صفحه
نخست

نشست

بازدید

جلسه

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی

استاندار یزد در اولین رویداد ملی نوآوریهای
صنعت سرامیک ،کاشی و لعاب:

با موافقت معاون علمی و فناوری
رییس جمهوری انجام میشود:

اخیرا در حوزه نوآوری و فناوری در استان
اتفاقاتخوبیرقمخوردهاست

ایجادکارخانهنوآوری
در بافتتاریخیشهریزد
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انتصابسرپرستپارکعلمو فناورییزد
طی حکمی از سوی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
محمد مهدی لطفی ،به عنوان سرپرســت پارک علم
و فناوری یزد منصوب شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در
متن این حکم آمده است:
جناب آقای دکتر محمد مهدی لطفی
بــا عنایــت بــه اســتعفای جناب آقــای دکتــر داریوش
پورســراجیان از ریاســت پــارک علــم و فنــاوری یــزد و
پذیــرش اســتعفای ایشــان ،ضمــن تشــکر و آرزوی
توفیق برای ایشان بر اساس پیشنهاد معاون محترم
پژوهــش و فنــاوری ،بــه موجب این حکم به ســمت
سرپرست پارک علم و فناوری یزد منصوب میشوید.
امیدوارم با تعامل موثر با استانداری و دانشگاههای
بــزرگ منطقــه شــرایط رشــد و توســعه کمــی و کیفــی
پــارک و زمینههــای نقــش آفرینی هر چه بیشــتر آن را

جلســه شــورای هماهنگــی فنــاوری و نوآوری اســتان یزد
روز سه شنبه  24اردیبهشت  98با حضور سورنا ستاری،
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،محمدعلی
طالبی ،استاندار یزد ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک
علــم و فنــاوری یــزد ،محمدصالح اولیاء ،رئیس دانشــگاه
یــزد و جمعی از مدیران شــرکتهای دانش بنیان و فناور
در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

دفاع از
طرح های
نوآورانه

بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این
جلســه که در حاشــیه ســفر ســتاری به اســتان یــزد برگزار
شد ،ستاری با اشاره به حمایت معاونت علمی و فناوری
ریاســت جمهــوری از ایجــاد کارخانههای نــوآوری ،گفت:
ایــن کارخانههــا فضای مناســب را برای تحقــق ایدههای

معرفی
شرکت

یزد مشــغول خدمــت بوده اند .تالیــف  23مقاله ISI
و علمــی پژوهشــی  20مقالــه در کنفرانسهای ملی و
بینالمللــی و  2کتــاب از فعالیتهــای علمی ایشــان
میباشد.

پارکهای علم و فناوری ارائه دهنده خدمات به زیست بوم کارآفرینی و نوآوری

کارخانههــای نــوآوری ،فضــای مناســب بــرای تحقــق
ایدههای نوآورانه جوانان خالق

اخبار

در زیســت بــوم کارآفرینی و نوآوری
منطقه فراهم آورید و جایگاه پارک
علــم و فناوری یزد را در عرصه علم
و فناوری و برنامههای توســعه ای
منطقه ارتقا دهید.
گفتنــی اســت ،محمــد مهــدی
لطفــی ،دکترای مهندســی صنایع
از دانشــگاه تهــران و عضــو هیــات
علمی دانشــگاه یزد میباشــند که
پیــش از این در ســمتهایی مثل
مدیــرکل دفتــر برنامــه ،بودجــه و
تشــکیالت وزارت عتــف ،معــاون
پژوهش و فناوری دانشگاه یزد ،مدیر برنامه ،بودجه
و تحول اداری دانشگاه یزد ،مدیر تحصیالت تکمیلی
دانشــگاه یزد و مدیر کل طر حهای عمرانی دانشگاه

سورنا ستاری در جلسه شورای هماهنگی فناوری و نوآوری استان یزد:

