــه در حوزه فناوری
اطالعات و ارتباطــات فعالیت میکنند حمایت کند تا
ً
نهایتــا محصولی را تولید کند که ارزآوری ایجاد کرده و
باعث ایجاد کارآفرینی شود.
حضور در پارک یزد تا چه حد در موفقیت شــما موثر
بوده است؟
برداشت من از پارکهای علم و فناوری و وزارت علوم
بسیار مثبت است و تصور میکنم این اقدام و احداث
پارکهای علم و فناوری از کارهای بسیار مثبت وزارت
علوم بوده است که وظیفه اصلی این پارکها حمایت
از شــرکتهای فنــاور اســت .پــارک علــم و فنــاوری یزد
هم با داشــتن تجهیزات و ریاســت جدیــدی که دارد،
انصافا بســیار خــوب از شــرکتهای مجموعه حمایت
میکند و ســهم بزرگــی در موفقیتها و دســتاوردهای
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 فضــای اســتان بــا توجــه بــه روی کار آمدن
دکتــر طالبــی به عنوان اســتاندار و دیــد مثبتی
که ایشــان نسبت به فضاهای کسب و کارهای
فنــاوری محــور دارنــد انتظــار مــا این اســت که
در عمــل هــم ایــن اتفاقــات مهــم بیفتــد و در
اســتانداری کمیتهای داشــته باشیم تا مثال در
بحــث تســهیالت و ســرمایهگذاریها کارهــا بــه
صــورت متمرکــز پیگیری شــود و الزم اســت که
چنین فضاها و کمیتههایی در استانداری یزد
طراحی شود.
در هــر صــورت ما منتظــر اتفاق نمــی مانیم و
ســعی میکنیم در شرکت دستمان را روی
زانــوی خودمان بگیریــم و فعالیتها را
انجــام دهیــم و منتظــر حمایــت نمــی
مانیــم امیدواریــم کــه حمایتهــا از
بخشهــای دیگر هم بــه خوبی انجام
بگیرد و بتوانیم این مسیر را بهتر پیش
ببریم.
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با حضور مسئولین استانی و به مناسبت هفته پژوهش:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

نمایشگاهدستاوردهایپژوهش،فناوریوفنبازار یزدافتتاحشد
همزمــان بــا هفتــه پژوهــش و فنــاوری ،نمایشــگاه
دســتاوردهای پژوهــش ،فناوری و فن بــازار یزد با حضور
حجــت االســام و المســلمین محمدرضــا ناصــری ،امــام
جمعه یزد ،محمدعلی طالبی ،سرپرست استانداری یزد،
علی زینی وند ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابــع اســتانداری یزد ،ا کــرم فدا کار ،مدیــرکل ارتباطات
و فنــاوری اطالعات اســتان یــزد ،داریوش پورســراجیان،
رئیس پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراسانی،
معاون فناوری و نوآوری پارک و شــهرام شکوهی ،معاون
پشــتیبانی پــارک ،روز ســه شــنبه  27آذر  97در محــل
کارخانه جنوب افتتاح شد.

فن بازار با شــعار پژوهش هدفمند ،فناوری ارزش آفرین ،واقــع در خیابــان کاشــانی ،روبــروی پــارک هفتــم تیــر ،از
در خدمت تولید ملی 27 ،تا  29آذر  97در کارخانهجنوب ساعت  9تا  19ادامه دارد.

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.
همچنیــن انتخــاب و معرفــی ایدههــای برتــر ،تجلیــل از
پژوهشــگران و فنــاوران برگزیــده و برگــزاری نشس ـتهای
تخصصی از برنامههای جانبی این نمایشگاه است.
گفتنی است ،نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و

گفتگو
در حاشیه نمایشگاه فن بازار استان یزد انجام شد:

بازدیدجمعیاز مسئولیناستانیاز غرفهپارکعلمو فناورییزد
نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

در نخستین روز نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری
و فــن بــازار ،ســه شــنبه  27آذر  ،97جمعــی از مســئولین
استانی از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
بازدیــد حجت االســام و المســلمین محمدرضــا ناصری،
امام جمعه یزد ،محمدعلی طالبی ،سرپرست استانداری
یــزد ،علــی زینــی ونــد ،معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی
و توســعه منابــع اســتانداری یــزد ،ا کــرم فــدا کار ،مدیــرکل

ارتباطات و فناوری اطالعات استان یزد به همراه داریوش
پورســراجیان ،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
فــن بازار با شــعار پژوهش هدفمند ،فنــاوری ارزش آفرین،
در خدمت تولید ملی 27 ،تا  29آذر  97در کارخانه جنوب
واقع در خیابان کاشانی ،روبروی پارک هفتم تیر ،کارخانه
جنوب از ساعت  9تا  19ادامه دارد.

با حضور مدیر پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

پنلتخصصیچالشهاوفرصتهایهوشمندسازیشهر یزد
در حاشــیه نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش و فناوری و
فن بازار استان یزد ،پنل تخصصی چالشها و فرصتهای
هوشمندســازی شــهر یزد ،سه شــنبه  27آذر  ،97با حضور
امیر جهانگرد رفســنجانی ،مدیر پردیس فناوری اطالعات
و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد ،ا کرم فدا کار ،مدیر کل
ارتباطــات و فناوری اطالعات اســتان 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 چشــمانداز شــهر هوشمند
مطالبی را بیان کرد.
وی با بیان اینکه هدف شهر هوشمند ،جذاب بودن برای
شــهروندان ،کارآفرینان و کارگران اســت ،گفت :کشــورها و
شــهرهای زیادی در دنیا در حال اجرای برنامهریزیهای
شــهر هوشــمند هســتند و بازار جهانی بســیار بزرگــی برای

فناوریهای شهر هوشمند تا سال  2020برآورده میشود.
جهانگرد ضمن انتقاد از تبلیغاتی شــدن شــهر هوشــمند،
گفــت :شــهر هوشــمند تبدیل بــه یــک مســئله بازاریابی و
تبلیغاتی شــده و بــه همین علت بســیاری از ایدههای آن
شکست خورده است.
وی افــزود :نبــود شــواهد کافــی بــرای تحلیــل موفقیــت
پروژهها ،نداشــتن آ گاهی شــرکتهای فناور فعــال در این
حــوزه و کــم رنــگ بودن نقش شــهروندان در مشــارکت ،از
دیگر مشکالت پیش روی ایجاد یک شهر هوشمند و پایدار
است.
گفتنــی اســت ،پنــل تخصصــی چالشهــا و فرصتهــای
هوشمندســازی شــهر یــزد در هفــت بخــش چش ـمانداز
شــهر هوشــمند ،زیرســاختها و هوشمندســازی شــهر
یزد ،هوشمندســازی حمل و نقل شــهر یزد ،فناوریهای
هوشــمند در شــهر یزد ،اینترنت اشــیاء در شــهر هوشمند

یــزد ،نقش اســتارت آپها در هوشمندســازی شــهر یزد و
مردم هوشمند و شهر یزد ،با حضور کارشناسان این حوزه
برگزار شد.
الزم بــه ذکر اســت ،سلســله پنلهای تخصصــی ،همزمان
بــا برگزاری نمایشــگاه فن بــازار یــزد 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:
نشست

بازدید

برگزارینمایشگاهفنبازار استانیزدباحضور  60نهاددولتیو خصوصی
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی ،فنــاوری و فــن بــازار
اســتان یــزد ســه شــنبه  27آذر  97بــا حضــور جمعــی از
مســئولین استانی افتتاح شــد .به همین بهانه گفتگویی
داشــتیم با معــاون فناوری و نــوآوری پارک علــم و فناوری
یزد و مدیر فن بازار یزد که با هم میخوانیم:
لطفــا توضیحاتی در مورد نمایشــگاهی که امــروز افتتاح
شد و تفاوت آن با سالهای گذشته بفرمایید.

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری هــر ســاله
ذیــل برنامههــای هفته پژوهــش در تمام اســتانها برگزار
میشــود .امســال نیــز ایــن نمایشــگاه همانند ســالهای پارک حضور داشــته و تحت حمایت ما در این نمایشــگاه
گذشته برگزار شد با این تفاوت که با تصمیم ستاد مرکزی ،شــرکت کردهانــد .شــرکتهای خصوصــی دیگــری هــم که
مجری نمایشگاه امسال پارکهای علم و فناوری شدند .اتاق بازرگانی استان به عنوان همکار پارک یزد در برگزاری
به همین منظور کارخانه جنــوب به عنوان محل برگزاری نمایشــگاه معرفی کردند ،محصوالت خود را در غرفههای
انتخاب و اقدامات اجرایی و فراهم کردن زیرســاختها را مجزا به نمایش گذاشتهاند.
ههــای دیگری نیــز در خالل
آغاز کردیم و خوشبختانه امروز نمایشگاه با حضور  60نهاد گویا امســال قرار اســت برنام 
دولتی و خصوصی افتتاح شد و انشاهلل تا پنج شنبه  29آذر نمایشگاه برگزار شود ،در خصوص این برنامهها توضیح
ماه هم ادامه خواهد داشت.
میدهید؟
حضور پارک علم و فناوری یزد در این نمایشگاه به غیر از بلــه .همینطــور اســت .پنلهایــی در روزهــای ســه شــنبه
و چهارشــنبه  27و  28آذر مــاه برگــزار میشــود کــه مجــری
مسئولیت برگزاری به چه شکلی بوده است؟
شــرکتهای مســتقر در پــارک علم و فنــاوری یــزد در غرفه 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 میشــود ،غرفههایی داده شــد تا بتواننــد ایدههای
خــود را بــه مــردم نشــان بدهنــد .داوری این جشــنواره با
حضور تیمهای ایده دهنده نیز در روز نخست انجام و سه
نفر ایده دهنده برتر معرفی شدهاند.
از دیگــر برنامههایــی کــه در جنــب ایــن نمایشــگاه برگــزار
میشــود ،مراســم اختتامیــه هفته پژوهش اســت کــه روز
پنج شــنبه برگزار میشــود و در  12دســته مختلف در قالب
فناوران برتر و ایده دهندگان برتر از پژوهشگران و فناوران
برتر استان یزد در این مراسم تجلیل خواهد شد.
اســتقبال مــردم و بازدیــد کننــدگان در نخســتین روز
نمایشگاه چطور بود؟
افتتاح نمایشــگاه هم با حضور مسئولین استانی از جمله
آیــت اهلل ناصــری ،امــام جمعه محترم یزد ،علــی زینی وند
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری یــزد و دیگر
مســئولین انجــام شــد و خوشــبختانه برپایــی نمایشــگاه
در مرکــز شــهر باعــث شــده اســت اســتقبال خوبــی از ایــن
نمایشــگاه صــورت پذیرد و از همینجا عموم مــردم را برای
بازدید از دســتاوردهای پژوهشی و فناوری استان دعوت
مینمایم.

در حاشیه مراسم اختتامیه نمایشگاه فن بازار استان یزد انجام شد:
نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

تجلیلاز برگزیدگانچهاردهمیندورهجشنوارهایدههایبرتر
در حاشــیه اختتامیه نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشی ســوم فرید ملک احمدی با ایده طراحی و ســاخت شبکه
و فنــاوری و فــن بــازار اســتان یزد ،پنــج شــنبه  29آذر  97از النه زنبوری بودند.
برگزیــدگان چهاردهمین دوره جشــنواره ایدههــای برتر در
محل کارخانه جنوب تجلیل شد.
گفتنی است ،چهاردهمین دوره جشنواره ایدههای برتر با
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
مراسم که با حضور سید جالل دهقانی فیروزآبادی معاون
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،سید ابوالفضل
موســوی ،نماینــده مــردم یــزد و اشــکذر ،کمــال دهقانــی
فیروزآبــادی ،نماینــده مردم تفت و میبد ،علــی زینی وند،
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد ،داریوش
پورســراجیان ،رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد و جمعی
از مدیران اســتانی و مدیران پارک برگزار شــد ،ســه نفر اول
چهاردهمین دوره جشنواره ایدههای برتر معرفی و از آنان
تجلیلشد.
این افراد شامل ،نفر اول احسان زرین آبادی با ایده پارچه
محافظ جاسوســی صدا و ضــد الکترومغناطیس ،نفر دوم
علیرضــا بهلولــی زنجانی ،با ایده مالت ســبز پلیمــری و نفر

فراخوانی از سوی دبیرخانه این جشنواره آغاز شد و پس از
داوری اولیه  10طرح انتخاب شده و بعد از دفاع حضوری
صاحبان طرح ،ســه ایده به عنوان ایدههای برتر انتخاب
شدند.

انتخابغرفهپارکعلمو فناورییزد
بهعنوانغرفهبرتر نمایشگاهفنبازار

غرفه پارک علم و فناوری یزد به عنوان غرفه برتر نمایشگاه دستاوردهای 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  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.
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مدیر مرکز توسعه فناوری آب پارک یزد در پنل تخصصی بحران آب ،چالش جهانی ،ملی و استانی مطرح کرد:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

لزومافزایشفعالیتهایاجتماعیدر زمینهکمآبی
در حاشــیه نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش و فناوری و
فــن بازار اســتان یــزد ،پنل تخصصــی بحران آب ،چالشــی
جهانــی ،ملــی و اســتانی ،چهارشــنبه 28آذر  ،97بــا حضور
علی ا کبر قیومی ،مدیر مرکز توســعه فناوری آب پارک علم
و فناوری یزد ،علی اصغر سمسار یزدی ،مدیرعامل شرکت
مهندســین مشــاور تمدن کاریزی ،مســتقر در پارک علم و
فناوری یزد و جمعی دیگر از کارشناســان ،در هفت بخش
برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
بخش اول این پنل علی اصغر سمســار یزدی ،مدیرعامل
شــرکت مهندســین مشــاور تمــدن کاریــزی با بیــان اینکه
تغییر اقلیم یکی از مسائل مهم در زمینه بحران آب است،
گفــت :ده شــاخص از جملــه دمــای ســطح زمیــن ،دمای
ســطح اقیانوسهــا ،کاهــش یخهای قطبی ،ذوب شــدن
یخچالهــای طبیعــی ،ارتفــاع آب دریاهــا و ...در جوامــع
بینالمللــی بــه عنوان پیامدهــای تغییر آب و هــوا و تغییر

اقلیم مطرح است.
در بخش آخر پنل نیز علی ا کبر قیومی ،مدیر مرکز توســعه
فنــاوری آب پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در زمینــه آ گاهــی
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.
قیومــی بــا انتقــاد از کاهــش فعالیتهــای اجتماعــی در
حــوزه آب ،تصریح کرد :ما باید در حوزه مدیریت سیاســی
تصمیمات ســختی بگیریــم .در حال حاضــر فعالیتهای
اجتماعــی در این حوزه کاهش یافته و این اصال مناســب
نیست.
گفتنــی اســت ،پنل تخصصی بحــران آب ،چالــش جهانی،
ملــی و اســتانی در هفــت بخــش ضــرورت پرداختــن بــه
موضــوع تغییــر اقلیــم ،تغییــر جهانــی و منطق ـهای اقلیم،

تغییر ملی و اســتانی اقلیم ،اهمیت ســازگاری در پاسخ به
تغییر اقلیم ،شیوههای جدید باروری ابرها ،مصرف آب در
بخش کشــاورزی استان یزد و آ گاهی اجتماعی و فرهنگ
مصرف آب با حضور کارشناسان این حوزه برگزار شد.
الزم بــه ذکر اســت ،سلســله پنلهای تخصصــی ،همزمان
بــا برگزاری نمایشــگاه فن بــازار یــزد 27 ،و  28آذر ،در محل
کارخانه جنوب برگزار شد.

با حضور جمعی از مسئولین کشوری و استانی:
گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

نمایشگاه فن بازار استان یزد به کار خود پایان داد

مراســم اختتامیــه نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی و
فناوری و فن بازار یزد پنج شــنبه  29آذر  97با حضور ســید
جــال دهقانــی فیروزآبــادی ،معــاون مرکــز پژوهشهــای
مجلس شورای اسالمی ،سید ابوالفضل موسوی ،نماینده
مردم یزد و اشــکذر ،کمــال دهقانی فیروزآبــادی ،نماینده
مــردم تفــت و میبــد ،علــی زینــی ونــد ،معــاون هماهنگــی
امــور اقتصــادی اســتانداری یــزد ،داریوش پورســراجیان،
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
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
مراسم دهقانی فیروزآبادی ،معاون پژوهشهای مجلس
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه پژوهشهــا بایــد جدیــد،
کاربردی و ابتکاری باشند ،گفت :پژوهش باید قابلیت اجرا
و اقتصادی شــدن داشته باشد در غیر این صورت ارزشی

برای کشور ندارد.
ســید ابوالفضــل موســوی ،نماینــده مــردم یــزد و اشــکذر
نیــز با اشــاره به مضــر بودن آب شــرب یزد برای کــودکان و
سالمندان ،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.
علیزینیوند،معاونهماهنگیامور اقتصادیاستانداری
یزد نیز ضمن تشــکر از پارک علم و فناوری و دانشــگاه یزد
برایبرگزاریایننمایشگاه،تصریح کرد:متاسفانهشکافی
میان صنعت و دانشگاهها ایجاد شده که باید این شکاف
از بین برود.
وی بــا تا کیــد بر اهمیــت پژوهش و اقتصــاد دانش بنیان،
گفــت :امیدواریم گفتمــان دانش بنیان بــه اتفاقی لوکس
تبدیــل نشــده و فعالیتهای دانش بنیــان در جهت رفع
نیاز صنایع استان باشد.
گفتنــی اســت ،در حاشــیه ایــن مراســم از برگزیــدگان
چهاردهمیــن جشــنواره ایدههــای برتــر تجلیــل شــد.
همچنین پژوهشگران و فناوران برتر استان معرفی و جوایز
خود را از مسئولین دریافت کردند.