نوآور یهای
صنعت
سرامیک

کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری
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نوآورانه جوانان تحصیل کرده و خالق به کسب و کارهای استارتاپی ایجاد کند.
دانــش بنیــان و خالق فراهم میکند و در واقع بســیاری از ســتاری تا کیــد کــرد :پارک علــم و فنــاوری نه یــک فضای
شــرکتهای دانش بنیان متولد شــده از دل استارتاپها فیزیکــی بلکــه یــک مفهــوم راهبــردی اســت و بــه تمامــی
بخشهــای زیســت بــوم کارآفرینــی و نــوآوری خدمــات را
پس از رشد از کارخانه جدا و وارد بازار میشوند.
بدون محدودیت ارائه میکند.
ایجــاد زیســت بــوم مســاعد بــرای فعالیــت کســب و
رشد استارتاپها و دانش بنیانها در سال جاری
کارهای دانش بنیان و استارتاپی
معــاون رئیــس جمهور رونق و توســعه محصــوالت دانش
بنیان تولیدی و بینیاز ساختن کشور از مهم ترین کاالها
بــه ویــژه اقــام تحریمــی را دو گام اولویــت دار و مهــم این
کســب و کارها در سال جاری عنوان کرد و گفت :معاونت
علمی و فناوری ریاســت جمهوری با ایجاد زیرســاختها
و حمایتهــای نــرم افزاری و مالی بر بســتر قانون حمایت
از شــرکتهای دانــش بنیان ،تالش میکند زیســت بومی
مســاعد بــرای فعالیــت کســب و کارهــای دانــش بنیــان و

ســتاری با اشــاره به فعالیــت بیش از  4300شــرکت دانش
بنیــان و 6هــزار اســتارتاپ در کشــور گفت :ســال گذشــته
دانــش بنیانهــا  90هزار میلیارد تومان فروش داشــته اند
که این روند امسال با سرعت بیشتری انجام میشود
وی افــزود :حجــم و کیفیــت فعالیــت ایــن کســب و کارها
ا کنون به ابعادی درخور توجه و اثرگذار در اقتصاد رسیده
است.
در ادامــه نیــز محمدعلــی طالبــی ،اســتاندار یــزد ،ضمــن
عــرض خیرمقــدم ،از رویکردهــا و اقدامــات مفیــد انجــام
شــده توســط معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری
تشــکر و تصریــح کــرد :پرداختن بــه اقتصاد دانــش بنیان
در شــرایط کنونــی تنهــا چاره ی موجود در کشــور اســت.
همچنیــن داریــوش پورســراجیان ،رئیــس پــارک علــم و
فنــاوری یــزد گزارشــی از اقدامات و پروژههــای کالن پارک
علم و فناوری یزد در راســتای توســعه زیست بوم فناوری
و نوآوری ارائه کرد.
ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهور
کــه ســه شــنبه  24اردیبهشــت مــاه بــه اســتان یــزد ســفر
کــرده بــود ،از مرا کز نــوآوری ،شــتابدهندهها و مرا کز رشــد
واحدهای فناور دانشــگاهی این استان و کارخانه متروکه
نخ ریســی درخشــان بازدید کرد .ایــن کارخانه با حمایت
زیرســاختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به
محلی برای اســتقرار اســتارتاپها و راه اندازی خط تولید
محصوالت و خدمات فناورانه بدل خواهد شد.
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در نشست هم اندیشی و هماهنگی مدیران نهادهای فناوری همکار تاکید شد:
صفحه
نخست

نشست

بازدید

نقشخطیرمدیرانمراکزرشدونهادهایفناوریهمکار در موفقیتشرکتهاینوپا
نشســت توجیهــی ،هــم اندیشــی و هماهنگــی مدیــران
نهادهای فناوری همکار ،روز دوشنبه  9اردیبهشت  ،98با
حضور احمدرضا فقیه خراســانی ،معاون فنــاوری و نوآوری
پارک یزد ،علی حاجی غالم سریزدی ،مشاور طرح و برنامه
پارک ،محمد سپهر ،مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری
اســتان یــزد و مدیــران نهادهــای فنــاوری همکار در ســالن
کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
نشســت ابتــدا علــی حاجــی غــام ســریزدی توضیحاتی در
زمینــه آییــن نامههــای مصــوب پارک علــم و فناوری یــزد از
جمله آیین نامه ارزیابی و پذیرش ارائه نمود سپس محمد
ســپهر ،مدیرعامل صنــدوق پژوهش و فناوری اســتان یزد

خدمــات ایــن صنــدوق را معرفــی کــرد .در پایــان نیــز نحوه
مــراودات مالــی پــارک بــا مرا کــز رشــد زیرمجموعــه توســط
سیدمحمد خامسی ،مدیر مالی پارک تشریح گردید.
احمدرضا فقیه خراسانی در این نشست با بیان اینکه آیین
نامههای مصوب حاصل زحمات ســتاد پارک اســت و باید
ً
حتمــا بــه دقت اجرا شــود ،گفت :دیدگاه مــا در زمینه آیین
نامهها ملی اســت و به تمامی پارکهایــی که بخواهند ،در
این زمینه مشاوره میدهیم.
وی افــزود :طبــق آییــن نامــه ارزیابی مصــوب در ســال  ،97معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک یــزد بــا اشــاره بــه خدمــت
ارزیابــی از شــرکتها در مرحلــه رشــد هــم انجــام میگیــرد و ارائه شــده توسط پارک به شــرکتها گفت :وظیفه مدیران
نتیجه آن ،مال ک تغییر وضعیت شرکتها از مرحله رشد به نهادهــای فنــاور همکار تبییــن این خدمــات ،و همراهی با
شرکت تا به سرانجام رسیدن ایدههایشان میباشد.
پسارشد خواهد بود.

نشسترئیسدانشگاهیزدباشرکتهایمستقردر پردیسپارکعلمو فناورییزددر دانشگاه
جلسه

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

قاســم بریــد لقمانــی ،رئیــس دانشــگاه یــزد ،چهارشــنبه
13شهریور  98با مدیران عامل شرکتهای منتخب پردیس
فناوری پارک علم و فناوری یزد در دانشگاه یزد دیدار کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد ،در این
نشســت کــه احمدرضــا فقیه خراســانی ،معــاون فنــاوری و

نــوآوری پارک علم و فناوری یزد ،علی مروتی شــریف آبادی ،رشد و پیشرفت داشته باشیم .معاون فناوری و نوآوری پارک
معــاون اداری و مالــی دانشــگاه و علــی ا کبــر قیومــی ،مدیــر یزد ضمن ارائه توضیحاتی در مورد خدمات پارک ،کمک به
پردیــس فنــاوری دانشــگاه یــزد حضور داشــتند ،جمعــی از برنــد ســازی را یکی از مقاصــد و اهداف پارک علــم و فناوری
مدیــران عامــل شــرکتهای منتخــب پردیــس ،به تشــریح و مجموعــه پردیسهــای آن دانســت و گفــت :شــرکتها
میتواننــد با کمــک روابط عمومــی پارک نســبت به معرفی
فعالیتهای خود با رئیس دانشگاه یزد پرداختند.
علی ا کبر قیومی ،مدیر پردیس فناوری دانشگاه یزد در این محصوالت و یا خدمات خود را از این طریق معرفی کنند.
نشســت با بیان اینکه در حال حاضر  18شــرکت در دوره ی برید لقمانی ،رئیس دانشگاه یزد در این نشست ضمن ابراز
رشــد و پیش رشد و  15شرکت چند مستاجره داریم ،گفت :خرســندی از اســتقرار پردیس پارک در دانشــگاه یزد ،گفت:
تعداد شــرکتهای پارک علم و فناوری یزد در استان حدود ارتباط شــرکتهای این پردیس و دانشــگاه یزد باید بیش از
 270شرکت است وپردیس پارک دردانشگاه نسبت به تعداد پیش تقویت شــود تا دو طرف بتوانند از این حضور بتوانند
بیشترین بهره را برند.
شرکتهای پارک در جایگاه خوبی قرار دارد.
وی عقد تفاهم نامه بین پارک و دانشــگاه را مدلی موفق در وی اســتفاده از برنــد دانشــگاه یزد را برای رشــد و پیشــرفت
شــرکتها بســیار مفیــد دانســت و تصریــح کــرد :هــدف مــا
رابطه پارک و دانشگاه در کشور دانست و گفت:
انتظــار از مجموعه دانشــگاه این اســت کــه به ظرفیتهای این اســت کــه دانشــجویان و کارآموزان نیز از ایــن پردیس و
خالی این مجموعه توجه ویژه ای شود و بتوانیم بیش از این شرکتهای مستقر در آن بهره الزم را ببرند.