احمدرضا فقیه خراسانی ،مدیر فن بازار استان یزد خبر داد:

تجلیلاز فناورانبرتر استاندر اختتامیهنمایشگاهفنبازار یزد
در مراســم اختتامیــه نمایشــگاه فــن بــازار یزد کــه روز پنج
شــنبه  29آذر ،بــا حضور ســید جالل دهقانــی فیروزآبادی،
معاون مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی ،ســید
ابوالفضــل موســوی ،نماینــده مردم یــزد و اشــکذر ،کمال
دهقانــی فیروزآبــادی ،نماینــده مــردم تفــت و میبــد ،علی
زینــی ونــد ،معاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری
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،
از سه فناور برتر استان در سال  97تجلیل شد.
احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فنــاوری و نوآوری پارک
علــم و فناوری یزد و مدیر فن بازار اســتان یزد در گفتگو با
روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه طبق
تصمیمات گرفتهشدهدر ستادهفتهپژوهش،بخشفناور
برتر و جشنواره ایدههای برتر به عهده پارک علم و فناوری

یزد گذاشته شده بود ،گفت :مرحله
داوری جشــنواره ایدههــای برتــر
همزمان با آغاز نمایشگاه انجام شد
و در نهایت سه ایده برتر انتخاب و از
آنها تجلیل شد.
وی افــزود :در زمینــه انتخــاب فناور
برتــر نیــز پــارک نســبت بــه ارزیابــی
شــرکتهای فناور برتر استان اقدام
و سه شرکت برگزیده جهت تقدیر به
ستاد برگزاری هفته پژوهش معرفی
شــدند .فقیه خراســانی با اشــاره به
اینکــه ایــن شــرکتها از ســه پردیس پــارک علــم و فناوری
یزد بودند ،گفت :نفر اول شــرکت بیســتون کویر از پردیس
زیســت فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی ،نفر دوم
شرکت اقتصاد دانش بنیان از پردیس علوم انسانی و هنر

و شــرکت دپنــا ،مســتقر در پردیــس
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه
عنوان نفر سوم انتخاب شدند.
فقیــه خراســانی شــرکت در
نمایشــگاههای ایــن چنینــی را برای
شــرکتها بســیار مفیــد ارزیابــی کــرد
و گفــت :شــرکتها بــا حضــور در این
نمایشــگاهها میتواننــد میــان خــود
و شــرکتهای دیگــر و دســتگاههای
اجرایی ارتباط برقرار کنند.
وی با بیان اینکه امیدواریم هر ساله
نمایشگاه فن بازار با قدرت بیشتر در یزد برگزار شود ،اظهار
داشــت :هفتــه آینده نمایشــگاه فــن بــازار در تهــران برگزار
خواهــد شــد و محصــوالت شــرکتهای منتخــب در ایــن
نمایشگاه به نمایش در خواهد آمد.
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نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

نوزدهمیننمایشگاهدستاوردهایپژوهش،فناوریوفنبازار افتتاحشد
نوزدهمین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش ،فناوری و
فنبــازار دوشــنبه  3دی  ،97با حضور منصــور غالمی ،وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری ،ســورنا ستاری ،معاون علمی و
فناوری رئیس جمهور ،امیر سرتیپ امیر حاتمی ،وزیر دفاع
کشور ،در محل نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،منصور
غالمــی ،وزیــر علوم ،تحقیقــات و فناوری در این مراســم با
بیان اینکه در حال حاضر تولید فناوری و دانش و استفاده
از آن در جامعــه و ثروتآفرینــی رویکرد اصلــی وزارت عتف
است ،گفت :به منظور حمایت از فعالیتهای علمی۴۳ ،
پــارک علم و فناوری و مرا کز رشــد در دانشــگاههای کشــور
شکل گرفت.
وی در خصــوص لــزوم توجــه بــه ایــن نمایشــگاه ،گفــت:
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار

رویــداد مهمی اســت که ســالها با جدیت دنبال شــده و فناوری و فنبازار ،ســوم تا ششــم دی ماه در محل دائمی
امســال نیز در نوزدهمین ســال خود بــا کیفیت بهتری در نمایشگاههای بینالمللی تهران ادامه داشته و پارک علم
و فنــاوری یــزد با تعدادی از شــرکتهای منتخــب خود در
حال برگزاری است.
وزیــر علوم ،تحقیقات و فنــاوری با بیان اینکه وزارت عتف این نمایشگاه شرکت کرده است.
در راســتای تبدیــل دانــش بــه فنــاوری و کاربــردی کردن
دستاوردهای علمی ،حمایت مالی خود را از حوزه پژوهش
به سمت نیروهای جوان علمی هدایت کرده است ،افزود:
الزم اســت تا همه دســتگاههایی که منابع پژوهشــی را در
اختیــار دارنــد ،بیــش از پیــش از حرکت ملی تولیــد علم در
کشور حمایت کنند.
وی ابــراز امیــدواری کــرد :حرکتهای علمی کشــور روز به
روز در راســتای همافزایــی بین مرا کز علمــی و بخشهای
مختلف جامعه افزایش یابد.
گفتنیاست،نوزدهمیننمایشگاهدستاوردهایپژوهش،

در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار صورت گرفت:

دیدار رئیس پارک علم و فناوری یزد با روسای پارکهای علم و فناوری کشور
گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،در
نخستین روز نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و
فنبــازار در غرفه پارک حضور یافت و با روســای پارکهای
علم و فناوری استانهای دیگر دیدار و گفتگوکرد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،روســا و
معاونین پارکهای علم و فناوری سمنان ،فارس ،لرستان
و ...که برای بازدید ،در غرفه پارک یزد حضور یافتند ،ضمن

دیــدار با رئیس پارک ،از نزدیک با محصوالت شــرکتهای
حاضر در نمایشگاه آشنا شدند.
گفتنیاست،نوزدهمیننمایشگاهدستاوردهایپژوهش،
فناوری و فنبازار ،ســوم تا ششــم دی ماه در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران ادامه داشته و پارک علم
و فنــاوری یــزد با تعدادی از شــرکتهای منتخــب خود در
این نمایشگاه شرکت کرده است.

بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد از نمایشگاه فن بازار تهران
احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فنــاوری و نوآوری پارک در جریان فعالیتهای آنان قرار گرفت.
علــم و فنــاوری یــزد ،چهارشــنبه  5دی  97از نوزدهمیــن گفتنیاست،نوزدهمیننمایشگاهدستاوردهایپژوهش،
نمایشگاه پژوهش ،فناوری و فن بازار تهران بازدید کرد.
فناوری و فنبازار ،ســوم تا ششــم دی ماه در محل دائمی
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،وی در نمایشگاههای بینالمللی تهران ادامه داشته و پارک علم
ایــن بازدید عالوه بر حضور در غرفه پارک یزد ،از غرفههای و فنــاوری یــزد با تعدادی از شــرکتهای منتخــب خود در
دیگر شرکت کنندگان نمایشگاه بازدید نموده و از نزدیک این نمایشگاه شرکت کرده است.
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با حضور نماینده وزارت عتف انجام شد:
نشست

بازدید

جلسه

امضای قرارداد فروش محصوالت فناوری سه شرکت مستقر در پارک علم و فناوری یزد
در حاشیهنمایشگاهفنبازار تهران
در ســومین روز نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری
و فن بازار ،طر حهای سه شرکت فناور مستقر در پارک علم
و فناوری یزد که با رایزنی و ایجاد ارتباط با سرمایهگذاران
در این نمایشــگاه به مرحله قرارداد رســیده بود ،با حضور
بهنــام طالبی ،نماینده وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری،
احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فنــاوری و نوآوری پارک
یــزد و نماینــدگان شــرکتها ،نماینــده ســرمایهگذاران و
خریداران 5 ،دی  97در غرفه وزارت عتف امضا شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
نمایندگانسهشرکتپتروا کتانایساتیس،توسعهآسمان
آترین و فنــاوران صنعت رباتیک به همراه ســرمایهگذاران
طر حهــای خــود در غرفــه وزارت عتــف حضــور یافتــه و
قراردادهای خود را به امضا رساندند.
طر حهــای شــرکتهای پتروا کتــان ،توســعه آســمان
آتریــس و فناوران صنعت رباتیک بــه ترتیب تولید دواتیل
هگزانوئیک اسید ،طراحی و ساخت پهپاد با ماژول انتقال

تصویر آنالین و سیستم آبیاری هوشمند بوده که با حضور
احمدرضــا فقیــه خراســانی ،معــاون فنــاوری و نــوآوری و
نماینده پارک علم و فناوری یزد به امضا رسید.
گفتنــی اســت ،وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،جهت
حمایت از طر حهایی که در ارتباطات این نمایشگاه منجر
به امضای قرارداد شــدند ،در قالــب طرح تخصیص یارانه
تجاریســازی فنــاوری بــه طر حهــای دانشــگاهی و مرا کز
فناوری تا سقف  250میلیون تومان اختصاص میدهد.

میزگرد

گفتگو
از طرف دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری انجام شد:
نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

اهدای لوح سپاس و تندیس شرکت در نمایشگاه فن بازار تهران به پارک یزد
در آخریــن روز نوزدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای
پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار ،پنــج شــنبه  ۶دی  ،۹۷لوح
ســپاس و تندیــس شــرکت در نمایشــگاه بــه پــارک علــم و
فناوری یزد اهدا شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،این

هدایــا از طرف دبیر ســتاد ملی هفته پژوهــش و فناوری و
دبیر اجرایی نمایشگاه ،به پاس قدردانی از حضور فعال در
نمایشــگاه و تــاش پارک یزد در عرصه علــم و فناوری اهدا
شد.
گفتنیاست،نوزدهمیننمایشگاهدستاوردهایپژوهش،

فناوری و فن بازار با شعار پژوهش هدفمند ،فناوری ارزش
آفریــن در خدمــت تولید ملی ،ســوم تا ششــم دی مــاه 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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با حضور جمعی از مسئولین استانی:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار

سیزدهمیننمایشگاهفناوریاطالعاتوارتباطات(کامیتکس)افتتاحشد
ســیزدهمین نمایشــگاه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات دولتالکترونیکاستانوهمچنینشرکتهایخصوصی
(کامیتکــس) ،پنجشــنبه  13دی  ،97بــا حضــور جمعــی از حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات است.
مسئولین اســتان یزد ،در محل نمایشگا ه بینالمللی یزد گفتنــی اســت ،پــارک علــم و فنــاوری یــزد در غرفــه دولــت
الکترونیک این نمایشگاه حضور یافته و شرکتهای فناور
افتتاح شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علــم و فناوری یــزد ،علی مستقر در پارک نیز که در حوزه آی تی و آی سی تی فعالیت
وحدت ،رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی نهاد ریاست میکننــد ،در غرفههــای جدا گانــه محصــوالت و خدمــات
جمهــوری در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه حضــور پررنــگ
شــرکتهای فنــاور فعــال در حــوزه آی تــی و آی ســی تــی
اســتان یزد در این نمایشــگاه ،اظهار داشــت :این حضور،
نشــان دهنــده تــوان بــاالی یــزد در ایــن حوزههــا اســت و
امیدواریم در آینده شاهد موفقیتهای چشمگیر استان
در زمینههای مختلف فناوری باشیم.
محمــد شــوری زاده ،رئیــس ســازمان نظــام صنفــی رایانه
اســتان یــزد نیز هدف از برگــزاری نمایشــگاه را ارائه آخرین
دستاوردها در زمینه اطالعات و ارتباطات دانست و گفت:
هر ســاله در نمایشگاه کامیتکس ،شــرکتهای خصوصی
در حــوزه فنــاوری اطالعــات جدیدتریــن دســتاوردها و
توانمندیهــای خــود را عرضــه میکننــد همچنیــن ایــن
نمایشــگاه فرصــت مناســبی بــرای دســتگاههای اجرایی
اســتان بــرای نمایش خدمــات الکترونیک خــود به مردم
است.
وی افــزود :از ویژگیهــای بــارز ایــن نمایشــگاه ،حضــور 20
شرکت استارتاپ و  21دستگاه دولتی ارائه کننده خدمات

با حمایت پارک علم و فناوری یزد انجام گرفت:

حضور فعالشرکتهایفناور مستقر در پارکیزددر سیزدهمیننمایشگاهکامیتکس
شــرکتهای فنــاور فعــال در زمینههــای آی تی و آی ســی
تــی ،مســتقر در پارک علــم و فنــاوری یزد ،در ســیزدهمین
نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات (کامیتکس) حضور
یافتند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
شــرکتهای فنــاور مســتقر در پارک علــم و فنــاوری یزد در
ایــن نمایشــگاه در غرفههایی مســتقل و بــا حمایت پارک
حضــور یافتــه و فعالیتها و محصوالت خــود را به نمایش
گذاشــتند .از جملــه ایــن شــرکتها میتــوان بــه شــرکت

نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

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.

بارمان اشاره کرد که در زمینه ایجاد بانک جامع اطالعات
متخصصین کشور ،استعدادیابی و توسعه شایستگیهای
فــردی ،ایجــاد اشــتغال و ارتقاء وضعیت شــغلی و جذب و
بکارگیری نیروهای متخصص فعالیت میکند.
گفتنی اســت ،ســیزدهمین نمایشــگاه فناوری اطالعات و
ارتباطــات (کامیتکــس) از تاریخ  ١3تــا  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 یزدو جمعیاز مسئولیناستانیاز غرفهپارکعلمو فناورییزد
در نمایشگاهکامیتکس
محمدعلی طالبی ،استاندار یزد و هیئت همراه روز جمعه
 14دی  97از غرفه پارک علم و فناوری یزد در سیزدهمین
نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات (کامیتکس) بازدید
کردند.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
بازدید محمدعلی طالبی از نزدیک در جریان فعالیتها و
محصوالت پارک علم و فناوری یزد قرار گرفت.
گفتنــی اســت ،ا کرم فــدا کار ،مدیــرکل ارتباطــات و فناوری
اطالعات استان یزد ،علی زینی وند ،معاون هماهنگی امور

اقتصادی اســتاندار یزد،هــادی مقیمی ،فرمانــدار اردکان
و ونوس عامری ،رئیس کمیســیون فرهنگی شــورای شهر
یزد نیز روز پنج شنبه سیزدهم دی ماه ،همزمان با افتتاح
نمایشگاه ،از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
الزم به ذکر است ،سیزدهمین نمایشگاه فناوری اطالعات
و ارتباطات (کامیتکس) از تاریخ ســیزدهم تا پانزدهم دی
ماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان دایر
بــوده و عالقه مندان میتوانند از ســاعت  ١۵تا  ٢١هر روز از
این نمایشگاه بازدید کنند.
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نشست

بازدید

جلسه

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
واحدهــای فنــاور ابرکــوه با حضور عالقه مندانی از شــهرهای 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
فراوردههــای درمانــی مرتبط با زالو» در مرکز رشــد ابرکوه پذیرش گرفته اســت ،در گام اول
قصــد راه انــدازی و افزایــش تعداد کارگاههای پــرورش و تکثیر زالو را در اســتان یزد دارد تا
بتواند در مراحل بعد نسبت به فرایندهای تولید دارو از آنها اقدام نماید.
گفتنــی اســت ،زار ع پــور ،مدرس و پــرورش دهنده زالــو در این کارگاه  8ســاعته مطالبی از
جمله شــناخت زالو و ســاختار آ کادمی بدن زالو ،راههای تشــخیص 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.

به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی انجام شد:
میزگرد

برگزاری کارگاه آموزشی «رونق در کسب و کار» در مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه
به مناســبت هفته جهانی کارآفرینی کارگاه آموزشــی «رونق در کســب و کار» با حضور دکتر
سید 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
بــه همت مرکز رشــد واحدهای فناور ابرکــوه و با همکاری اداره تعــاون ،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
منظــور تولید ارزش توســط همه فعالین اقتصــادی و به ویژه کارافرینان بــرای برون رفت از
وضعیت فعلی با کمترین هزینه تا کید نمود.
وی بــا اشــاره بــه مصداقهای عینی و کوچک موفــق کارآفرینی در یزد ،وجه مشــترک این
موفقیتها را وجود دانش و نوآوری در این ایدهها دانســت و خودباوری و ریســک پذیری
را دو عامل شخصیتی کارآفرینان برشمرد که بدون آنها ،هیچ ثروتی از بهترین ایدهها نیز به
دست نخواهد آمد.
هاشمی مقدم افزود :صادرات ،راه برون رفت از بحران اقتصادی فعلی کشور است و کاهش
ارزش ریال فرصتی بسیار مناسب و البته ناخواسته برای رشد صادرات محصوالت مختلف
و متنوع کشور است که باید از آن بهره برد.

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه انجام شد:

برگزاریکارگاهنحوهثبتاختراعدر آموزشکدهفنیشریفابرکوه
کارگاه آموزشــی نحــوه ثبــت اختــراع و مالکیت فکری ،بــه همت مرکز رشــد واحدهای فناور
ابرکوه و همکاری آموزشــکده فنی شــریف ابرکوه ،دوشــنبه  28آبان  ،97ســاعت  10صبح در
محل این آموزشکده با حضور دانشجویان عالقه مند برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،علی اصغر قیومی ،مدیر مرکز رشد ابرکوه در
این کارگاه مطالبی در زمینه ایده و ایده پردازی ،اختراع ،تاریخچه ثبت اختراع ،فواید ثبت
اختــراع ،شــروط ثبت اختــراع ،انواع مالکیت ،مواردی که به عنــوان اختراع نمی توان ثبت
نمــود ،قوانین کپــی رایت و قوانین مالکیت صنعتی ،حق انتفــاع از اختراع ،مجازات نقض
کننــده حــق اختراع ،حق تقــدم در ثبت اختراع ،ثبت اختراع به صورت بین المللی ،افشــاء
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 شــرکتهای مســتقر 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:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

کالس «زیباییهای علم» ویژه دانش آموزان در مرکز رشد ابرکوه
در آســتانه هفتــه پژوهــش و فناوری و بــه همت مرکز رشــد واحدهای فنــاور ابرکوه ،کالس
«زیباییهــای علــم» با حضور دانش آموزان عالقه مند ،در ســالن کنفرانس این مرکز برگزار
شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمد رضا نجفــی ،مدرس این کالس،
برای دانش آموزان از توجیه پدیدههای طبیعی به وسیله علم فیزیک ،آزمایشهای ساده
و جالب و پرســش برانگیز فیزیک ،ســیر تکاملی ماشــینها و ابزار آالت در دنیای امروز و...
سخن گفت.
گفتنــی اســت ،مرکز رشــد واحدهای فناور ابرکوه در راســتای انجــام 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.

مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه برگزار کرد:

کارگاهتوجیهیآموزشیصنایعدستیویژهزنانجویایکار
گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

کالس توجیهی آموزشی صنایع دستی (چنته بافی ،گلیم بافی ،عروسک جلی ،سفره خمیر
بافی) ،توسط مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه و با همکاری مرکز آموزش و نمایشگاه صنایع
دستی 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 اســتقبال چهل نفر از
بانوان مواجه شد ،شرایط آموزش و کار در چهار رشته صنایع دستی توسط حامد ا کرمی،
مربــی و مــدرس صنایــع دســتی تشــریح و نحــوه خرید تضمینــی تولیــدات ایــن کارگاهها و
درآمدزایی حاصل از مشاغل خانگی مورد بحث قرار گرفت.
گفتنــی اســت ،این کارگاه با هدف توســعه آموزش صنایع دســتی بیــن 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.

29

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال دوم 1397

نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

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
نــوآوری پارک علــم و فناوری یزد به مرحله اجرا رســیده9 ،
مهر  97دفاع شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
جلســهای بــا حضــور احمدرضــا فقیــه خراســانی؛ معــاون
فنــاوری و نــوآوری پارک یــزد ،انتظام؛ رئیــس اداره نوآوری
امــور فنــاوری ،رضائیــان؛ مدیر امــور فناوری،هــادی زاده؛
رئیس گروه کارآفرینی ارتباط با صنعت ،درخشان؛ مسئول
کارگاه نوآوری ،رضوی؛ مشــاور کارگاه و فیروز فرد؛ مســئول
کارگاه نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،از طرح دستگاه بار
چرخ تعادلی دفاع شد.
مصطفی میرحسینی ،دانشــجوی مکانیک دانشگاه یزد،

در توضیــح طرح خود گفت « :این دســتگاه یک دســتگاه
نیمه اتوماتیک برای حمل اجسام نیمه سنگین میباشد
که از ســاختار اال کلنگی الهام گرفته شــده و تنها با فشردن
یک کلیک میتواند اجسام را بلند و جابجا کند.
گفتنــی اســت ،مرکــز نــوآوری بــا توجــه به رســالت خــود در
حمایت از طر حهای نوآورانه ،طر حهای ارائه شده توسط
صاحبان ایده را در مرحله اول در شورای پذیرش مطرح و
پس از تصویب ،تســهیالت و حمایتهایی در اختیار آنها
قرار میدهند .در مرحله بعد صاحبان ایده پس از اجرایی
کــردن طــرح ،گزارشــی از رونــد کار خــود بــه این مرکــز ارائه
میکنند و با حمایتهای مشــاوران طر حهــای خود را به
صورت نمونه اولیه به اتمام میرسانند.

شــایان ذکر اســت در صــورت اتمــام موفق طر حهــا ،پارک
مشــاوره و حمایتهــای الزم بــرای ثبــت اختــراع را نیــز در
اختیار مجریان طرح قرار میدهد.

کسبمقامنخسترشداستارتآپهایحوزهسالمت
توسط شرکت مستقر در پارکعلمو فناورییزد
نــرم افــزار پذیــرش ،24از محصــوالت شــرکت دانــش بنیان ســپهر در آنهــا ســرمایهگذاری کننــد ،در این گزارش نرم افــزار پذیرش 24
سالمت،مســتقر در پارک علم و فناوری یزد ،موفق به کسب مقام توانست با قدرت رتبه اول کشور را کسب کند.
گفتنی است ،پذیرش  24نام نرم افزار سازمانی است که مخاطب
نخست رشد استارت آپهای حوزه سالمت کشور شد.
بــه گزارش روابط عمومــی پارک علم و فناوری یزد ،اخیرا گزارشــی آن پزشکان و جامعه درمانی بوده و در بیمارستانها ،مطبها و
از رشد استارت آپهای حوزه سالمت الکترونیک توسط معاونت مرا کز درمانی مورد استفاده قرار میگیرد.
علمی ریاســت جمهوری تدوین و پیشنهاد شــده سرمایهگذاران

انتشار مقالهمشاور طرحوبرنامهپارکعلموفناورییزددر فصلنامهمدیریتصنعتی
مقالــه «تســت و اعتبارســنجی روش مدلســازی گروهی با
مــدل مرجع» توســط علــی حاجی غالم ســریزدی ،مشــاور
طــرح و برنامــه پارک علم و فناوری یزد و منوچهر منطقی،
رئیس مرکز ملی فضایی ایران؛ در چهل و چهارمین شماره
فصلنامهمدیریتصنعتیدانشکدهعلومانسانیدانشگاه
آزاد اسالمی واحد سنندج منتشر شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
نویســندگان ایــن مقالــه بــا اشــاره بــه اینکــه درســالهای
اخیــر درجامعه سیســتم داینامیک توجه بــه رویکردهای
سیســتم داینامیک کیفی افزایش یافته اســت ،میگویند:
یکی از روشهای استخراج مدلهای سیستم داینامیک

و صاحــب نظــران در فراینــد مــدل ســازی مشــارکت داده
شــده و مبتنــی بر مدلهــای ذهنی افراد مشــارکت کننده
بــه اســتخراج متغیرها و ســاختارهای کلیــدی و نهفته در
سیستممیپردازند.
در ایــن مقالــه بــه ارزیابی و مقایســه مدلهای اســتخراج
شده از جلســات مدل سازی گروهی پروژه “طراحی پارک
فناوری هوایی” با مدل مرجع حاصل از مطالعات ادبیات
موضوع؛ با اســتفاده از رویکرد نسبت فاصله در سه سطح
عناصر ،حلقههــای علت و معلولی و مدل کامل به منظور
کــه در رویکردهــای کیفی نیز اســتفاده فراوانی از آن شــده اعتبار سنجی مدل حاصل از مدل سازی گروهی پرداخته
اســت روش مدل ســازی گروهی است که در آن مشتریان شده است.

طی حکمی از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد انجام شد:

انتصابرئیسپارکعلمو فناورییزدبهعنواندبیر کارگروهتوسعهاقتصاددانشبنیان
اخبار

معرفی
شرکت

طــی حکمــی از ســوی ســید مجتبی حســینی پــور ،رئیس
ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان یــزد ،داریــوش
پورســراجیان ،رئیــس پارک علــم و فناوری یــزد ،به عنوان
دبیر کارگروه اقتصاد دانش بنیان تعیین شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:

به استناد مفاد مصوبات هفدهمین جلسه ستاد راهبری
و مدیریــت اقتصــاد مقاومتــی اســتان مــورخ  10/07/97و
آخریــن تغییــرات صورت گرفتــه در خصــوص کارگروههای
تخصصــی ذیل ســتاد ،جنابعالی بــه عنوان دبیــر «کارگروه
توسعه اقتصاد دانش بنیان» تعیین میگردید.
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نشست

انتصاب معاون فناوری و نوآوری پارک یزد به عنوان مدیر پروژه طرح جامع پارک
طــی حکمی از ســوی داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک
علــم و فنــاوری یــزد ،احمدرضــا فقیــه خراســانی ،معــاون
فنــاوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،به عنوان مدیر
پروژه طرح جامع پارک منصوب شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:
پیــرو پانزدهمین مصوبه هیئت رئیســه مــورخ ،97/7/12
بــه موجــب این حکم جنابعالی با حفظ ســمت به عنوان
مدیر پــروژه طرح جامع پارک علــم و فناوری یزد منصوب
میگردید.

بازدید

جلسه

شایســته است در اســر ع وقت نسبت به تشــکیل شورای
راهبــری طــرح و عملیاتی نمودن آن با همــکاری حوزه ی
پشتیبانی پارک اقدام نمائید.
گفتنــی اســت ،طــرح جامــع پــارک علــم و فنــاوری یــزد از
برنامهه ـای اولوی ـتدار پــارک در حــوزه تامین زیرســاخت
و فضــای مــورد نیاز شــرکتهای فناور اســتان اســت که با
همیاری و همکاری همه دســتگاههای اجرایی اســتان از
اواخر دهه هشتاد کلید خورد و با تصویب آیین نامههای
مربوطــه در هیئــت امنای منطقه چهار فنــاوری وا گذاری
اراضی آن از سال گذشته آغاز گردید.

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

انتصابمعاونپردیسفناوریاطالعاتو ارتباطاتپارکعلمو فناورییزد
میزگرد

گفتگو

طــی حکمی از ســوی داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک پیــرو پانزدهمین مصوبه هیئت رئیســه مــورخ ،97/7/12
علــم و فنــاوری یــزد ،نوشــین فیروزفــرد بــه عنــوان معاون نظــر بــه مراتب تعهد ،دانــش و تجارب ارزنده ،ســرکار عالی
پردیس فنــاوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری بــه موجــب این حکم بــه عنوان معــاون پردیــس فناوری
اطالعــات و ارتباطــات پــارک علــم و فنــاوری یــزد منصوب
یزد منصوب شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در متن میگردید.
امید است با همکاری کلیه واحدها در تحقق اهداف پارک
این حکم آمده است:
موفق و موید باشید.

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

انتصابکارشناسمسئولدفتر مراکز نوآوریوپارکعلمیکودکانونوجوانان
طــی حکمی از ســوی داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک
علــم و فنــاوری یــزد ،ســمیه نایبــی بــه عنــوان کارشــناس
مســئول دفتــر مرا کــز نــوآوری و پــارک علمــی کــودکان و
نوجوانان منصوب شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:

نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

پیــرو پانزدهمین مصوبه هیئت رئیســه مــورخ ،97/7/12
نظر به مراتب تعهد ،دانش و تجارب ارزنده ،سرکار عالی به
موجب این حکم به عنوان مســئول دفتــر مرا کز 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

با اجرای طرح مشوق بیمهای کارفرمایان محقق میشود:

معافیت پرداخت 20درصد حق بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال
با اجرای طرح مشوق بیمهای کارفرمایان ،آنها میتوانند
با داشــتن شــرایط خــاص و بــه کارگیری نیــروی کار جدید
فار غ التحصیل دانشگاهی از پرداخت  20درصد حق بیمه
سهم کارفرما به مدت  2سال معاف شوند.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،طبق
اعــام اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان یــزد،
کارفرمایــان بــرای اســتفاده از ایــن طرح بایــد دارای مجوز
فعالیت معتبر از مراجع رسمی کشور بوده و دارای کد بیمه
کارگاهی و حداقل  2نفر تحت پوشــش بیمه باشــند .البته
کارگاههــای تــازه تاســیس در زمان اجرای طرح ،از شــمول
این طرح مستثنی خواهند بود.

همچنین دانش آموختگان دانشــگاهی برای برخورداری
از مزایای طرح باید دارای شــرایطی باشند که از آن جمله
میتــوان بــه بیــکاران دارای مدرک کارشناســی و باالتر که
حداقــل  3ماه از ثبــت نام آنها در مرا کز کاریابی گذشــته
باشد ،عدم سابقه بیمه تامین اجتماعی بیش از یک سال
قبــل از ثبــت نام در مرا کــز کاریابی ،دارا بــودن کارت پایان
خدمت یا معافیت و ...اشاره کرد.
گفتنــی اســت ،مدیــران کارگاههــای تولیــدی و خدماتــی
جهت کســب اطالعات بیشتر میتوانند به ادارات تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و کاریابی شهرستانهای تابعه مراجعه
کنند.
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نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

اجرایطرحکارورزیفارغالتحصیالندانشگاهیدر سراسر کشور
طــرح کارورزی نخســتین بــار بــه صــورت هماهنــگ و با
ایجــاد بســترهای الزم توســط وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی و بــا همــکاری ســایر دســتگاههای اجرایی در
سطح کشور اجرا میشود.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،این
طرح با هدف افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان،
تســهیل در جــذب و بکارگیــری جوانــان در بنگاههــای
اقتصــادی و کمــک به کاهــش هزینههای نیــروی کار در
بنگاههای اقتصادی اجرا میشود.
دانــش آموخته دانشــگاهی بــرای برخــورداری از مزایای
این طرح باید دارای حدا کثر  25ســال ســن برای مقطع

تحصیلی کاردانی 28 ،سال سن برای مقطع کارشناسی،
 33ســال ســن بــرای مقطع تحصیلی کارشناســی ارشــد
و دکتــری باشــد ،همچنیــن دارای شــرایطی از جملــه
گذشــتن کمتر از  5سال از تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی،
عــدم ســابقه در دوران کارورزی ،دارا بــودن کارت پایان
خدمــت یــا معافیــت بــرای متقاضیان ذکــور و ...بــوده و
در ســامانه کارورزی مســتقر در وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی به نشانی ثبت نام نماید.
گفتنــی اســت ،مــدت دوره کارورزی حداقــل  4مــاه و
حدا کثــر  6مــاه برای هر کارورز اســت و واحد پذیرنده به
ازای هــر  3نفر شــاغل بیمه شــده صرفا مجــاز به پذیرش

یک نفر کارورز میباشد.

حضور محصولشرکتدپنا،مستقر در پارکعلمو فناورییزد،در ایتالیا
فراوان قرار گرفت.

ســامانه هوشــمند برنام ه ریزی هفتگی بوســتان ،یکی از
محصوالت شــرکت درایت پویان نســل آفتاب ،مستقر در
پارک علم و فناوری یزد ،در حضور جمعی از مســئولین و
اساتید دانشگاه آ کوئیالی ایتالیا ،پرزنت و مورد استقبال

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
ســامانه هوشــمند برنام ـ ه ر یــزی هفتگــی بوســتان ،نــرم
افزاری هوشــمند اســت کــه طی مدت زمان هفت ســال
توســط مجموع ـهای حرف ـهای متشــکل از متخصصیــن
برتــر کشــور در شــرکت درایت پویان نســل آفتــاب (دپنا)،
طراحــی ،تولید و پیاد ه ســازی شــده اســت و بــا توجه به
اینکــه برنامهر یــزی هفتگــی درســی جــزو کارهای بســیار

دشــوار و زمانبر است که در ا کثر دانشگاههای دنیا هنوز
ی شــود ،این ســامانه توانسته
به صورت دســتی انجام م 
زمان برنام ه ریزی را به میزان چشــمگیری در مقایســه با
برنامهریزی دستی کاهش دهد.
گفتنــی اســت ،در حــال حاضــر ایــن پــروژه در چندیــن
دانشــگاه دولتی ،آزاد ،علمی کاربردی ،فنی و حرفهای و
غیرانتفاعی در سراسر ایران مورد استفاده قرار گرفته و از
هفته آینده اجرای آزمایشی خود را در دانشگاه آ کوئیلو،
آغاز خواهد کرد.

سامانه پی وی ام شرکت پویش داده نوین در لیست تامین کنندگان وزارت نفت قرار گرفت
ســامانه پــی وی ام از محصــوالت شــرکت پویــش داده
نوین ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،در لیست تامین
کنندگان وزارت نفت قرار گرفت.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،این
نرم افزار یک محصول زیرســاختی اســت که در اتاق ســرور
سازمانها استفاده میشود و کارش حفاظت از اطالعات
آنها در مقابل خرابی سخت افزار یا آتش سوزی است.
گفتنی است ،فهرست منابع وزارت نفت از تاریخ  1شهریور

 95پــس از انجام مراحل قانونی از ســوی دســتگاه مرکزی
وزارت نفت شــکل گرفته و در دســترس شرکتهای تابعه
وزارت نفت قرار میگیرد .این فهرست به صورت مستمر و
هفتگی در حال بروز رسانی است.
الزم به ذکر است ،طبق بخشنامه مورخ  21آذرماه  ،95وزیر
نفت ،کلیه شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت را موظف
میسازد در تمامی سطوح معامله از فهرست منابع وزارت
استفادهنمایند.

حضور فعال پارک علم و فناوری یزد
در نمایشگاهجانبیهفتمینکنفرانسمدیریتمنابعآبایران
هفتمیــن کنفرانــس ملــی مدیریــت منابــع آب ایــران ،نمایشگاه جنبی این کنفرانس شرکت نموده و فعالیتها و
چهارشــنبه دوم آبان  97با حضور عباس ســروش ،معاون محصوالت خود را در معرض نمایش قرار دادند.
آب و آبفای وزیر نیرو ،داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک در مراســم افتتاح این نمایشــگاه ،داریوش پورســراجیان،
علــم و فناوری یزد ،جوادیان زاده ،مدیر عامل شــرکت آب رئیس پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراســانی،
منطق ـهای یزد ،محمدصالح اولیاء ،رئیس دانشــگاه یزد و معــاون فنــاوری و نــوآوری و شــهرام شــکوهی ،معــاون
جمعی از مسئولین ،در محل دانشگاه یزد آغاز به کار کرد .پشتیبانی پارک یزد ،سروش ،معاون آب و آبفای وزیر نیرو
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فناوری یــزد ،مرکز را در بازدید از هر دو غرفه پارک همراهی کردند.
توســعه فنــاوری آب پــارک علــم و فنــاوری یــزد و شــرکت گفتنی است ،این نمایشگاه  2و  3آبان در دانشگاه یزد دایر
تمــدن کاریــزی ،از شــرکتهای فناور مســتقر در پــارک ،در خواهد بود.
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برگزاری تور بازدید اصحاب رسانه از پارک علم و فناوری یزد
نشست

بازدید

در حاشــیه برگــزاری نشســت خبــری رئیــس پــارک علــم و
فناوری یزد با اصحاب رسانه ،شنبه 12آبان ،97خبرنگاران
استان یزد از بخشهای مختلف پارک بازدید کردند.
بــه گزارش روابــط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،پس از
اتمام نشســت خبــری ،خبرنــگاران از بخشهای مختلف
پــارک علــم و فناوری یــزد از جملــه مرکز نــوآوری ،صندوق

پژوهــش و فناوری اســتان یزد ،پردیس فنــاوری اطالعات
و ارتباطــات ،پارک علمی کودکان و نوجوانان و تعدادی از
شــرکتهای مســتقر در پارک بازدید نمــوده و از نزدیک در
جریان فعالیتهای آنها قرار گرفتند.
گفتنــی اســت ،ایــن تــور بازدیــد به منظور آشــنایی بیشــتر
خبرنگاران استان یزد با فعالیتهای پارک علم و فناوری
یزد برگزار شد.