حضور بانوانمدیرعاملشرکتهایفناور
پارک علم و فناوری یزد در نشست بانوان فرهیخته ی استان
نشســت بانوان فرهیخته اســتان با حضــور معصومه ابتکار،
معــاون رئیس جمهور در امور بانــوان و خانواده ،محمدعلی
طالبــی ،اســتاندار یــزد ،معاونــان اســتاندار ،مدیــرکل حــوزه
استاندار و جمعی از بانوان فرهیخته استان ،از جمله مدیران
عامل شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد ،روز
شنبه ۳۰شهریور ماه در سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،در این
نشســت ،معصومه ابتکار با بیان اینکه اســتان یزد در حوزه
بانوان و در بسیاری از زمینهها از جمله زنان فارغ التحصیل
دانشــگاهی و ســایر توانمندیها ســرآمد کشــور اســت و این
نشان از وجود ثروتها و سرمایههای بینظیر در این استان
میباشــد ،گفــت :تالش مــا و دولــت دوازدهم این اســت که
تسهیالتاشتغالپایدار وفرا گیراز محلصندوقتوسعهملی
به زنان و دختران اختصاص یابد.
وی بــا ا اشــاره بــه ضرورت اســتفاده از ظرفیت ســازمانهای
مــردم نهــاد ،تأ کیــد کــرد :خوشــبختانه زنــان توانمنــد در
حوزههــای مختلف در قالب ســازمانهای مردم نهاد خوب
درخشــیدند و تقویت این مهم بیش از پیش در دســتور کار
دولت قرار گرفته است.
معــاون رئیــس جمهــور در امــور بانــوان و خانــواده ،مســئله
خانــواده را از جملــه مهمترین موضوعــات مرتبط با فعالیت

بانوان توانمند در حوزههای مختلف دانست و خاطرنشان
کرد:نقشزناندر فعالیتهایاجتماعی،علمی،اقتصادی،
فرهنگیوسیاسینبایدمسئولیتمادرانهوهمسرانهزنانرا
تحتالشعاعقراردهد.
محمدعلی طالبی ،استاندار یزد نیز در این نشست با اشاره
به اینکه استان یزد دارای بانوان فرهیخته و توانمندی است
که در زمینههای مختلف مشغول به فعالیت هستند ،گفت:
زنان نقش بسیار برجستهای در توسعه یافتگی استان دارند
که این نقش در برخی از آمارها منعکس شده ولی کسانی که
موفقیتهــا را در یزد دیده و لمس میکنند ،به جایگاه مهم
زنان در همه عرصهها اذعان دارند.
وی فعالیتهــای بانــوان در حوزه اقتصادی را مثبت ارزیابی
ل بســیار خوبی هستند و این
کرد و افزود :زنان ،مدیران عام 
مســئلهای اســت که بســیاری از افراد در اســتان به آن اشاره
کرده اند.
استاندار یزدباتا کیدبراینکهبانواناستانتبلور نقشمدیران
اقتصــادی در خانــواده و اجتماع هســتند ،گفــت :افتخارات
استان یزد در بخشهای مختلف به علت نقش اثرگذار زنان
در خانواد ه است.
ا کــرم تفتیــان ،موســس و مدیرعامل شــرکت فنــاور فرانگر به
نمایندگــی از بانــوان فعــال پــارک علــم و فنــاوری یــزد در این

نشســت ،با بیان اینکه بانوان کارآفرین ویژگیهای منحصر
به فردی دارند که باید در جامعه به رسمیت شناخته شود،
گفــت :تعهــد بســیار عمیــق بــه جامعه محلــی خود بــه ویژه
در زمینــهی اســتخدام نیــرو ،توجه قابل مالحظــه به زندگی
خصوصیوخانوادگی،پیگیریعالئقشخصیدر کسبو کار
وحفظرقابتپذیریخوددر تجارتباوجودوقت کمتربرای
شــرکت در دورههای آموزشــی در مقایســه با مــردان از جمله
این ویژگیها اســت .وی با اشــاره به اینکه طبق نظر گروهی
از محققان الزمه کارآفرینی موفق زنان ،دسترسی به کافی به
پنج منبع اطالعات ،ســرمایه ،بازار ،شــبکهها و اعتبار است،
گفت :متاسفانه موانع اقتصادی و تجاری ،قانونی ،فرهنگی،
فردی و علمی فراوانی بر سر راه زنان کارآفرین وجود دارد.
گفتنیاست،درایننشستجمعیازبانوانفرهیختهاستان
بــه بیــان دیدگاههــا و نظــرات خود در مــورد توانمنــدی زنان
در اســتان یزد پرداختــه و دغدغههای خــود را در حوزههای
مختلفمطرح کردند.
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در سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به استان یزد انجام شد:
صفحه
نخست

نشست

بازدید

جلسه

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

بازدیداز فرآیندساختانبوهیاتاقانهایفوقسنگینشرکتصافاتانرژییزد

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رییس جمهور صبح
روز ســه شــنبه  24اردیبهشــت  98از فرآینــد ســاخت انبــوه
یاتاقانهای فوق سنگین با فناوری بومی گریز از مرکز شرکت
صافات انرژی یزد بازدید کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،فناوری
بومــی گریــز از مرکز برای تامین نیاز صنایع نیروگاهی بســیار
ضــروری بــوده و نیــاز نیروگاههای آبــی به یاتاقانهــای آلیاژ
بابیت را تامین میکند.
ســتاری که به منظور توســعه زیســتبوم فناوری به استان