همزمان با ر وز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه انجام خواهد شد:
جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

برگزاری«روز دانشگاههاو مراکز تحقیقاتیبادرهایباز»در سراسر کشور
از ایــن اقــدام عــاوه بــر آشــنایی عمــوم افــراد جامعــه بــا
دســتاوردهای مرا کــز پژوهشــی و افزایش شــناخت دانش
آمــوزان بــا علــوم گونا گــون ،تاثیر بــر فرآیند انتخاب رشــته
تحصیلی و آینده شــغلی آنان و ارتباط نزدیک تر جامعه با
مرا کز آموزشی و تحقیقاتی است.
گفتنی اســت ،پارک علم و فناوری یزد نیز به عنوان یکی از
مرا کــز علمی و فناوری کشــور در این طرح شــرکت خواهد
کرد.
همزمــان بــا «روز جهانی علم در خدمت صلح و توســعه» ،بازدید هیئت تجاری -فناوری هند از پارک علم و فناوری
در اقدامی هماهنگ ،روز دوشــنبه  21آبان  ،97دربهای یزد
تمــام دانشــگاهها و مرا کز پژوهشــی به روی عمــوم مردم ،هیئتــی از نماینــدگان شــرکتهای texcomsاندونــزی و
 wazirهند
بویژه دانش آموزان در سراسر کشور گشوده خواهد شد.
بــه گزارش روابــط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،هدف کــه بــه منظــور آشــنایی و ارائــه راهکارهــای مشــورتی در

خصوص صنعت نســاجی و پوشا ک به یزد آمده بودند ،از
پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
بازدید که شــهرام شــکوهی ،معاون پشــتیبانی پــارک علم
و فنــاوری یــزد ،محمــد قویــدل ،مشــاور ارتباطــات و مدیر
روابــط بینالملــل پــارک و فــرخ نیــا از شــرکت ایــده گســتر
صنعــت حضور داشــتند ،ابتــدا تاریخچــه و ماموریتهای
پارک توســط معاون پشــتیبانی پارک تشــریح شــد ،سپس
طرفهای هندی به تشریح برنامهها و فعالیتهای خود
در حوزه صنعت نســاجی و پوشــا ک پرداختند .پس از آن
در خصوص راهاندازی مرکز توسعه فناوریهای نساجی و
پوشــا ک بحث و تبادل نظر به عمل آمد که طرف هندی
آمادگی خود را جهت مشارکت در طر حها و برنامهها اعالم
نمود.

حضور رئیسپارکعلموفناورییزددر اختتامیهاستارتاپنابفرهنگیاجتماعییزد
مراســم اختتامیه اســتارتاپ ناب فرهنگــی اجتماعی یزد،
جمعــه  16آذر  ،97با حضور داریوش پورســراجیان ،رئیس
پارک علم و فناوری یزد ،امیرحســین آل اسحاق ،مدیرکل
طر حهــای ملــی و فرا گیــر جوانــان وزارت ورزش وجوانان،
مســعود شریعتی ،مدیرکل ورزش و جوانان استان ،مجید
جوادیــان زاده ،مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان
و جمعــی از مدرسان،کارشناســان و عالقمنــدان ،در مرکــز
حمایت از کسب و کارهای نوپای فرهنگی اجتماعی یزد،
واقع در مجتمع فرهنگی هنری امام علی (ع) برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در ایدههای کارآفرینی خود در بخشها و حوزههای مختلف
مراســم پایانــی ایــن اســتارتاپ ،تیمهــا بــه معرفــی و ارائــه پرداختند و پس از داوری ،ایدهها و طر حهای برتر معرفی

و از برندگان تجلیل شد.
گفتنــی اســت ،اســتارتاپ نــاب فرهنگــی اجتماعی یــزد با
موضــوع ایدههای کارآفرینی برای ســالمندان و معلولین،
ترویج کتاب خوانی ،حل آســیبهای فرهنگی اجتماعی،
امــور کــودکان کار ،هنــر و معمــاری ،حقــوق شــهروندی،
انیمیشــن و بــازی ،تولیــد محتــوای فرهنگــی ،اجتماعــی،
گردشگری ،فرهنگی و مذهبی از روز چهارشنبه  14آذر آغاز
و به مدت سه روز در مجتمع فرهنگی هنری امام علی (ع)
یزد ،با حضور مدرســان و کارآفرینان مطرح کشــوری برگزار
شد.

در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد انجام گرفت:

دفاع از طرح نوآورانه دستگاهآبشیرینکنخورشیدی
موســوی ،یکی از اعضای گروه ســازنده این طــرح در مورد
نحــوه عملکــرد این دســتگاه گفت :پــس از آبگیری مخزن
آب توســط تلمبه و کیوم فشــار داخل دســتگاه را تا مقدار
مشــخص شــده 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 خورشــید قــرار میگیرد و پس از مــدت زمانی آب داخل
از طــرح نوآورانــه دســتگاه آب شــیرین کــن خورشــیدی ،دســتگاه جوش آمده و بخار حاصله میعــان و جمع آوری
چهارشــنبه  14آذر  97در مرکــز نــوآوری پارک علم و فناوری میشود.
موسوی قابلیت عایق بندی خاص به خاطر نوع طراحی،
یزد دفاع شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،سید نوید قابلیت تولید آب مقطر ،قابلیت استفاده برای آب گرمکن

و قیمت پایین دســتگاه را از جمله مزیتهای آن نســبت
به سایر نمونهها دانست و گفت :از جمله اقدامات انجام
شده برای بهینه سازی میتوان به کاهش نقطه جوش با
اســتفاده از کاهش فشــار و همچنین کاهش اتالف انرژی
با نزدیک شــدن نقطه کاری دســتگاه بــا دمای محیطی،
استفاده از شکل کاوا ک به منظور جذب حدا کثری انرژی
دریافتی و انتقال آن به آب اشاره کرد.
گفتنــی اســت ،مرکزنــوآوری پــارک علــم وفنــاوری یــزد در
راســتای حمایت از افراد خالق و نــوآور و به منظور پرورش
ایدههای نو و کاربردی ،از طر حهای نوآورانه و کاربردی با
قابلیت تجاری سازی ،حمایت مادی و معنوی مینماید.
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دفاع از طرح نوآورانه ساخت هدفون با قابلیت پخش سه بعدی در مرکز نوآوری پارک یزد
نشست

بازدید

جلسه

از طرح نوآورانه طراحی و ساخت هدفون با قابلیت پخش
ســه بعدی صــدا ،با حضــور اعضای شــورای پذیــرش مرکز
نــوآوری پــارک یــزد و مجری طــرح ،چهارشــنبه  12دی 97
دفاع شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
جلسه فربد ربیعی ،مجری طرح با بیان اینکه هنگام انجام
بازیهــای کامپیوتــری و تماشــای فیلــم امکان شــنیدن
ســه بعــدی واقعی صــدا بــا هدفونهــای معمولــی وجود
نداشــت ،گفــت :به همیــن دلیل به فکــر طراحی هدفونی

بــا قابلیت پخش صدا به صورت ســه بعــدی افتادم چون
در نمونههــای بازاری تمایز جهت صــدا بصورت ملموس
وجود نداشت.
وی افــزود :تمــام تالش خــود را برای ســاخت این هدفون
به کار بردم و امیدوارم بتوانم در صورت اتمام آن ،هدفون
صدای سه بعدی به صورت بی سیم را هم بسازم.
گفتنــی اســت ،مرکزنــوآوری پــارک علــم وفنــاوری یــزد در
راســتای حمایت از افراد خالق و نــوآور و به منظور پرورش
ایدههای نو و کاربردی ،از طر حهای نوآورانه و کاربردی با
قابلیت تجاری سازی ،حمایت مادی و معنوی مینماید.

توسط مرکز افتای ریاست جمهوری انجام گرفت:
میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

صدور گواهی امنیت برای سامانه بومی پی وی ام شرکت پویش داده نوین
شــرکت پویش داده نوین خالق اولین ســامانه بومی مجازی ســازی
سرور و دسکتاپ پی وی ام مورد تایید “مرکز افتای ریاست جمهوری”
قرار گرفت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،شــرکت پویش
داده نویــن یکــی از شــرکتهای موفق در زمینههای تــک بوده که در
پــارک علــم و فنــاوری یــزد مســتقر اســت .اخیــرا در گزارشــی در یکی از
ســایتها ادعایی مطرح شــده بود مبنی بر اینکه نرم افزار پی وی ام
بومی نبوده و کپی محصول پروکسما کس است .شرکت نیز در جهت
“اعتمادسازی” کارفرمایان فعلی و مشتریان آینده خود پیگیریهای

الزم را انجــام داده و نهایتــا مرکز افتای ریاســت جمهوری امنیت این
محصول را تایید و گواهی آن را صادر کرد.
گفتنی اســت ،نرم افزار پی وی ام اولین و تنها ســامانه 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 ســخت افزار ،آتش ســوزی و اتفاقات نا گوار
از این قبیل میباشــد .به طوری که در صورت خرابی ســخت افزارها،
فعالیتهای جاری سازمانها مختل نمی شود.

توسط دبیر هیئت رئیسه پارک علم و فناوری یزد ابالغ شد:

تشکیلکمیتهتسهیلورفعموانعکسبوکار موسساتپارکوبرگزارینخستینجلسهکمیته
شــهرام شــکوهی ،دبیر هیئت رئیســه پارک علم و فناوری
یــزد ،طــی نامــهای تشــکیل کمیتــه تســهیل و رفــع 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
شــد ایــن کمیته بــا ترکیــب معــاون فنــاوری ،دبیــری امور
موسســات و نماینــدگان موسســات تشــکیل و در صورت
لــزوم از مدیــران پردیسهــا و مدیــران پشــتیبانی توســط
معاونت فناوری دعوت به عمل آید.
گفتنی است ،نخستین جلسه کمیته تسهیل و رفع موانع
کســب و کار با موضوع بیمه تامین اجتماعی در خصوص
بیمه بیکاری دوشــنبه  22دی ماه ســاعت  10:30با حضور
نمایندگان به عنوان عضو ثابت جلسه ،تشکیل میشود.

افتتاحسالنهایجلساتساختمانمراکز رشدپارکعلموفناورییزد
اخبار

معرفی
شرکت

ســالنهای جلســات ســاختمان مرا کــز رشــد پــارک علم و
فنــاوری یــزد صبح روز شــنبه  15دی  ،97توســط داریوش
پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد افتتاح شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
این مراســم که احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فناوری
و نــوآوری پــارک یــزد و جمعــی از مدیــران پــارک نیز حضور
داشتند ،سالنهای کنفرانس این ساختمان رسما به بهره

برداری رسید.
گفتنی اســت ،ســاختمان مرا کز رشــد اقبال که با اعتباری
معــادل  ۵۰میلیــارد ریــال در ابتدای ســال جدیــد به بهره
برداری رســید داری دو ســالن جلســات و یک سالن آمفی
تئاتر میباشــد که تجهیز دو ســالن جلسه یکی به ظرفیت
 24نفر و دیگری  40نفر در دستور کار قرار گرفت و با تامین
مالــی از محــل اعتبــارات تملــک داراییهــای ســرمایهای
رسما افتتاح شدند.
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با حمایت پارک علم و فناوری یزد انجام شد:
نشست

بازدید

جلسه

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 روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،این
جشــنواره با رویکرد آموزش ایده پــردازی به دانش آموزان
دبیرســتان پســرانه دوره دوم جواداالئمــه (ع) و در قالــب
 ۵تیم شــرکت کننده برگزار شــد .برنامههای این جشنواره
شامل خودشناســی و خودآ گاهی ،تشکیل تیمهای ایده
محــور ،کارگاه تکنیکهــای خالقیــت ،تکمیــل فــرم ایــده،
کارگاه روشهــای ارائــه ایده ،ارائه عمومــی در حضور اولیا،

ارزیابــی و انتخاب طــرح برتر و اهدای لوح تقدیر به نفرات
برتر بود.
دانــش آمــوزان در انتهای دوره و پس از آموزش نحوه ایده
پــردازی توســط بــاران دوســت ،مــدرس و دارای دکتــرای
کارآفرینــی و  ۵نفر مشــاور در زمینه ایده پــردازی ،به  ۵ایده
دست یافته و در نهایت ایده تیم معما از بین این پنج تیم
به عنوان ایده برتر معرفی شد.
گفتنی اســت ،غالمعلی سفید ،رئیس هیئت مدیره و مدیر
عامل مجتمع آموزشــی حضــرت جواداالئمــه (ع) و رئیس
شــورای شــهر یــزد ،محمد رضــا حــکا ک زاده ،عضو هیئت

مدیره موسسه ،سمیه نایبی ،مدیر مرکز نوآوری پارک علم
و فناوری یزد و همچنین مدیر مدرسه جواداالئمه (ع) در
این جشــنواره حضــور یافته و از مراحل برگــزاری آن بازدید
کردند.

دفاع از طرح نوآورانه ساخت شارژر اولیو در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار

از طرح نوآورانه ســاخت شــارژر که با حمایت مرکز نوآوری
پارک علم و فناوری یزد به مرحله اجرا رسیده 26 ،دی ،97
با 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 ،شــارژ کردن تلفن همراه
در شــرایطی که امکان شــارژ وجود ندارد بوده اســت ،ابراز
داشــتند :این کار ممکن اســت جان افرادی که بر اثر نبود
ارتباطات میمیرند را نجات دهد.
آنها افزودند :بعضی افراد مانند کوهنوردان و گردشگران،
ممکن اســت کــه برای مدت زیــادی دور از خانه و یا حتی
دور از شــهر خــود ســپری کنندکــه بــا اســتفاده از شــارژر
 oliveمیتواننــد بــدون نگرانــی از تمام شــدن شــارژ تلفن

انتشار گزارشیاز فعالیتهایپارکیزددر هفتهپژوهشدر نشریهعتف

نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

ارائه مشاورههای علمی و حمایتهای دیگر ،نقش مهمی
در به ثمر رسیدن این طرح داشته است.
گفتنــی اســت ،مرکــز نــوآوری بــا توجــه به رســالت خــود در
حمایت از طر حهای نوآورانه ،طر حهای ارائه شده توسط
صاحبان ایده را در مرحله اول در شورای پذیرش مطرح و
پس از تصویب ،تســهیالت و حمایتهایی در اختیار آنها
قرار میدهند .در مرحله بعد صاحبان ایده پس از اجرایی
کــردن طــرح ،گزارشــی از رونــد کار خــود بــه این مرکــز ارائه
میکنند و با حمایتهای مشــاوران ،طر حهای خود را به
همراهشان ،از آن استفاده کنند.
صورت نمونه اولیه به اتمام میرسانند.
صاحبــان طرح با اشــاره بــه وجود مشــکالتی چون حجم شــایان ذکر اســت در صــورت اتمــام موفق طر حهــا ،پارک
زیاد دستگاه ،سوختن برد پاور ،داغ شدن رگالتور کاهنده علم و فناوری یزد مشــاوره و حمایتهــای الزم برای ثبت
و ،...اظهار داشتند :مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد با اختراع را نیز در اختیار مجریان طرح قرار میدهد.

نشــریه عتــف ،وابســته بــه معاونــت پژوهــش و فنــاوری
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فناوری در بیســت و هفتمین
شــماره خود گزارشی از فعالیتهای پارک علم و فناوری
یزد در هفته پژوهش به چاپ رساند.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،این
گزارش به شرح زیر است:
نقــش پژوهــش در توســعه همهجانبه پایــدار انکارناپذیر
اســت و بــدون تردیــد میتــوان آن را بــه عنــوان نیــروی
محرک توســعه در همه حوزههــا اعم از فرهنگ ،اقتصاد،
سیاســت و جامعــه دانســت .امــا علــی رغــم اعتــراف و
اذعان نســبت بــه اهمیت مقولــه پژوهش ،ایــن حوزه با
دشــواریهای ســاختاری و عملکــردی فراوانــی مواجــه
است.
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،بــه منظــور گســترش
فرهنگ پژوهش در جامعه ،روز  25آذر از ســوی شــورای

فرهنــگ عمومــی کشــور ،به نــام روز پژوهش نــام گذاری
شــد .وزارت علــوم تحقیقات و فناوری نیز از ســال 1379
چهارمیــن هفتــه آذر مــاه را بــه نــام هفتــه پژوهــش نــام
گذاری کرد و از ســال  1384این نام به «هفته پژوهش و
فناوری» تغییر یافت.
تجلیل از پژوهشــگران برتر ،شناســایی و طرح مشــکالت
و چالشهــای پیــش روی و ارتقــاء ســطح پژوهــش و
فناوری در کشور از جمله اهداف این اقدام بود .در این
راســتا هر ســال مراســم هفته پژوهش با مشــارکت بیشتر
دســتگاههای اجرایــی کشــور برگــزار میشــود .تقدیــر از
ن نمونه ،تقدیر از مدیر
مقــاالت برتر ،تقدیر از پژوهشــگرا 
تحقیــق نمونه ،تقدیر از پروژههای برتر و انتشــار کارنامه
پژوهشــی در هــر ســال از مهمتریــن برنامههــای هفتــه
پژوهش است.
پــارک علــم و فنــاوری یــزد همــواره حضــوری فعــال در
برنامههــای هفتــه پژوهش داشــته و در ســالهای اخیر
ایــن حضــور بــه شــکل ملمــوس تــر و در قالــب برگــزاری
برنامهها و پروژههای متعدد از جمله برگزاری نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار یزد ،جشنواره
ایدههای برتر و حضور فعال در نمایشــگاه دستاوردهای
پژوهشــی و فناوری و فن بازار تهران نمود داشــته است.
با هم نگاهی داریم به اقدامات و فعالیتهای پارک علم
و فناوری یزد در هفته پژوهش و فناوری سال :97

برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره ایدههای برتر
جشنواره ایدههای برتر ب ه عنوان اولین حلقه زنجیره ایده
تــا محصــول با هــدف ترویــج فرهنــگ خالقیت و نــوآوری،
شناســایی اســتعدادهای خــاق و برقراری ارتبــاط با آنها،
فعالیت خود را از سال  1382به همت پارک علم و فناوری
یزد و با حمایت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری آغاز نمود
و از آنجا که ایجاد بستر مناسب تفکر و ایجاد انگیزه یکی از
رســالتهای پارکهای علم و فناوری محسوب میشود،
برگزاری ساالنه جشنواره در دستور کار پارک علم و فناوری
یزد قرار گرفت .عملکرد موفق این جشــنواره در طول یک
دهــه برگزاری افزایشــی در حدود  30برابر شــدن تعداد آثار
ارســالی بــه دبیرخانــه در دوره دهــم نســبت بــه دوره اول
را بهدنبــال داشــت و در طــول ســالیان برگــزاری منجــر بــه
ایجــاد بانک بزرگــی از ایده و ایده پردازان از سراســر کشــور
شــد .ایــن امر پارک علم و فنــاوری یزد را بر آن داشــت تا با
ایجاد زیرساختها و بسترهای مورد نیاز زمینه الزم برای
ایدهپردازان در جهت بهره برداری از ایدههای ارائه شــده
را فراهم آورد و با تکیه بر تجربیات گذشته از دوره یازدهم
این جشــنواره را بــا ارائه مدلی مفهومی و رویکردی جدید
برگزار نماید.
تا کنون ســیزده دوره از این جشــنواره برگزار شــده اســت و
طبــق آمــار در ســه دوره اخیر این جشــنواره کــه به صورت
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ملــی برگــزار شــد بــه ترتیــب  1288 ،2539و  2818ایــده بــه
دبیرخانــه ارســال شــده و در هــر دوره  10ایــده بــه عنــوان
ایدههای منتخب برگزیده شده است.
امســال نیز چهاردهمین دوره جشــنواره ایدههــای 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.
برگزاری نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش ،فناوری و فن
بازار استان یزد:
نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش و فناوری هر ساله ذیل
برنامههای هفته پژوهش در تمام استانها برگزار میشود.
امسال نیز این نمایشگاه همانند سالهای گذشته برگزار
شــد بــا ایــن تفــاوت که بــا تصمیــم ســتاد مرکــزی ،مجری
نمایشگاه امسال پارکهای علم و فناوری بودند به همین
منظــور کارخانه جنوب بــه عنوان محل برگــزاری انتخاب
و اقدامات اجرایی و فراهم کردن زیرســاختها آغاز شــد.
این نمایشــگاه بــا حضور نماینده ولی فقیــه و امام جمعه
یــزد ،سرپرســت اســتانداری یــزد ،معــاون هماهنگــی امور
اقتصادی و رئیس پارک علم و فناوری یزد روز ســه شــنبه
 27آذر ماه با شرکت  60نهاد دولتی و خصوصی افتتاح و تا
پنج شنبه  29آذر ادامه داشت.
همزمان با این نمایشــگاه ،برنامههای جانبــی زیر برگزار
شد:
برگزاری پنلهای تخصصی:
در حاشیه این نمایشگاه پنل بحران آب؛ چالشی جهانی،
ملــی و اســتانی و پنــل تخصصــی چالشهــا و فرصتهای
هوشمندســازی شــهر یــزد ،پنــل چالشهــای خانــواده
در اســتان یــزد و مســئله بیــکاری و فرصتهــای حــوزه
گردشــگری ،با حضــور کارشناســان و مســئولین مرتبط در
روزهای سه شنبه و چهارشنبه  27و  28آذر برگزار شد.
تجلیــل از برگزیــدگان چهاردهمیــن دوره جشــنواره
ایدههای برتر:
در حاشــیه اختتامیه نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش،
فنــاوری و فــن بــازار اســتان یــزد ،پنــج شــنبه  29آذر  97از
برگزیــدگان چهاردهمیــن دوره جشــنواره ایدههــای برتــر
در محــل کارخانــه جنوب تجلیل شــد .در این مراســم که
بــا حضــور ســید جــال دهقانــی فیروزآبــادی معــاون مرکز
پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی ،ســید ابوالفضل
موســوی ،نماینــده مــردم یــزد و اشــکذر ،کمــال دهقانــی
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فیروزآبــادی ،نماینــده مردم تفت و میبد ،علــی زینی وند ،همانند ســالهای گذشــته غرفهای در نمایشگاه فن بازار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد ،داریوش داشته و محصوالت شرکتهای خود را ارائه نمود.
پورســراجیان ،رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد و جمعی رئیــس و مدیــران پــارک نیــز در ایــن نمایشــگاه کــه ســوم
از مدیران اســتانی و مدیران پارک برگزار شــد ،ســه نفر اول تــا ششــم دی مــاه  97در محــل دائمــی نمایشــگاههای
چهاردهمین دوره جشنواره ایدههای برتر معرفی و از آنان بینالمللــی برگــزار شــد ،حضــور یافتــه و ضمــن بازدیــد از
تجلیلشد.
غرفههای دیگر نمایشــگاه ،با محصوالت آنها آشــنا شده
این افراد شامل ،نفر اول احسان زرین آبادی با ایده پارچه و راههای همکاریهای مشترک با پارکها و مرا کز علمی و
محافظ جاسوســی صدا و ضــد الکترومغناطیس ،نفر دوم پژوهشی کشور را بررسی کردند.
علیرضــا بهلولــی زنجانی ،با ایده مالت ســبز پلیمــری و نفر امضــای قــرارداد فــروش محصــوالت فناوری ســه شــرکت
ســوم فرید ملک احمدی با ایده طراحی و ســاخت شبکه مستقر در پارک علم و فناوری یزد در حاشیه نمایشگاه فن
النه زنبوری بودند.
بازار تهران
در ســومین روز نمایشــگاه ،طر حهــای ســه شــرکت فنــاور
تجلیــل از فنــاوران برتر اســتان در اختتامیه نمایشــگاه و مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری یزد که بــا رایزنــی و ایجاد
انتخاب سه شرکت مستقر در پارک علم و فناوری یزد:
ارتباط با سرمایهگذاران در این نمایشگاه به مرحله قرارداد
طبــق تصمیمــات گرفتــه شــده در ســتاد هفتــه پژوهش ،رســیده بود ،با حضور بهنام طالبی ،نماینده وزارت علوم،
بخــش انتخــاب فنــاور برتــر و جشــنواره ایدههــای برتــر به تحقیقــات و فنــاوری ،احمدرضــا فقیــه خراســانی ،معاون
عهده پارک علم و فناوری یزد گذاشته شده بود ،در زمینه فناوری و نوآوری پارک یزد و نمایندگان شرکتها ،نماینده
انتخاب فناور برتر پارک یزد نســبت به ارزیابی شرکتهای سرمایهگذاران و خریداران 5 ،دی  97در غرفه وزارت عتف
فناور برتر استان اقدام و سه شرکت برگزیده جهت تقدیر به امضا شد.
ستاد برگزاری هفته پژوهش معرفی شدند .این شرکتها از نمایندگانسهشرکتپتروا کتانایساتیس،توسعهآسمان
سه پردیس پارک علم و فناوری یزد بودند ،نفر اول شرکت آترین و فنــاوران صنعت رباتیک به همراه ســرمایهگذاران
بیســتون کویــر از پردیس زیســت فناوری و سیســتمهای طر حهــای خــود در غرفــه وزارت عتــف حضــور یافتــه و
پیشــرفته صنعتــی ،نفر دوم شــرکت اقتصــاد دانش بنیان قراردادهــای خــود را با حضــور احمدرضا فقیه خراســانی،
از پردیــس علــوم انســانی و هنــر و شــرکت دپنا ،مســتقر در معاون فناوری و نوآوری و نماینده پارک علم و فناوری یزد
پردیــس فنــاوری اطالعات و ارتباطات به عنوان نفر ســوم به امضا رساندند.
انتخابشدند.
طر حهــای ایــن شــرکتها بــه ترتیــب تولیــد دواتیــل
هگزانوئیک اسید ،طراحی و ساخت پهپاد با ماژول انتقال
انتخاب غرفه پارک علم و فناوری یزد به عنوان غرفه برتر تصویر آنالین و سیستم آبیاری هوشمند بوده است.
نمایشگاه فن بازار
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،جهــت حمایــت از
غرفه پارک علم و فناوری یزد به عنوان غرفه برتر نمایشگاه طر حهایی که در ارتباطات این نمایشگاه منجر به امضای
دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار استان یزد در قرارداد شدند ،در قالب طرح تخصیص یارانه تجاریسازی
سال  97انتخاب شد.
فناوری به طر حهای دانشــگاهی و مرا کز فناوری تا سقف
نمایشــگاه فن بازار یــزد  27تا  29آذر  97با شــرکت  60نهاد  250میلیون تومان اختصاص میدهد.
دولتی و خصوصی در محل کارخانه جنوب برگزار شد و در
روز پایانی غرفه پارک علم و فناوری یزد به عنوان غرفه برتر اهدای لوح ســپاس و تندیس شــرکت در نمایشــگاه فن
این نمایشــگاه انتخاب و با اهدای لوح تقدیر از این پارک بازار تهران به پارک یزد
تجلیلشد.
در آخریــن روز نوزدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای
پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار ،پنــج شــنبه  ۶دی  ،۹۷لوح
حضــور فعــال در نوزدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای ســپاس و تندیــس شــرکت در نمایشــگاه بــه پــارک علــم و
پژوهش ،فناوری و فن بازار تهران:
فنــاوری یزد اهدا شــد .این هدایا از طرف دبیر ســتاد ملی
پــارک علــم و فنــاوری یــزد هر ســاله با برپایــی غرفــه و ارائه هفته پژوهش و فناوری و دبیر اجرایی نمایشگاه ،به پاس
محصــوالت منتخــب شــرکتهای فنــاور مســتقر در خود ،قدردانی از حضور فعال در نمایشــگاه و تالش پارک یزد در
در این نمایشــگاه حضور فعال داشــته اســت .امســال نیز عرصه علم و فناوری اهدا شد.

برگزاریمسابقاتدانشآموزیپرتابموشکهایآبیدر ابرکوه
بــه مناســبت فــرا رســیدن ایــام دهــه فجر ،مجمــع نخبــگان جــوان ابرکوه با همــکاری مرکز رشــد
واحدهای فناور ابرکوه ،شــهرداری و فرمانداری ،هالل احمر و آموزش و پرورش این شهرســتان،
دومین دوره مسابقات دانش آموزی پرتاب موشکهای آبی ،پنج شنبه  11بهمن  97در محوطه
چمن فوتبال استادیوم شهید پور ا کبری ابرکوه برگزار نمود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این مسابقات  45تیم دانش آموزی شامل25
تیم پسرانه و  20تیم دخترانه از دبیرستانهای 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 اســت ،در پایان این مراســم با حضور معاون سیاســی امنیتی فرمانداری ابرکوه ،شــهردار،
مدیــر هــال احمر و مدیر مرکز رشــد ابرکوه ،از ســه تیم برتر این مســابقات با اعطــای لوح تقدیر و
تقدیم جوایز تقدیر شد.
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نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

جلسه دفاع از دو طرح پایان یافته در مرکز نوآوری پارک یزد برگزار شد
جلسه دفاع از طر حهای پرینتر سه بعدی شکالت و مواد
غذایــی و طراحی و ســاخت کــوره عملیــات حرارتی تحت
میدان مغناطیسی ،پایان یافته در مرکز نوآوری پارک علم و
فناوری یزد ،روز دوشنبه  8بهمن در مرکز پردیس فناوری
پارک در دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مصطفی
شــکوری ،یکــی از صاحبــان طــرح ســاخت کــوره عملیات
حرارتــی تحت میدان مغناطیســی ،با بیــان 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 دســتگاههای الزم در حوزه تولید مواد الکتریکی در
کشــور موجود نیســت وابستگی کشــور جهت واردات این
مواد روز به روز در حال افزایش است.
اســماعیل محبــی ،یکی دیگــر از صاحبان طرح ،افــزود :در
نوآوری مذکور ســعی شده تا با طراحی و ساخت 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 نمونــه اولیه بــه اتمام میرســانند در صــورت اتمام موفق
نیز در این جلســه توســط محمدصادق مظفری ،صاحب طر حها نیز پارک علم و فناوری یزد مشاوره و حمایتهای
الزم بــرای ثبــت اختــراع را در اختیــار مجریــان طــرح قــرار
آن ،دفاع شد.
الزم بــه ذکــر اســت ،مرکز نــوآوری پــارک علم و فنــاوری یزد میدهد.
بــا توجــه بــه رســالت خــود
در حمایــت از طر حهــای
نوآورانــه ،طر حهــای ارائــه
شــده توســط صاحبــان
ایــده را در مرحلــه اول در
شــورای پذیــرش مطــرح و
پــس از تصویب ،تســهیالت
و حمایتهایــی در اختیــار
آنهــا قــرار میدهنــد .در
مرحلــه بعد صاحبــان ایده
پس از اجرایی کردن طرح،
گزارشــی از روند کار خود به
ایــن مرکــز ارائــه میکننــد و
بــا حمایتهای مشــاوران،
طر حهای خود را به صورت

داریوش پورسراجیان در دیدار امام جمعه یزد با دانشگاهیان مطرح کرد:

توجهبهشرکتهایفناور،راهبردیاساسیبرایدستیابیبهاقتصاددانشبنیانوتوسعهپایدار
نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس

و امــام جمعــه یــزد ،صبــح روز دوشــنبه  15بهمــن  97بــه
مناســبت فرارســیدن ایــام دهه فجــر و چهلمین ســالگرد
پیروزی انقالب اســامی ،با جمعی از روســای دانشگاهها،
مرا کز علمی و آموزش عالی استان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،داریوش
پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در این دیدار
ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پارک علم و فناوری
یزد و شرکتهای فناور مستقر در آن ،برنامههای آتی این
مجموعه را تشریح کرد.
وی بــا اشــاره بــه تا کیــد مقام معظــم رهبــری در خصوص
آیت اهلل محمدرضا ناصری ،نماینده ولی فقیه در اســتان توجه به شرکتهای دانش بنیان ،توجه به این شرکتها

و موسســات فناور را راهبردی اساســی برای دســتیابی به
اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار دانست.
پورســراجیان افــزود :اســتان یــزد ظرفیــت باالیــی از نظــر
نیروی انســانی متخصص دارد و این مســئله وظیفه ما را
برای تامین زیرساختهای شکل گیری شرکتهای فناور
سنگینمیکند.
وی تامین فضای اســتقرار و برخی برداشــتها از قانون را از
چالشهــای پیــش روی شــرکتهای فنــاور عنــوان و ابراز
امیدواری کرد :با همکاری و همگرایی همه دستگاههای
استان بستر مناسبی برای رشد و توسعه شرکتهای فناور
ایجاد شود.

با حضور مسئولین استانی انجام شد:
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

افتتاحنمایشگاهدستاوردهایچهلسالهانقالباسالمیدر استانیزد
نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی 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 -
امیــد بــه آینده در بخشهای مختلف صنعت ومعدن ،بیمه و بانک ،تولید علم ،فناوری و...
کار خود را آغاز نمود.
گفتنی است ،این نمایشگاه از بیست و یکم تا بیست و چهارم بهمن ماه از ساعت  ۱۵الی ۲۱
در محــل کارخانــه جنــوب برپا خواهد بود و پارک علم و فناوری یــزد نیز با برپایی غرفه و ارائه
دستاوردهای خود حضور پر رنگی در آن دارد.
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نشست

بازدید

جلسه

دفاعاز طرحرباتمتحرکبااستفادهاز چر خهایتغییر شکلپذیر
از طرح ربات متحرک با استفاده از چر خهای تغییر شکل از ویژگیهــای این طرح تغییر عــرض و ارتفاع چر خها ،که
پذیــر ،بــا حضــور اعضــای شــورای پذیرش مرکــز نــوآوری و میزان تماس را به خوبی کنترل میکند و هم چنین تغییر
صاحبــان طرح ،روز چهارشــنبه  ۸اســفند مــاه  ۹۷در مرکز شــکل پذیری ســاختار که به پیمایش کمک میکند.این
طرح با حمایتهای مالی و مشاوره ای توسط مرکز نوآوری
نوآوری پردیس فناوری دانشگاه یزد دفاع شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،به گفته پارک علم و فناوری یزد طی  ۱۳ماه به پایان رسیده است.
آرمــان مردانــی و ســعید ابراهیمــی ،صاحبــان ایــن طــرح ،گفتنــی اســت ،مرکزنــوآوری پــارک علــم وفنــاوری یــزد در
رباط چهار چرخ به همراه چر خهای ســازگار و تغییر شکل راســتای حمایت از افراد خالق و نــوآور و به منظور پرورش
پذیر،طراحــی ،بهینــه ســازی و ســاخته شــده اســت.این ایدههای نو و کاربردی ،از طر حهای نوآورانه و کاربردی با
ارتقای توانایی پیمایش در سطوح قابلیت تجاری سازی ،حمایت مادی و معنوی مینماید.
چر خها برای کمک به
ِ
سخت و نرم طراحی شده اند.