یــزد ســفر کــرده اســت ،از شــرکتهای دانش بنیــان و فناور
این اســتان از جمله شرکت یگانه پارسه کویر بازدید کرده و
از نزدیک در جریان فعالیتهای این شرکتها قرار گرفت.
شرکت صافات انرژی یزد ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد
از ســال  1386در زمینــه ی تعمیــر و نگهــداری توربینهای
صنعتی و نیروگاهی و ساخت و بازسازی تجهیزات مربوطه،
زیــر نظر پارک علم و فناوری اســتان یزد فعالیــت خود را آغاز
کرده است.

بازدیداعضاینظاممهندسیساختماناستانیزداز پارکعلمو فناورییزد
پنجم تیر  ۹۸از بخشهای مختلف پارک علم و فناوری یزد
بازدید کرده و از نزدیک با فعالیتهای آنها آشنا شدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
جلس ـهای کــه در حاشــیه ایــن بازدیــد برگــزار شــد ،محمــد
قویــدل ،مدیــر امــور بینالملــل پــارک بــا بیــان اینکــه طبق
تعریف جهانی پارک علم و فناوری سازمانی است که توسط
تیمــی از متخصصیــن حرفــه ای مدیریت شــده و هدف آن
ایجــاد ثــروت از دانش اســت ،گفت :این مفهــوم جهانی در
ســالهای  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴بــه یــک مفهوم منطق ـهای تبدیل
اعضای نظام مهندســی ســاختمان استان یزد چهارشنبه شد یعنی پارکها یک فضای فیزیکی را در بر گرفته و به یک

ناحیه نوآوری تبدیل شدند.
قویــدل با اشــاره به اینکه در حال حاضر در کشــور  ۴۳پارک
علم و فناوری و  ۱۹۷مرکز رشــد وجود دارد،گفت :پارکهای
ً
علم و فناوری عمدتا بر اســاس سیاس ـتهای وزارت علوم،
تحقیقــات و فنــاوری شــکل گرفتــه و موفــق تریــن آنهــا
پارکهایی هستند که بر اساس نیازهای منطقهای تشکیل
شــدند .وی در ادامه به تاسیس پارک علم و فناوری یزد در
ســال  ۱۳۸۰اشــاره کرد و ضمن بیان چشم اندازها و اهداف
استراتژیک آن ،بخشهای مختلف پارک علم و فناوری یزد
را معرفی کرد.

بازدید سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از پارک علم و فناوری یزد
علی نبیان ،سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن روز سه
شنبه  ۱۸تیر  ۹۸از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
بازدید که موســوی ،نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس
شورای اسالمی ،یادگاری ،مدیر کل راه و شهرسازی استان
یــزد و قاســم بریــد لقمانی ،سرپرســت دانشــگاه یــزد وی را
همراهــی میکردنــد از بخشهــای مختلف پــارک بازدید به
عمل آمد.
شــهرام شــکوهی ،معــاون پشــتیبانی پــارک علم و فنــاوری
یــزد در ایــن بازدیــد ضمــن خوشــامدگویی بــه میهمانــان،
توضیحاتــی درباره ســابقه پارک یزد و اقدامات انجام شــده
ارائه کرد.
در ادامــه نیــز علــی نبیــان و هیئــت همــراه از بخشهــای

مختلــف پارک یزد از جمله ســالن موسســات و ســاختمان

رفاهی ورزشی بازدید کردند.

بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد از پردیس علوم انسانی و هنر
فناوری یزد بازدید کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علــم و فنــاوری یــزد ،طی
نشســت انجــام شــده در حاشــیه ی ایــن بازدیــد ،مدیران
عامــل شــرکتهای حاضــر در پردیــس علوم انســانی و هنر،
گزارشی از اقدامات و پیشرفتهای انجام شده ارائه نموده
و مسائل و مشکالت موجود را مطرح کردند.
در ادامه ،داریوش پورسراجیان ،ضمن تأ کید بر لزوم تأمین
و تجهیــز ایــن پردیس و بهبود فضای اســتقرار شــرکتهای
مســتقر در آن ،تسهیل در اجاره و شــرایط حضور ،از آمادگی
پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــرای همــکاری در اســتفاده از
داریــوش پورســراجیان ،رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد فرهنــگ نیــا ،مدیــر پردیــس علــوم انســانی و هنــر ،شــنبه امکانات و سالنهای موجود در پارک توسط همکاران این
به همراه شــهرام شــکوهی ،معاون پشــتیبانی پــارک و تقی 19مــرداد  98از پردیــس علــوم انســانی و هنــر پــارک علــم و پردیس خبرداد.
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صفحه
نخست