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

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

انتشار کتابپویاییشناسیسیستمها
کتاب پویایی شناســی سیســتمها و آموزش نرم افزارهای
مختلــف آن بــه زبــان ســاده توســط علــی حاجــی غــام
ســریزدی ،مشــاور طــرح و برنامه پــارک علم و فنــاوری یزد
تالیف و به چاپ رسید.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
کتــاب حاجــی غــام ســریزدی  14نرم افــزار این حــوزه را به

دانشــجویان و جامعــه علمــی کشــور معرفی نمــوده تا نرم
افزارهای مناسب کار خود را انتخاب کنند.
گفتنی اســت ،جهت تهیه این کتاب میتوان به فروشگاه
آنالیــن نشــر مهربــان و یــا انتشــارات دانشــکده مدیریت و
اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف مراجعه نمود.
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درگفتگو با مدیرعامل شرکت دانش بنیان ارمغان تجارت کویر یزد مطرح شد:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

تولید بیش از ده محصول در حوزه آب درمانی ،دستاورد مهم شرکت
شــرکت دانــش بنیــان ارمغــان تجــارت کویــر یــزد در زمینه و هیــدرودرم را میتــوان از دســتاوردهای شــرکت ارمغــان
تجهیزات پزشــکی و تولید تجهیزات ورزش در آب فعالیت تجارت کویر یزد نام برد.
دارد .بــا حمیــد ابوئــی ،مدیــر عامل این شــرکت گفتگویی
چه چیزی شرکت شما و خدماتش را متمایز میکند؟
داشتیم که آن را با هم میخوانیم:
شــرکت ارمغان تجارت کویر یزد با تجاری سازی تجهیزات
لطفــا مختصــری از فعالیت شــرکت دانــش بنیــان ارمغان ورزش در آب و آبدرمانی ،از قبیل تردمیل آبی ،استپ آبی،
تجارت یزد رو بفرمایید؟
آ گوا پل ،دوچرخه آبی و مون وا کر موفق به ارائه محصوالت
شرکت دانش بنیان ارمغان تجارت کویر یزد در سال  1391با کیفیت ،مقرون به صرفه و مناسب برای مشتریان شده
به ثبت رسید و از سال  94در پارک علم و فناوری یزد مستقر است.
همکاری شرکت شما بیشتر با چه صنایعی است؟
شد.
شرکت
با
چگونه
و
ـتند
ـ
س
ه
ـانی
ـ
س
ک
چه
شما
ـتریان
ـ
ش
م
شــرکت در زمینــه ی تولیــد محصــوالت بــا صنایع فلــزی و
شماآشنامیشوند؟
هدف شما از تاسیس شرکت چه بود؟
صنایع پلیمری همکاریهای الزم را دارد.
هدف از تاســیس شــرکت تولید محصوالت جدید در حوزه مشــتریان مــا از طریــق اســتخرهای خصوصــی و دولتــی،
آب درمانی و ورزش در آب بوده است که به منظور ارتقای فیزیوتراپیس ـتها و عــاوه بر آن از طریق فضــای مجازی و آینده و چشمانداز شرکت خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
سایت شرکت با ما آشنا میشوند.
سطح سالمت جامعه اجرا شده است.
با توجه به باال رفتن میانگین سنی جامعه ،نیاز به استفاده
از تجهیزات شرکت به سرعت رو به افزایش است و از طرفی
محصوالتوخدماتشرکتارمغانتجارتیزدچیست؟ مشکالت حوزه ی فعالیت شما چیست و شرکت شما تا بــا آ گاهی بیشــتر عمــوم از ایــن محصــوالت ،تقاضــا فزونی
از خدمــات شــرکت میتــوان بــه خدمــات پــس از فــروش چهاندازه میتواند در این موارد ،موانع را برطرف نماید؟
خواهــد گرفــت که خود نویــد بخش آیندهای روشــن برای
محصوالت به مشتریان و همچنین خدمات مشاورهای در گــران شــدن مــواد اولیــه تولیــد در تمــام زمینههــا و عــدم فعالیت در این حوزه میباشد.
خصــوص راهاندازی مرا کز آب درمانی به مشــتریان نام برد تخصیص اعتبار از ســوی نهادهای دولتی از مشکالت این
تا افراد بتوانند با آ گاهی کافی به انجام تمرینات و حرکات شــرکت اســت .همچنیــن با کمبــود آ گاهــی جامعــه از این پارک علم و فناوری یزد ،خدمات و فضای آن تا چهاندازه
حوزه ،شرکت ما بدون حمایت ،کار سختی پیش رو خواهد به شما کمک کرده است؟
اختصاصیخودبپردازند.
داشــت؛ از طرفــی بــرای آ گاه ســازی جامعــه از تجهیــزات قطعــا حمایتهــای پــارک علــم و فنــاوری به خصــوص در
دستاوردهای مهم شرکت شما چیست؟
هیدروجیم و مزایای این محصوالت برای افراد به تبلیغات ســالهای ابتدایی شــروع به کار شــرکت ،نقش بسزایی در
ثبــت دو برنــد بــه نامهای هیدروجیــم و هیدرومــد ،تولید گســترده جهت اطالع رســانی به عموم جامعه وجــود دارد پیشــبرد اهــداف شــرکت داشــته اســت ،از ایــن حمایتها
بیش از  10محصول در حوزه آب درمانی و همچنین تجهیز کــه خود نیازمنــد همــکاری ارگانهای مختلــف در این راه میتــوان به امکانات ،اعتبارات و دیگر کمکهای تســریع
مرا کــز مختلــف در سراســر ایــران به تجهیــزات هیدروجیم میباشد.
کننده امور اشاره کرد.
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درگفتگو با مدیرعامل گروه مهندسی شرکت دیده بان توسعه پایدار مطرح شد:

پارکعلمو فناورییزد،محیطیمنحصر بهفرد
برایهمافزاییشرکتهاباتخصصهایگوناگوناست

نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گــروه مهندســی شــرکت دیــده بــان توســعه پایــدار
( )ZimaSciencesدر ســال  ١٣٩٣تاســیس و در پردیــس
زیســت فناوری پارک علم و فناوری یزد مســتقر شــد .یکی
از محصــوالت مهم و قابل تحســین این شــرکت ،دســتگاه
فوق کم مصرفاندازه گیری سطح آب است که برای جمع
آوری اطالعــات تغییــرات ســطح آب توســعه یافتــه اســت.
بــا محمدرضــا کوثــری ،مدیرعامــل این شــرکت بــه گفتگو
نشستیم که حاصل آن را با هم میخوانیم:
لطفا مختصری از فعالیتهای شرکت بگویید

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

گــروه مهندســی شــرکت دیده بــان توســعه پایدار در ســال
 ١٣٩٣تاسیس گردید .این شرکت مستقر در پردیس زیست
فنــاوری پــارک علم و فنــاوری یزد میباشــد .اهداف اصلی
این گروه پیشرفت علمی با بهره گیری از فناوری اطالعات
نوین در علوم محیطی و حرکت در راســتای بهبود محیط
زیســت و دســتیابی بــه توســعه پایــدار میباشــد .از جمله
فعالیتهای شرکت میتوان به تهیه بانکهای اطالعاتی
در حیطه علوم محیطی ،اجرای طر حهای کاداستر اراضی
کشــاورزی و منابع طبیعی ،جمــع آوری اطالعات توصیفی
اراضــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی ،اجــرای طر حهــای
هوشمندســازی کشــاورزی ،تهیــه و توســعه بانکهــای
اطالعاتــی پایــش ،پیــش بینــی و مدیریــت خشکســالی،
توسعه سیســتمهای پایش و پیش بینی سیالب ،ساخت
دســتگاههایاندازه گیری پارامترهای محیطی و ...اشــاره
کرد.
در مــورد قراردادها و فعالیتهای کنونی خود توضیحاتی
بفرمایید.
شــرکت چندین قــرارداد در رابطه بــا مدیریت جامع منابع
آب ،مدیریــت جامــع خشکســالی ،تحلیــل اطالعــات در
علوم محیطی ،توســعه و مدیریت پارس ـلهای کشــاورزی
و همچنیــن ســاخت و فــروش دســتگاههای برداشــت
ً
پارامترهــای محیطی را در دســت اجــرا دارد .اخیــرا قرارداد
ســاخت و نصب دســتگاههای فــوق کم مصرف برداشــت
ســطح آب مخصوص سیالبها را تکمیل و اجرایی نموده
است.
شرکت شما تا کنون چه دستاوردهایی داشته است؟
به صورت کلی میتوان گفت دستاوردهای شرکت شامل
توسعه ســخت افزارها ،نرم افزارها و همچنین برنامهریزی
و تحلیــل اطالعــات در علوم محیطی میباشــد .تا به حال
چندیــن نــرم افــزار پرکاربــرد در زمینــه تحلیــل اطالعــات
محیطی ارائه کردهایم .برای مثال نرم افزار  ZimaSPIبرای
بحثاندازه گیری شــاخصهای خشکسالی هواشناسی،
هیدرولــوژی و خشکســالی آبهــای زیرزمینــی را ایجــاد و
در دســترس عالقــه منــدان قــرار دادهایــم .همچنیــن نــرم
افزارهایی برای محاســبه تبخیــر و تعرق ،پــردازش تصاویر
ماهواره ای،اندازه گیری فرســایش آبی و بادی و ...را ارائه

کردهایــم .اضافه بر آن یک روش بســیار کاربردی و با دقت
مناسب برای پیش بینی خشکسالی در سطح منطقهای
و بر اســاس قابلیتهای هوش مصنوعی ارائه کردهایم که
دستاورد آن در یک مقاله  ISIدر یکی از مجالت بسیار معتبر
بینالمللی به چاپ رسیده است.
در زمینــه توســعه پایــگاه اطالعاتــی نیز تا به حــال چندین
نــرم افــزار را ایجاد و برای تحلیــل این اطالعات نیز کدهای
مربوطــه را ارائــه کردهایم .بر اســاس ایــن یافتهها ،قابلیت
مدیریــت داده و اطالعــات در علــوم محیطــی بــه طــور
چشمگیریافزایشمییابد.
در زمینــه ســاخت ســخت افزارهــا نیــز بایــد بگویــم کــه تــا
بــه حــال چند ســخت افــزار و دســتگاه پرکاربــرد در حیطه
علــوم محیطــی را ایجــاد کردهایم .بیشــتر این دســتگاهها
برایاندازهگیــری پارامترهــا در علــوم محیطــی توســعه
یافتهانــد .بــرای مثالاندازه گیــری دبی ســیالب 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

بســیار مهم آناندازه گیری تغییرات ســطح آب به صورت
غیــر تماســی اســت .در ایــن حالت دقت دســتگاه بــه طور
چشمگیری افزایش مییابد و عمر مفید آن نیز بسیار زیاد
میشود .چرا که در تماس با آب نیست .دستگاه به صورت
التراســونیک به جمع آوری اطالعات ســطح آب در داخل
یک لوله نازک میپردازد که در کنار فوق کم مصرف بودن
آن رویکــردی نــو در ســطح کشــور اســت .در حالــت عادی
اســتفاده از سنسورهای التراسونیک در داخل لوله امکان
پذیر نیســت و به همین خاطر از سنسورهای التراسونیک
بیرون از لوله اســتفاده میشود که آسیب پذیری دستگاه
را بســیار افزایــش میدهــد .نمونــه خارجی و گاهــا 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 سنســورهای التراســونیک در داخل لولههای نازک و به
صورت فوق کم مصرف اولین بار اســت که ارائه میشــود.
از ایــن رویکــرد ما برایاندازه گیری ســطح آب در چاههای
پیزومترینیز استفادهمیکنیم.

مشــکالت و موانعــی کــه بــر ســر راه شــرکت شماســت را
محصــول مورد نظر دســتگاه فوق کــم مصرفاندازه گیری بفرمایید.
ســطح آب اســت که بــرای جمــع آوری اطالعــات تغییرات به هر حال ساخت دستگاهها و توسعه نرم افزارهایی این
ســطح آب توسعه یافته اســت .در حال حاضراندازه گیری چنینی که برای اولین بار نیز ابداع میشوند ،نیاز به هزینه
منابع آب ســطحی در کشــور بیشــتر بر مبنای اســتفاده از بســیار زیــاد ،نیروی انســانی متخصــص و با تجربــه و زمان
تعیین رابطه دبی  -اشــل و قرائت دستی آنهاست .البته دارد .خصوصــا در رابطــه بــا نیــروی انســانی ،دسترســی به
دســتگاههای خـ
ـات ســطح و نیروهایی که در سطح قابل قبولی تخصص داشته باشند
ـات برداشــت اطالعـ ِ
ـودکار ثبـ ِ
ِ
ســرعت آب نیــز نصــب و مــورد اســتفاده قــرار گرفتهاند که و در این زمینه نیز تجربه داشــته باشــند بســیار مشــکل و
ً
بیشــتر در انتهــای حوزههــای آبخیز بــزرگ قرار دارنــد و لذا پرهزینــه اســت .گاها عــدم وجود تجربــه کافی ،کار مــا را با
تحلیل برآورد منابع آب از ســطح حوزههای آبخیز کوچک مشکل مواجه میکند و در این حالت نیازمند آزمون و خطا
و متوســط را بــا محدودیــت روبرو میســازند .از طرف دیگر هستیم .این فرآیند آزمون و خطا به معنی افزایش هزینه و
دستگاههای ثبات بیشتر ساخت کشورهای خارجی بوده همچنین افزایش زمان اجرای پروژه است .ولی به هر حال
و تامین دستگاهها ،قطعات و خدمات پس از فروش آنها توسعه نیازمند هزینه است و ما انتظار داریم که بخشی از
در کشــور با مشکالتی روبرو میباشــد .اضافه بر آن بزرگی و این هزینهها توســط ارگانهای ذیربط در قالب طر حهای
نیاز به برق شــهری و یا سلولهای خورشیدی در این نوع پژوهشی فراهم گردد .همچنین با توجه به زمان بر بودن
دستگاهها ،نیازمند تمهیدات نگهبانی و یا مراقبت مستمر این نوع پروژهها ،نیاز به زمان کافی تا توســعه محصول در
است که هزینههای جمعآوری اطالعات سطح آب را بسیار ارزیابی پروژههای ما در نظر گرفته شود .در غیر این صورت،
پرهزینهمیکند.
بــرای انجام چنیــن کارهای زیربنایی و اساســی در کشــور
با کار مداوم (حدود ســه ســال) شــرکت دیده بان توســعه نیازمندمحصوالتخارجیهستیم.
پایدار دستگاههایی را در این زمینه توسعه داده است که
مشکالت فوق را مرتفع ساخته است .دستگاهها به صورت حضور در پارک علم و فناوری یزد چه فایدهای برای شما
فــوق کــم مصــرف هســتند .بدیــن صــورت کــه بــا حداقل داشته است؟
چهارباتــری قلمــی ســاده و بــدون نیاز بــه برق شــهری و یا پــارک علــم و فنــاوری یزد ،محیطی منحصر به فرد اســت و
ســلولهای خورشــیدی ،به مدت  2ســال داده برداری در افرادی با تخصصهای گونا گون در آن فعالیت مینمایند.
شــرایط بسیار ســخت طبیعت را امکان پذیر میســازد .در ترکیب این تخصصها و اتخاذ رویکرد بین رشتهای فرصتی
ایــن حالت دســتگاه بــه صورت یک لوله حدا کثــر با قطر  6بسیار عالی است که باید غنیمت شمرده شود .ما تا به حال
ســانتی متــر و ارتفــاع دلخواه و مورد نظر اســت کــه در کنار از این فرصت به خوبی استفاده کردهایم و از تخصصهای
رودخانهها ،کانالها و ...به راحتی نصب میشود و نیازی مختلــف در پــارک بهــره بردهایم .در رابطــه با همین فرآیند
به هزینه نگهداری ندارد.
ســاخت دســتگاههای فــوق کم مصرف ،بخــش مکانیکی
دستگاه ما توسط شرکت کیان فن آوران مهرسام (واقع در
ویژ گــی منحصر به فرد این محصول چیســت و آیا نمونه مرکز بیوتکنولوژی) طراحی گردید که بسیار خوب هم این
دیگر داخلی یا خارجی دارد؟
کار اجرا شد .همچنین پارک علم و فناوری یزد کارشناسان
ویژگی منحصر به فرد آن کوچکی ،فوق کم مصرف بودن و مجربــی دارد کــه در پیشــبرد اهــداف شــرکت حمایتها و
بدون نیاز به هزینههای نگهبانی است که البته یک ویژگی راهنماییهای بسیار خوبی ارائه میدهند.
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در گفتگو با مدیر عامل شرکت پیشتازان توسعه ماهان مطرح شد:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار

بازارسازی و گسترش فضای کسب و کار در حوزه فناوریهای نرم
از موارد موفقیت پارک علم و فناوری یزد
شــرکت پیشــتازان توســعه ماهــان در ســال 1388
فعالیتهــای خــود را آغــاز نمــود و بــا رویکــردی جدید
گام در راه ترویج مطالعات پژوهشــی در حوزه مشــاوره
مدیریــت نهــاد .بــه گفتگــو با الهــه افســریه ،مدیرعامل
شرکت نشستیم که حاصل آن را با هم میخوانیم:
هدف شما از تاسیس شرکت چه بوده است؟
بــا توجــه بــه تغییــرات ســریع جهــان پیرامون ناشــی از
تغییــرات اجتماعــی و تکنولوژی از یک ســو و گســترش
روز افــزون حوزههــای مختلف مدیریت در ســطح خرد
و کالن از سوی دیگر و همچنین احساس نیاز مدیران
بخــش دولتــی و خصوصــی بــه مشــاورههای مدیریتی
جهــت برنامهریزی در ابعاد مختلف ســازمان و منطقه
ای؛ اهمیت پروژهها در این حوزه جهت ترســیم نقشه
راه ،برنامهریزی استراتژیک ،برنامهریزیهای عملیاتی
در حــوزه ســازمانی و منطقه ای ،منابع انســانی ،بازار و
ســایر مباحث نوین مطرح در مدیریت ،جهت توســعه
بخشهــای خصوصــی و دولتــی و بــه ویــژه توســعه
منطقهای بیش از پیش نمایان شده است.
در واقــع مــا در ماهــان “وجــود ســرمایه انســانی پویــا،
متخصــص و متعهــد بــه اخــاق پژوهشــی و فنــاوری،
پیشــگام در حــوزه پژوهشهــای مدیریــت توســعه،
مطالعــات آمــاری و برنامهریــزی اجتماعــی در ســطح
کشــور و دارای جایــگاه برتر در ارائــه خدمات با کیفیت
پژوهشــی و مشــاوره ،بــا هــدف حفــظ ارزش برتــر برای
مشــتریان” را ارزش ســازمانی خــود قــرار دادهایــم و بــا
شعار سازمانی “تحول استراتژیک ،تجربهای متفاوت”
در تــاش بــرای نهادینــه کــردن تفکــر اســتراتژیک در
برنامهریزیهای کالن سازمانی و منطقهای هستیم و
در ایــن راه با اتکا به ســامت کاری ثابت قدم خواهیم
بود.
محصوالت و خدمات شرکت شما چیست؟

نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

تدویــن برنامــه اســتراتژیک و عملیاتــی در ســطح
منطقــهای و ســازمانی ،تدویــن برنامــه اســتراتژیک
منابع انسانی ،تدوین برنامه استراتژیک در حوزه بازار،
طراحی ساختار سازمانی ،شرح شغل و ارزیابی عملکرد
کارکنــان ،اجرای پروژههای تحقیقات و مطالعات بازار،
شناســایی بازارهای هدف داخلی و خارجی بر اســاس
معیــار فــروش پایــدار ،طراحــی و پیــاده ســازی نظــام
جامــع آماری ،احصــاء و طراحی فرآیندهای ســازمانی،
تســهیلگری پروژههــای توســعه ای ،رضایــت ســنجی
و افکارســنجی مشــتریان و اجــرای پروژههــای حــوزه
اجتماعــی در ســطح منطقــهای و ســازمانی از جملــه
محصوالت و خدمات شــرکت پیشتازان توسعه ماهان
است.
دســتاوردهای شــرکت از زمان
تاســیس تابحــال چــه بــوده
است؟
از نظر مجموعه ما مهمترین

فا کتــور موفقیــت شــرکت ،گســتردگی بــازار اســت ،بــه
همین منظور ،توســعه بــازار در کنار توســعه خدمات از
عالــی ترین اهداف شــرکت بــوده و خواهد بــود .اتکا به
بازارهای محدود و مقطعی که بر اســاس شرایط پیش
میآیــد هرچند بــرای کوتاه مــدت مســکن خواهد بود
ً
ولــی قطعــا در آینده تضمیــن کننده موفقیــت نخواهد
بــود .بــه همیــن منظــور شــرکت ماهان ،توســعه بــازار و
توســعه خدمــات خــود را در کنــار رضایــت حدا کثــری
مشــتریان خود اصلی ترین عامل در موفقیتهای آتی
خــود میدانــد و خوشــبختانه تا کنون توانســته بخش
اعظمــی از این موضوع را تحقق ببخشــد که مهمترین برگــزاری صحیح برخی مناقصــات دولتی و وجود تبانی
دستاورد شرکت محسوب میشود.
و تخلفــات غیراخالقــی ،تخصیــص بودجههــای کــم به
طر حهای پژوهشــی و عدم ثبات منابع انســانی اشــاره
چه چیزی شرکت شما و خدماتش را متمایز میکند؟ کرد.
نیروی انســانی متخصص ،اســتفاده از ظرفیت اساتید
و دانشــگاهیان بــه عنــوان مشــاور در اجــرای پروژهها ،همکاری شرکت شما بیشتر با چه صنایعی است؟
اهمیت دادن به مسائل روز و بروز رسانی دانش نسبت ســازمانهای دولتی و ســازمانهای خصوصــی اعم از
بــه بازارهــای جدیــد .اســتقبال و پذیــرش ایدههای نو بانکها ،کارخانجات تولیدی و شهرکهای صنعتی
و کاربــردی از بیــرون از مجموعــه همــکاران شــرکت از
آینــده و چشــمانداز شــرکت خــود را چگونــه ارزیابــی
ویژگیهای منحصر به فرد شرکت است.
میکنید؟
مشتریان شما چه کسانی هستند و چگونه با شرکت تبدیل شــدن به شــرکت برتر اســتان و منطقه در حوزه
شما آشنا میشوند؟
مدیریــت ،مطالعــات فرهنگی و برنامهر یــزی اجتماعی

مشــتریان شــرکت ،ســازمانهای دولتــی و خصوصــی
اســت که اغلب آشــنایی از طریق اطالع از سوابق قبلی
شــرکت ،زمینــه همــکاری گذشــته ،تبلیغــات توســط
شرکت ،معرفی افراد و سازمانها به یکدیگر و همچنین
پرزنت محصوالت توسط شرکت انجام میشود.

فعــال در ارائــه طر حهــا و ایدههــای نوین پژوهشــی در
حــوزه مدیریــت ،علــوم اجتماعــی و فرهنگی ،پیشــگام
در حــوزه پژوهشهــای نویــن آمــاری در ســطح کشــور
و پیشــرو در حــوزه پیاده ســازی نظام جامــع آماری در
ســطح اســتان و منطقــه از جملــه برنامههــای آینــده و
اهداف بلندمدت شرکت است.

مشــکالت حوزه فعالیت شــما چیست و شرکت شما
تــا چهانــدازه میتوانــد در این مــوارد موانــع را برطرف پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،خدمــات و فضــای آن تــا
نماید؟
چهاندازه در فعالیتهای شما کمک کننده است؟
از جملــه مشــکال تی کــه شــرکت بــا آنهــا روبروســت حمایــت معنــوی پــارک نقــش بســزایی در موفقیــت
میتوان به عدم آشنایی کامل مدیران بخش دولتی و شــرکتهای پــارک بــه ویــژه مجموعــه ماهــان داشــته
غیر دولتی با علوم مدیریت ،آمار وکاربردهای آن ،عدم و دارد .حمایــت از شــکل دهــی هســته اولیــه شــرکت،
کمک به هویت ســازی و برندســازی آن ،قرار گرفتن در
کنــار ســایر رقبا که منجــر به هم افزایــی و دانش افزایی
واشترا ک گذاری بازار و در بلند مدت توسعه بازار شده
اســت؛ از مواردی اســت کــه پارک علم و فنــاوری یزد با
فراهم آوردن آن ،بســتر رشــد شــرکتها را فراهم نموده
ً
اســت .قطعا حمایت ،همراهی و بازارســازی و گسترش
فضــای کســب و کار در حوزه فناوریهای نــرم از موارد
موفقیــت پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــوده اســت کــه با
گذشــت قریب به ده ســال از آغاز فعالیت این مجموعه
در این حوزه در حال حاضر ثمره تالش مسئولین حاضر
و ســابق ایــن پــارک را در اســتان یــزد شــاهد هســتیم.
حضــور شــرکتهای موفــق و صاحــب ســبک و نظــر که
توانایــی رقابت در ســطح کشــور در حــوزه فناوریهای
نــرم را دارنــد و هــم افزایی بین آنها حتــی آنها را قادر
به مشارکت در پروژه ملی و کالن خواهد کرد.

41

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال دوم 1397

در گفتگو با مدیر عامل شرکت میالد ساینای ایساتیس مطرح شد:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

تسهیلانجامبرنامههایآموزشیوپژوهشیدر مراکز آموزشیاستان
با بهره جستن از مجوز فناوری پارک یزد
شــرکت میــاد ســاینای ایســاتیس در ســال  94بــا موضوع
فعالیت در حوزه آموزشی ،در مرکز رشد علوم انسانی پارک
علــم و فنــاوری یــزد مســتقر شــد .باهــادی پورمحمــدی،
مدیرعامل این شرکت به گفتگو نشستهایم که حاصل آن
را با هم میخوانیم:
شــرکت میالد ساینای ایســاتیس در چه سالی ثبت و در
چه سالی در پارک علم و فناوری یزد مستقر شد؟
شــرکت در آبــان ماه ســال  93بــه ثبت رســید 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-
پژوهشــی در زمینــه هوش منطقــی ریاضی بــرای کودکان
رده ســنی  4تــا  8ســال در قالــب اســتعدادیابی و طراحــی
بستههای آموزشی ریاضی بوده است.
محصوالت وخدمات شرکت شما چیست؟
از جملــه محصــوالت و خدمــات شــرکت میــاد ســاینای
ایساتیس میتوان به پرورش مهارتهای ذهنی از طریق
طراحــی و آمــوزش بازیهــای نویــن فکــری بــرای تمامــی
ردههــای ســنی ،ترویــج اســتفاده از بازیهــای فکــری و
بهرهمنــدی تمــام گروههای ســنی از این ظرفیــت ،ایجاد
تحــول در فضــای آموزشــی ســنتی جهــت تحقــق آموزش
خالق و برگزاری دورههای آموزشی با رویکرد پرورش مربی
اشاره کرد.
دســتاوردهای شــرکت در زمــان تاســیس تا بــه حال چه
بوده است؟
برگــزاری دوره آموزشــی مهارتهــای خالقیــت ویــژه
دانشــجویان و دانش آمــوزان پایههای مختلــف ،وا کاوی
ذهــن و تــاش در راســتای رفع اختــاالت یادگیــری و ارائه
مشاوره تحصیلی در رابطه با اختالالت یادگیری و طراحی
و تدویــن پکیجهــای مخصوص آموزشــی در حــوزه هوش
منطقــی ریاضــی برای رده ســنی  5تا  8ســال از جمله

دستاوردهای این شرکت است.
چه چیزی شرکت شما و خدماتش را متمایزمی کند؟
تخصص وتجربه این مجموعه در ارائه خدمات آموزشــی،
پرورشی و روانشناسی از سنین کودکی تا بزرگسالی،
استفاده از وسایل کمک آموزشی تخصصی در حوزه هوش
افزایی ،داشــتن ســرفصلهای مدون و متمایز متناســب
بــا نیازهــای آموزشــی طیفهــای مختلف جامعــه و تکیه
بــر ســامانههای نوین یاد دهی و یادگیــری در بین جامعه
دانش آموزی و دانشــجویی ،خدمات شــرکت ما را نسبت
به شرکتهایی با حوزه فعالیت مشابه متمایز کرده است.
مشــتریان شــما چه کسانی هســتند و چگونه با شرکت
شما آشنا میشوند؟
مــدارس و مرا کــز آموزشــی در ســطوح مختلــف تحصیلــی،
ســازمانها و نهادهــای فعــال در حــوزه فعالیتهــای
اجتماعی و فرهنگی ،کودکان و نوجوانان از سنین  4سال
به باال ،والدین کودکان و نوجوانان و سایر مربیان مدارس
استان از مشتریان شرکت محسوب میشوند.
مشــکالت حــوزه فعالیــت شــما چیســت و شــرکت شــما تا
چهاندازه میتواند در این موارد موانع را برطرف نماید؟
متاســفانه مشــکالت ایــن حوزه زیاد اســت امــا مهم ترین
این مشکالت وابستگی خانوادهها به شیوههای آموزشی
ســنتی و عــدم آشــنایی خانوادهها بــا اهمیت آمــوزش در
سنین پایه است.

آینده و چشمانداز شرکت خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
انجــام خدمــات مشــاورهای و آموزشــی و ارزشآفریــن در
سایر مرا کز آموزشی و تربیتی دولتی و خصوصی در استان
یزد و استانهای همجوار و مطرح شدن به عنوان شرکت
پیشــرو در حــوزه آمــوزش مباحــث نویــن و رشــد خالقیت
در جامعــه هدف و انجــام پژوهشهــای کاربردی ،تجهیز
و توســعه مرکــز خالقیــت و هــوش افزایــی به عنــوان قطب
اصلــی آمــوزش و ترویج خالقیت درمنطقه ،تبدیل شــدن
به اولین انتخاب جامعه هدف برای رفع نیازهای آموزشی
و مشــاورهای خــود ،ارائــه بســتههای جامــع نــرم افــزاری
متناســب بــا نیازهــای آموزشــی جامعــه هــدف و تدویــن
ســرفصلهای جامع آموزشــی بــا تمرکز بر حــوزه خالقیت،
بــازی فکری و ریاضیات ،چشــمانداز و آیندهای اســت که
برای شــرکت در نظر گرفته و در راه رســیدن به آنها تالش
میکنیم.
پارک علم و فناوری یزد ،خدمات و فضای آن تا چهاندازه
در فعالیتهای شما کمک کننده است؟
حضــور در پــارک علــم و فنــاوری یــزد فوایــد زیــادی بــرای
شــرکت داشــته اســت که از آن جمله میتوان به تســهیل
امــور مربــوط به انجام برنامههای آموزشــی و پژوهشــی در
سایر مرا کز آموزشی استان با بهره جستن از مجوز فناوری
و کمک به معرفی بهتر خدمات شــرکت با بهره جســتن از
فضــای فیزیکــی پارک علمــی کــودکان و نوجوانــان و دفتر
شرکت اشاره کرد.
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در گفتگو با مدیرعامل شرکت آریا توسعه فناوری و علم سنجی فرساد مطرح شد:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

شرکتآریاتوسعهفناوریفرساد،نخستینشرکتعلمسنجیدر کشور
شــرکت آریا توســعه فنــاوری و علم ســنجی فرســاد در شــرکت شــما تا کنــون چــه دســتاوردهایی داشــته
اردیبهشــت  96ثبــت و در مرکــز رشــد علــوم انســانی و است؟
هنر پارک علم و فناوری یزد مســتقر شــد .این شــرکت مفتخریم که اولین شــرکت علم ســنجی در این حوزه
فعالیتهایــی را بــه صــورت تخصصــی در حوزههــای شرکت ما بوده است و با توجه به اینکه رشته تحصیلی
علم و فناوری با ابزارهای علم ســنجی و مشاورههای خودمان خیلی آشنا نبود توانستیم در ستاد فناوری
اطالعاتی و ارزیابی در زمینههای مختلف انجام داده نانو و پارکهای علم و فناوری بوشهر و قم کار خود را
است و با سازمانهای دولتی و هم چنین شرکتهای ارائه داده و شبکهای از همکاران در این حوزه تشکیل
خصوصــی همــکاری داشــته اســت .بــا نــدا احمدی ،دهیم.
مدیرعامل این شرکت به گفتگو نشستیم که حاصل
محصوالت و خدمات شرکت شما چیست؟
آن را با هم میخوانیم:
پژوهشهــا و تحقیقــات مــا بیشــتر در حــوزه آب،
گردشــگری و فناوریهــای نوین بوده اســت و در این
هدف شما از تاسیس شرکت چه بوده است؟
راســتا پــروژهای با مرکز توســعه فنــاوری آب پــارک یزد
بــا توجــه بــه اینکه هیــچ ردیف شــغلی در مورد رشــته داشــتیم کــه طــی آن یــک بانــک اطالعاتی مفصــل از
تحصیلــی ما ،علم ســنجی یــا مدیریت علــم و فناوری فناوریهایــی کــه در دنیــا در مــورد آب منتشــر شــده
وجود نداشــت هدف اصلی ما از تاسیس شرکت پیدا گــردآوری کردیــم .در مــورد گردشــگری اســتان هــم
کــردن یــک زمینــه کاری در ایــن رشــته بــود .بنابراین چندین پروژه موفق داشتیم.
تصمیــم گرفتیــم اولیــن شــرکت علم ســنجی ایــران را حوزهای که جدیدا به آن وارد شدیم که بیشتر مبتنی
تاســیس کنیــم .خدمــات مــا عمدتــا مبتنی بــر علم و بــر فنــون داده ســازی و داده پردازی در علم ســنجی
دانش اســت .از کارهای داده کاوی و داده پردازی با اســت ،حــوزه منابــع انســانی و تدوین نقش ـههای راه
روشهای خودمان تا روشهای جدید آینده پژوهی است
و آینده کاوی و...
چه چیزی شرکت شما و خدماتش را متمایز میکند؟

بوده این اســت که بتوانیم اطالعات دقیق و درســت
را در کمتریــن زمان آماده کنیم .ســعی کردیم مهارت
ســواد اطالعاتــی در شــرکت همیشــه موجود باشــد تا
بتوانیــم بهتریــن داده را بــا کمتریــن زمــان و کمترین
هزینه برای کارفرما پردازش کنیم.
مشتریان شما بیشتر چه کسانی هستند؟
ا کثــر مشــتریان ما تــا االن بیشــتر شــرکتهای دولتی
بودند اما ما مایل هستیم بیشتر به سمت شرکتهای
خصوصــی برویــم .بیشــتر افراد بــرای تامیــن نیازهای
اطالعاتــی خــود معموال به ســراغ ما میآینــد از طرفی
شــرکتهای خصوصی بیشــتری در حوزه گردشــگری
فعال هستند که با آنها کار میکنیم.

مهــم تریــن چیزی کــه از شــروع کار برای ما ارزشــمند مشکالت حوزه فعالیت شما چیست و شرکت شما
تــا چهانــدازه میتوانــد در این موارد موانــع را برطرف
نماید؟
متاســفانه بعضی از سازمانها و شرکتها هستند که
نســبت بــه اطالعــات موجودشــان یک دید ســطحی
داشــته و فکر میکنند شــرایط موجــود باید به همین
منــوال بمانــد و برای تغییــرات احتمالی خودشــان را
آماده نمی کنند .از آن جایی که شرکت ما برنامهریزی
اســتراتژیک بــرای ایجــاد تغییــرات دارد ،گاهــی ایــن
ســطحی نگریهــا جلــوی کار مــا را میگیــرد .تــا االن
شــرکت در وضعیــت خوبــی بــوده و از اینجــا بــه بعــد
نیــز با وجــود تغییراتی کــه در فضای رقابتی و شــرایط
اقتصادی پیش آمده سعی میکنیم استراتژی شرکت
را جوری تغییر دهیم که با همه این تغییرات بتوانیم
همراه شویم.
پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،خدمــات و فضــای آن تــا
چهاندازه به شما کمک کرده است؟
مسلما وقتی نام پارک در عقد قراردادها برده میشود،
جــور دیگــری به آنهــا نگاه میشــود و از ایــن نظر که
تحــت عنــوان و برنــد پــارک جلــو بــروی خیلــی خوب
اســت ولی توقع ما این اســت که کمک و توجه پارک
به شرکتهایی که خیلی تجربه در زمینه شرکت داری
ندارند بیشتر باشد.
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در گفتگو با مدیرعامل موسسه کیان حساب پارس ایساتیس مطرح شد:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

تغییراتمکرر قوانینوبخشنامههااز مشکالتبزرگحوزهمالیومالیاتی
موسســه کیان حســاب پارس ایساتیس در راســتای ارائه مالیاتــی و تصمیــم گیریهــای مدیریتی آنهــا را با اصالح
خدمــات مشــاوره مالــی ،حســابداری و حسابرســی بــه ساختار مالی و محاسبات بهای تمام شده بهبود بخشیم.
شرکتها و موسســات ،در اسفند ماه سال  1393تاسیس
و در شهریور  1394در پارک علم و فناوری یزد مستقر شد .چه چیزی شرکت شما و خدماتش را متمایزمی کند؟
بــا محســن حکیمــی ،مدیرعامــل ایــن شــرکت بــه گفتگــو داشتن تیم تخصصی و حرفهای و باتجربه و ساختار منظم
وبا کیفیت
نشستیم که حاصل آن را با هم میخوانیم:
مشــتریان شــما چه کسانی هســتند و چگونه با شرکت
هدف شما از تاسیس شرکت چه بود؟
هدف اصلی ما برای تاســیس این شرکت ،انجام خدمات شما آشنا میشوند؟
حرفهای و تخصصی حسابداری و مالیاتی و پوشش خالء تمامــی فعــاالن اقتصــادی در بخــش خصوصــی و دولتــی
میتوانند مشــتریان این شرکت باشــند و از روی تبلیغات
ارزش گذاری در مالکیت فکری بوده است.
و معرفــی مشــتریان قبلی و اعتبار و جایگاه این شــرکت در
محصوالت و خدمات شرکت شماچیست؟
جامعه حسابداری استان باهم آشنا میشویم.
در شــرکت کیــان حســاب پــارس ایســاتیس بــه طــور کلــی مشــکالت حــوزه فعالیــت شــما چیســت و شــرکت شــما تا
خدمــات حســابداری و مالیاتــی در تمــام زمینههــا ارائــه چهاندازه میتواند در این موارد موانع را برطرف نماید؟
میشــود .اما مهمترین محصول این شرکت ارزش گذاری عــدم آشــنایی مدیران با حســابداری مدیریــت و اهمیت
دارایی نامشهود شرکتها است که میتوان دانش فنی در بهــای تمام شــده در ایــن حوزه و ناآ گاهی آنان نســبت به
شــرکتهای دانش بنیان را ارزش گــذاری نمود .بنابراین قوانیــن و همچنین تغیرات مکرر قوانین و بخشــنامهها از
خدمــات ما شــامل مشــاوره مالــی و مالیاتی شــرکتهای مشکالت بزرگ این حوزه است که با اطالع رسانی و آموزش
دانش بنیان ،حسابرســی داخلی ،مشــاوره مالی اشخاص و ارائه خدمات حرفهای توانستهایم دراندازه و توان خود
ایــن نقیصه را در بین مشــتریان خــود برطرف نماییم ولی
حقوقی و حقیقی ،مشاوره مالیاتی و ...است.
تغیرات مکرر قوانین خارج از اختیارات واندازههای شرکت
دستاوردهای شرکت از زمان تاسیس تا به حال چه بوده است.
است؟
خوشبختانه ما توانستهایم با انجام خدمات حرفه ای ،به همکاری شرکت شما بیشتر با چه صنایعی است؟