بازدیدسرپرستمعاونتحقوقمالکیتفکریوزارتدادگستریاز پارکعلمو فناورییزد

نشست

بازدید

جلسه

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

ݢ ݢمحمــود حکمــت نیــا ،سرپرســت معاونــت حقــوق
مالکیــت فکــری وزارت دادگســتری بــه منظــور تبییــن و
تشــریح حقــوق مالکیــت فکری و بررســی نحــوه همکاری
دســتگاههای دولتی و بخش خصوصی در رابطه با فرآیند
ثبــت اختراعــات ،عالئــم تجــاری ،نشــانههای جغرافیایی
و شــیوههای حفاظــت و حمایــت از آنهــا ،روز یکشــنبه
۱۰شــهریور  ۹۸از پــارک علــم و فنــاوری یــزد و چند شــرکت
مستقر در آن بازدید کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
نشســتی کــه در حاشــیه ایــن بازدیــد برگــزار شــد ،محمــد
قویــدل ،مدیــر روابــط بینالملــل پــارک ابتــدا گزارشــی از
فعالیتهــای پــارک علم و فنــاوری یزد از ابتدای تاســیس
تــا کنــون ارائه کرد و ســپس با بیان اینکه شــرکتهایی که
آینده پژوهی ،برندســازی و تسهیل گری میکنند و در کار
خــود مباحــث و موضوعــات مالکیتی و محرمانــه دارند به
شــدت به مالکیت معنــوی نیاز دارند ،گفــت :پارک علم و
فنــاوری یــزد پلتفرمی ایجاد کرده اســت که بر اســاس این
پلتفرم بین پارکهای علم و فناوری ایران و سایر کشورها

تفاهمنامههایی به امضا رسیده است.
مدیــر روابــط بینالملــل پــارک یــزد افــزود :بــر اســاس این
تفاهــم نامههــا دفاتــر متقابلی بــه آنها داده میشــود که
میتواند نقش سفارتهای فناوری را در دنیا بازی کند.
قویــدل تصریح کــرد :در حال حاضر دفتری در گرجســتان
بــرای منطقه قفقاز ،یک دفتر در عمان برای خلیج فارس
و شــمال آفریقا و یک دفتر در کانادا برای آمریکای شــمالی
داریــم و امیدواریــم دفتــر شــرق آســیا را تا پایان امســال در
هند راه اندازی کنیم.
وی یزد را دارای اولین منطقه ویژه علم و فناوری در کشور
دانســت و گفــت :پــس از مطالعــات انجام شــده در جهان
تصمیــم بــر آن شــد که از عقدا تــا مهریز به کریــدور فناوری
تبدیل شــود و امکانات زیرســاختی توســعه فنــاوری برای
این منطقه مهیا شود.
قویــدل افزود :در شــورای عالی عتف ،کریــدور یزد مصوب
شــده و در حال حاضر پیشــگام در بحث کریدورهای علم
و فنــاوری در ایــران محســوب میشــود .محمــود حکمت
نیــا ،سرپرســت معاونــت حقــوق مالکیــت فکــری وزارت

دادگســتری در ایــن نشســت ضمن تقدیــر از فعالیتهای
پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــا بیــان اینکــه در کشــور پنــج
منطقه ویژه علم و فناوری داریم که یکی از آنها یزد اســت
ً
و ظاهــرا مشــکالت حقوقــی فراوانی دارد ،گفــت :کاری که
در وزارت دادگستری میتوانیم انجام دهیم این است که
مــوارد مربوط بــه حوزه مالکیــت فکری اعــم از اختراعات،
طر حهــای صنعتــی ،کپــی رایت و مــوارد مربــوط به عالئم
را پیگیــری و حــل و فصــل کنیــم .حکمــت نیــا با انتقــاد از
افزایــش هزینــه تولیــد علــم و فنــاوری در ایــران بــه دلیــل
وجود مقررات پیچیده گفت :یکی از دالیل اصلی این که
نمیتوانیــم با چین رقابــت کنیم هزینه باالی تولید علم و
فناوری در ایران به خاطر این مقررات دست و پا گیراست.
گفتنی اســت ،حکمت نیا با حضور در پارک علم و فناوری
یزد از مرکز نوآوری ،پارک علمی کودکان و نوجوانان ،سالن
موسسات و شرکتهای مهندسین مشاور تمدن کاریزی،
گــروه نــرم افزاری نویان ،صافات انــرژی ،پویش داده نوین
و طیــف زمیــن بازدید کرده و جویای مشــکالت و مســائل
حوزه حقوق مالکیت فکری این شرکتها شد.
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صفحه
نخست