وابسته و شرکتهای نوآور و دانش بنیان
آینده و چشمانداز شرکت خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
ً
قطعا با گسترده تر شدن مباحث مالی و مالیاتی در فضای
کســب و کار کشور این شــرکت میتواند یکی از معتبرترین
و تخصصی ترین مرا کز 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؟

حضــور در پــارک علم وفنــاوری اعتبار ویژهای را به شــرکت
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
صنایع مختلف و شرکتهای متنوع ورود کرده و مشکالت صنایع کاشی و سرامیک و نساجی و ساختمانی و صنایع صورت پذیرد.
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درگفتگو با مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی پادرا معدن ایرانیان مطرح شد:
نشست

بازدید

جلسه

میزگرد

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس

بهینهسازیالگویانفجار در معادن،هدفاصلیتاسیسشرکت
شــرکت معدنــی و صنعتــی پــادرا معــدن ایرانیان بــا هدف آزمایشگاهی برای عملیات متنوع معدنی و عمرانی سبب
بهینهســازی مصــرف انــرژی و افزایــش راندمــان عملیــات کاهش هزینههای تولیدی معدن خواهد شد.
معدنــکاری در ســال  95تاســیس و همان ســال وارد پارک
علــم و فناوری یزد شــد .گفتگویی داشــتیم بــا محمدرضا با توجه به توضیحی که ارائه کردید فعالیت شــرکت شما
دقیقاچیست؟
دهقان ،مدیرعامل این شرکت که با هم میخوانیم:
در ایــن راســتا زمینــه فعالیت شــرکت طراحی اتوماســیون
هدف شما از تاسیس شرکت چه بود؟
بهینه ســازی الگوی انفجاری ،جهت برقــراری ارتباط بین
هــدف اصلــی ما از تاســیس شــرکت ،بهینــه ســازی الگوی معدن و کارخانه فرآوری به منظور بهینه ســازی خردایش
انفجــار در معــادن بــود .از آنجایــی کــه ا کثــر عملیاتها در ســنگ حاصــل از انفجار با در نظر داشــتن شــرایط برجای
فــرآوری مــواد معدنــی وابســته بــه توزیــع ابعــادی ذارت محیطی و افزایش راندمان واحد خردایش کارخانۀ فرآوری
میباشــد ،تصمیم گیــری درباره ایــن که در کــدام نقطه از و متعاقب آن کاهش هزینههای کل است.
سیستم بایستی مراحل مختلف کاهش سایز اتفاق بیفتد
محصوالت و خدمات شرکت پادرامعدن چیست؟
و تا چه سطحی از خردایش ،یکی از مسائل مهم است.
حفاری و انفجار اولین قدم در خردایش سنگ میباشد که بهینه ســازی الگوی انفجار ،طراحی ،ســاخت و راهاندازی
هزینه این مرحله حدود  30درصد از کل هزینههای تولید سیســتم ردیابــی بــار در معــادن ســاخت درپوشهــای
را تشــکیل میدهد .تحقیقات نشــان دادهاند که ظرفیت انفجــاری و طراحــی ،ســاخت و راهانــدازی ردیابی افــراد در
و بهــره وری فرآینــد خردایش بطور قوی بــه توزیع ابعادی معــادن زیرزمینــی از عمــده خدمات و محصوالت شــرکت
مواد خرد شــده حاصل از انفجار وابســته است .همچنین پادرامعدناست.
ثابت شده است که میتوان با تغییر در توزیع ابعادی مواد
خردشــده حاصل از انفجار ،توان مصرفی آســیا خودشکن از زمان تاسیس تا کنون شرکت چه دستاوردهایی کسب
را تــا  20درصد افزایش داد .بنابراین با توجه به هزینههای کرده است؟
مرتبط به حفاری و انفجار نسبت به کل هزینههای تولید ،انجــام پــروژه بهینه ســازی الگــوی انفجــار در معدن مس
صــرف هزینــه در حفــاری ،انفجــار و ســنگ شــکنی جهــت میــدوک ،پــروژه ســاخت دســتگاه مکانیزاســیون گل
افزایــش خردایــش میتواند بــه صرفه تر از واحد آســیاکنی گــذاری انفجــار در معــدن چادرملــو و انجام پروژه ســاخت
باشد از سوی دیگر با توجه به آزاد سازی قیمت حاملهای درپــوش انفجــاری در معدن گلگهر از جمله دســتاوردها و
انــرژی و در پــی آن افزایــش بهــای انرژیهــای بــرق و گاز ،فعالیتهای شرکت بوده است.
هزینههــای تامیــن انرژی بیش از گذشــته مــورد توجه قرار
گرفته و کاهش مصرف انرژی بخشهای مختلف معدن و چه چیزی شرکت شما و خدماتش را متمایز میکند؟
کارخانهها ،یک امر ضروری بوده و الزمه پیشــرفت و بقای ارتباط بین صنعت و دانشــگاه به طور مدوام و بهره گیری
شرکت در بازارهای داخلی و بینالمللی میباشد .بنابراین از تجــارب اســاتید دانشــگاه بــا درک کاســتیهایی کــه در
ارائۀ روشهای بهینه سازی نتایج عملیات انفجار از طریق طراحی و اجرای الگوهای انفجاری وجود دارد از یک سو و
مطالعــات میدانی ،بررســیهای علمــی واندازهگیریهای موقعیت شرکت در این استان معدن خیز و ارائه خدمات
پیشتیبانیبهموقعبه کارفرمایاناز سویدیگر سببشده
اســت که این شــرکت نســبت به رقبایی که ا کثرا در تهران
فعالیت دارند ،موقعیت مناسب تری در ارتباط با خدمات

پشتیبانی در اسر ع وقت داشته باشد .همچنین در اختیار
داشــتن تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک سنگ در استان
ســبب میشــود تا بــا اســتفاده از تجهیــزات آزمایشــگاهی،
پروژههای معدنی را با دقت باال و بر پایه ی مباحث تئوری
قوی و شــبیه ســازی رایانــهای انجــام و نظر کارفرمایــان را
جلب کرد.
مشــتریان شما چه کســانی هســتند و چگونه با شرکت
شماآشنامیشوند؟
کلیۀ پروژههای عمرانی و معادن بزرگ و کوچک (خصوصی
و دولتی) که تمام یا بخشی از فعالیتهای آنها به انفجار
مرتبــط اســت ،شــرکتهای مشــاور و پیمانــکار عملیــات
انفجار سراســر کشــور ،انجمن صنفی شرکتهای خدمات
آتشــکاری ،دانشــگاهها و موسســات تحقیق صنعتی که بر
روی انفجــار و فرآیندهــای مربــوط به آن فعالیــت دارند ،از
مشتریانشرکتمحسوبمیشوند.
مشــکالت حوزه ی فعالیت شما چیســت و شرکت شما
تا چهاندازه میتواند در این موارد موانع را برطرف نماید؟
محــدود بــودن و خــاص بــودن مشــتریان و نیــز حســاس
بــودن حــوزه فعالیت شــرکت میتواند تا حدی روند رشــد
سریع شرکت را به تعویق بیاندازد ولی با توجه به جلسات
توجیهــی و متقاعــد کــردن مدیــران معــادن میتــوان 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
برطرفنمود.
همکاری شرکت شما بیشتر با چه صنایعی است؟

کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

معادن و صنایع وابسته ،صنایع فوالد و پلیمر
آینده و چشمانداز شرکت خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
ایجاد شــرکتی با موقعیت رهبری در زمینه معدنی درکشور
با کیفیتی در ســطح جهانی در راســتای تحقق ســود آوری
بلند مــدت در فعالیتهای مرتبط با معادن و رهبری بازار
کشور در بخش تولید و اجرای سیستمهای نوین انفجاری
معدنــکاری در تمامی معادن کشــور جزو چش ـماندازهای
شرکت است.
پــارک علم و فنــاوری ،خدمات و فضای آن تا چهاندازه در
فعالیتهای شما کمک کننده است؟
مجموعــه پــارک علــم و فنــاوری بــا ارائــه خدمات مــادی و
معنویسهمزیادیاز پیشرفتشرکترابهخوداختصاص
داده است.
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در گفتگو با مدیرعامل شرکت دانشپژوهان مالی فرانگر امین پویا مطرح شد:
نشست

بازدید

هدف از تاسیس شرکت ،ارائه خدمات مالی و حسابداری است
شــرکت دانشپژوهان مالی فرانگر امین پویا از سال  94در
چهار دسته دانش پژوهی آموزشی ،دانش پژوهی محض،
دانــش پژوهی کاربــردی و دانش پژوهــی ادغامی فعالیت
میکنــد .با ا کرم تفتیان ،مدیرعامل این شــرکت به گفتگو
نشستیم که حاصل آن را با هم میخوانیم:
شــرکت در چه ســالی ثبت شــد و در چه ســالی در پارک
علم و فناوری یزد مستقر شدید؟

جلسه

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؟

میزگرد

گفتگو

هدف از تاسیس شرکت ،ارائه خدمات مالی و حسابداری
از جملــه آمــوزش بــه فعالیــن و عالقه مندان حــوزه مالی و
حسابداری بوده است .آموزشها و فرآیندهای این شرکت
به نحوی اســت که تکمیل کننده مباحث و آموزشهای
آ کادمیــک ،جهــت بــرآورده کــردن نیازهــای حــوزه مالی و
حســابداری در صنعت بوده اســت .به عبارتی این شرکت
پلــی ارتباطــی اســت کــه دانشــجویان و فــار غ التحصیالن
دانشگاه را جهت فعالیت در صنعت آماده میکند.
محصوالت و خدمات شرکت شما چیست؟

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

محصوالت این شرکت با توجه به بازار هدف و مخاطبان،
بسیار متنوع است .آموزش کاربردی ورود به بازار کار ویژه
حســابداران ،آموزشهــای مالی جهت مدیران ارشــد غیر
مالی و مدیران عامل ،آموزشهای هوش و سواد مالی به
خانوادهها ،آموزشهای حسابداری ویژه کارکنان دولت،
آموزشهــای ســرمایهگذاری و ...از خدمــات و محصوالت
شرکت دانشپژوهان مالی فرانگر است.
دستاوردهای شرکت از زمان تاسیس تا به حال چه بوده
است؟
این شرکت بستر مجازی ( اینترنت) را جهت فعالیت اصلی
خــود انتخاب نمــود و در حال حاضــر دارای یک پورتال با
بیــش از  10ســایت میباشــد که خدمــات متنوعــی را ارائه

میدهند .عالوه بر آن ،این شــرکت با تشــکیل یک هســته
هیئــت علمــی از اســاتید ،فعالیــن صنعــت و کارشناســان
خبره در زمینه مالی و حسابداری بستری جهت شکوفایی
هرچه بیشتر ایجاد نموده است.
چه چیزی شرکت شما و خدماتش را متمایز میکند؟
هدف ما ایجاد یک مرکز تخصصی حسابداری و مالی بوده
کــه بتوانــد نیازهــای جامعــه را در این حوزه پوشــش دهد
وجــه تمایز این شــرکت با ســایر رقبا ،خدمــات با کیفیت،
دسترســی آســان و فرا گیــر در هــر منطقــه از کشــور بــه این
خدمــات و تیــم تخصصــی در زمینــه مالــی و حســابداری
است.
مالیوحسابداریبا کیفیتمیباشند.اینشرکتپروژهها
شما
شرکت
با
چگونه
و
هستند
کسانی
چه
شما
مشتریان
و خدماتــی را بــا چندین شــرکت به اجــرا درآورده اســت .با
آشنامیشوند؟
توســعه هرچه بیشــتر شــرکت مطمئنا دامنه فعالیتش در
حسابداران
شامل
کار
ـتردگی
ـ
گس
به
باتوجه
بازار هدف ما
صنایع گسترده تر میشود.
و عالقــه منــدان بــه فعالیــت در ایــن حــوزه ،خانوادههــا،
مدیــران ارشــد و غیــر مالــی ســازمانها ،کارکنــان بخــش آینده و چشمانداز شرکت خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
عمومی ( کارکنان دولت) و ارائه دهندگان خدمات مالی و در حال حاضر شــاهد تحوالت ارزی و اقتصادی در کشــور
حسابداری و سرمایهگذاری و ...میباشد
هســتیم و بــه همیــن خاطــر نیــاز بــه افزایــش ســواد مالی
خانوارها شــدیدا احســاس شــده اســت که در این بخش
مشکالت حوزه ی فعالیت شما چیست و شرکت شما تا
برنامههای بســیار مفیدی در حال اجرا داریم و همچنین
چهاندازه میتواند در این موارد موانع را برطرف نماید؟
ایــن شــرایط اقتصــادی کاهــش درآمــدی نفــت را در پــی
مشــکلی کــه متاســفانه وجــود دارد ارائه خدمــات مالی و داشته در سنوات آتی تکیه دولت بر تامین منابع از مالیات
حســابداری با کیفیت پایین توســط برخــی فعالین حوزه خواهــد بود که خود پیامدی مثبت بــرای ارائه دهندگان
مالی و حسابداری بوده که تنها بعد مالی برایشان اهمیت خدمــات ویــژه مالــی و حســابداری در بخــش صنعــت
داشــته و توجــه چندانــی بــه کیفیــت و کاربــردی بــودن میباشد.
خدماتشــان نداشــتهاند کــه ایــن موضــوع باعــث کاهش
پارک علم و فناوری ،خدمات و فضای آن تا چهاندازه در
اعتماد عمومی به فعالین این حوزه شده است.
نمونه دیگر ،خدمات آموزشــی در مباحث مالی اســت که فعالیتهای شما کمک کننده است؟
افــراد غیر متخصــص دورههایی را با شــعار افزایش ثروت و خوشبختانه ریاســت محترم پارک علم و فناوری یزد نگاه
هــوش مالــی و ...ارائه میکنند که هدفشــان فقط کســب ویــژهای بــه شــرکتها و موسســات فنــاور مســتقر در ایــن
درآمد است نه ارائه خدمات مفید.
مجموعــه داشــته و همــواره آنهــا را حمایت کرده اســت.
همچنین مدیر مرکز رشد علوم انسانی در زمینه مشاوره و
همکاری شرکت شما بیشتر با چه صنایعی است؟
جهت دادن به فعالیت شــرکتها بسیار پویا عمل نموده
یکــی از بخشهــای مهــم ســازمانها بخــش مالــی و که از ایشان تشکر میکنیم.
حسابداری بوده و به عبارتی تمام صنایع نیازمند خدمات
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مدیرعامل شرکت فراصدر مطرح کرد:
نشست

مهمترینهدفمااز تاسیسشرکت،ارتقاءدانش ITاستاندر حوزههایکسبوکار است
عقــد قــرارداد انحصــاری بــا ســازمان لیــگ و فدراســیون
فوتبال کشــور جهت راهاندازی ســامانه یکپارچه ورزشــیار
در باشگاهها ،عقد قرارداد با فروشگاههای زنجیرهای رفاه،
عقدقرارداد مدیریت کسب و کار با سازمانهای شناخته
شــده یزد و توســعه فروش در اســتانهای دیگر با اعطای
نمایندگــی فــروش ،دســتاوردهای مهــم شــرکت از زمــان
تاسیس تا کنون بوده است.

بازدید

است.
پارک علم و فناوری یزد ،خدمات و فضای آن تا چهاندازه
در فعالیتهای شما کمک کننده است؟
شــرکتهای فعــال درپارک به عنوان همــکاران فراصدر در
توسعه اهداف و دستیابی به چشمانداز شرکت میتوانند
مارا در این مسیر یاری نمایند.

چه چیزی شرکت شما و خدماتش را متمایز میکند؟

جلسه

میزگرد

شرکت فراصدر در سال  1387تاسیس و فعالیت خود را در
کلیــه زمینههای فناوری اطالعــات و ارتباطات آغاز کرد .با
محمدعلی ســعادت جو ،مدیرعامل این شرکت به گفتگو
نشستیم که حاصل آن را با هم میخوانیم:
شــرکت فراصدر در چه سالی ثبت شد و در چه سالی در
پارک علم و فناوری یزد مستقر شدید؟

گفتگو

نمایشگاه
فن بازار
نوزدهمین
نمایشگاه
فن بازار
نمایشگاه
کامیتکس
کارگاه
آموزشی

اخبار

معرفی
شرکت

شرکت در سال  87تاسیس شد و ما توانستیم درسال 88
در پارک علم و فناوری یزد مستقر شویم.

به نظر من مهم ترین مسئلهای که خدمات شرکت فراصدر
را متمایز میکند ،سازماندهی هدفمند در زمینههای فنی،
مالی و فروش است.
مشــتریان شــما چه کسانی هســتند و چگونه با شرکت
شما آشنا میشوند؟
ا کثر ســازمانها 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؟

هدف شما از تاسیس شرکت چه بود؟

بــا توجــه بــه بــه روز بــودن صنعــت  ITو جــوان بــودن آن
مهــم تریــن هــدف ما از تاســیس شــرکت ،ارتقــاء دانش  ITدرکشــور اســتفاده از محصوالت آن نیاز به فرهنگ ســازی
استان در حوزههای کسب و کار و درآمدزایی و خلق ثروت گسترده در جهت خلق ارزش افزوده برای مشتریان دارد.
برای سهامداران بوده است.
همکاری شرکت شما بیشتر با چه صنایعی است؟
محصوالت و خدمات شرکت شماچیست؟
شــرکت فراصــدر تقریبــا با ا کثر کســب و کارهــا به خصوص
ساماندهی یکپارچه مدیریت کسب و کار شامل استفاده شــرکتهای بازرگانی ،رســتورانها و آرایشــگاهها همکاری
از نیروهای جوان و پرتالش ،مدیریت هوشــمند رســتوران میکند.
(مهــر) ،مدیریــت آرایشــگاهی هوشــمند (مــاه) ،سیســتم
آینده و چشمانداز شرکت خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
مدیریــت کســب و کارفرابیــن و شــبکه مجــازی  Appsiteاز
شــرکت فراصــدر به عنــوان رهبــر صنعــت  ITدر حوزههای
جمله محصوالت و خدمات شرکت فراصدر است.
فعالیــت خــود در منطقــه فعالیــت خواهــد کــرد و حداقل
دستاوردهای شرکت از زمان تاسیس تا به حال چه بوده فــروش یــک میلیــون دالری در ســال را کــه شایســته یــک
است؟
شــرکت مطــرح میباشــد ،بــرای خــود برنامهریــزی نموده
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