نشست

بازدید

جلسه

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

در نخستین جلسه آشنایی با تجارب سال  ۹۸مطرح شد:

کارمندخوببودنارزشمندتراز کارفرمایضعیفبودن
جلســه ی آشــنایی بــا تجــارب مســعود یــک کالمــی ،مدیر
عامل شــرکت فنــاوری اطالعات گنبد کبود ،روز پنجشــنبه
۱۲اردیبهشــت  ۹۸در محــل ســالن جلســات پــارک علــم و
فناوری یزد برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مســعود
یــک کالمی در این جلســه ضمــن ابراز خرســندی از حضور
در این نشســت ،گفــت :باید بدانیم آنچه تا کنــون در مورد
موفقیتهای افراد گونا گون شــنیده ایم یک شــبه و بدون
زحمت بدســت نیامده و این افراد در مســیر موفقیتهای
خود شکستهای بسیاری را تجربه نموده اند.
مدیر عامل شــرکت گنبد کبــود ضمن بیــان تجربیات خود
در زمینههــای مختلــف ،شکســتهای خــود را برشــمرد و
تصریح کرد:الکتروسیمپیچی،نجاری،نقاشیرویشیشه،
معرقکاری ،تئاتر و ســرود مدرســه ،برق کشــی ســاختمان،
نقاشی ســاختمان ،تاسیســات ســاختمان و اتومکانیک از
جملــه حرفههایــی بــوده اند کــه تا کنــون در آنهــا فعالیت
داشته ام.

یــک کالمــی بــا بیــان اینکــه شــش پیــروزی و
پانــزده شکســت را تــا کنــون تجربــه کــرده ام،
ابــراز امیدواری کــرد :دیگران ضمن اســتفاده
از این تجربیات ،با بکار گیری برخی نکات به
موفقیتهایخودبیافزایند.
وی ثبات قدم ،آموزش تجربیات کسب شده
بــه دیگــران ،وجــود امــور مالــی و حسابرســی
دقیــق و شــفاف در کســب و کار ،شــناخت
مشتری واقعی یک محصول پیش از ساخت
و ارائه ی آن را به حاضران توصیه کرد.
مدیرعامل شــرکت گنبدکبــود افــزود :همواره
ارتباط خود را با تمام دوستانتان حفظ کنید
چــرا کــه در آینــده آنهــا افــرادی مهــم در شــهر و کشــورتان ممکن است مجبور شوید زمانی مجددا با یکدیگر همکاری
خواهند بود و حفظ ارتباط با آنها برای شما کارامد خواهد داشتهباشید.
بــود .یــک کالمــی خداحافظــی حرفــه ای را یکــی از اصــول وی افــزود :کارمنــد خوب بودن مهم تر و ارزشــمند تر از یک
ضــروری برشــمرد و گفــت :زمانــی کــه از یک ســازمان یا فرد کارفرمای ضعیف بودن است پس ا گر کارمند خوبی هستید
جدا میشــوید خداحافظی حرفه ای داشته باشید چرا که آن را حفظ کنید.

استاندار یزد در اولین رویداد ملی نوآوریهای صنعت سرامیک ،کاشی و لعاب:

اخیرا در حوزه نوآوری و فناوری در استان اتفاقات خوبی رقم خورده است
اولیــن رویــداد ملــی نوآوریهــای
صنعــت ســرامیک ،کاشــی و لعــاب بــا
حضورمحمدعلــی طالبــی ،اســتاندار یزد،
داریــوش پورســراجیان ،رئیــس پــارک علم
و فنــاوری یزد ،احمدرضا فقیه خراســانی،
معــاون فناوری و نوآوری پارک یزد ،غضنفر
میرجلیلــی ،نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی اســتان
یــزد ،روشــن فکــر ،رئیــس انجمــن صنفــی
تولیدکنندگان کاشــی و ســرامیک کشــور و
جمعی از مسئوالن و فعاالن صنعت کاشی
و ســرامیک اســتان ،ســه شــنبه  5شهریور
 98در ســالن همایشهــای اتــاق بازرگانــی
یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یزد،
محمدعلی طالبی ،استاندار یزد در این مراسم با اشاره
به اینکه در ماههای اخیر در حوزه نوآوری و فناوری در
اســتان اتفاقات خوبی رقم خورده است ،گفت :ایجاد
کارخانه نــوآوری و فراهم کردن زمینههای ایجاد مرا کز
نــوآوری تخصصــی در حوزههــای نســاجی و فــوالد از
جمله این اقدامات مثبت است.
وی ابــراز امیــدواری کــرد :رویدادهــای نوآورانــه در این
حوزه منجر به ایجاد کارخانه نوآوری در صنعت کاشی
و سرامیک و لعاب شود.
استاندار یزد هر فعالیتی که در حوزه نوآوری و فناوری و
در بخش صنعت اتفاق میافتد را جزئی از اولویتهای
اســتان عنــوان کــرد و گفــت :وظیفــه مدیــران ارشــد و

مســئوالن دستگاههای اجرایی استان حمایت از این
نوع حرکتهاست که در کنار بخش خصوصی بتوانند
در مســیر جهتدهــی خوب بخش صنعت به ســمت
کارهای نوآوری کمک کنند.
طالبی با بیان اینکه صنعت کاشــی و سرامیک بخش
قابل توجهی از اشتغال استان و ارزآوری کشور و استان
را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،گفــت :ا گــر خدای
نکــرده در حــوزه فنــاوری و نــوآوری در ایــن بخــش بــا
ً
کمبودهایی مواجه شویمو واحدهای تولیدی ما عمال
نتوانند محصوالت خود را بفروشند و تولیداتشان مورد
اقبــال دنیــا قــرار نگیــرد ،آن گاه شــاهد بحرانهایی در
سطح کشور و استان خواهیم بود.
وی بــا اشــاره بــه ســهم بــاالی اســتان یــزد در صنعــت
کاشی و سرامیک کشور ،گفت :استان یزد با وجود ۷۸

کارخانه فعال کاشیو سرامیک و انجام ۴۰
طرح نیمه تمام در این حوزه ســهم عمده
ای را در تولیــد کاشــی دارد و بیــش از ۵۰
درصد نیاز کشور در این حوزه از این استان
تامینمیشود.
استاندار یزد تحریمهای ظالمانه دنیا علیه
ایران را فرصتی برای توجه به نقاط ضعف
در بخش تولید دانســت و گفت :قدم زدن
در این مسیر با شرایطی که امروز ما در دنیا
داریــم و هــر ازگاهــی بــه بــای تحریمهــای
ظالمانه مبتال میشــویم ،ضــرورت اقتضاء
میکنــد تــا در این حــوزه آنچه از دســتمان
برمیآیــد ،انجــام دهیــم تــا بــه نوعــی
وابســتگیهای خود را به خارج از کشور کاهش دهیم
که خوشــبختانه در حال حرکت در این مســیر هستیم
و در حال حاضر در حوزههای مختلف اقدامات بسیار
خوبی در کشور و استان یزد در حال انجام است.
گفتنــی اســت ،اولین رویداد ملــی نوآوریهای صنعت
ســرامیک ،کاشــی و لعــاب بــا هــدف تجــاری ســازی
دســتاوردهای فناورانــه و نوآورانــه توســط فــن بــازار
منطقه ای اســتان یزد و مرکز توسعه فناوری سرامیک
ایــران (تحــت حمایــت پــارک علــم و فنــاوری یــزد) و
حمایت معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری،
اتــاق بازرگانــی صنایــع ،معــادن و کشــاورزی یــزد،
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی کشــور ،انجمــن صنفی
تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور و انجمن صنفی
لعاب و رنگدانههای سرامیکی ایران برگزار شد.
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در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد در سال  98مطرح شد:
صفحه
نخست

نشست

بازدید

جلسه

اجرایبرنامههایجامعجذب،
تجربهموفقدر ایجادو توسعهشرکتهایفعالدر حوزهعلومانسانیو هنر
نخستین جلسه شورای سیاستگذاری پردیس علوم
انســانی و هنــر پــارک علم و فنــاوری یزد  25خــرداد 98
بــا حضــور داریــوش پورســراجیان ،رئیس پــارک علم و
فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،ارائه
گزارشی از عملکرد سال  97پردیس علوم انسانی و هنر
پــارک ارائــه و بررســی برنامههای عملیاتی پیــش رو در
سال  98مورد بررسی قرار گرفت.
تقی فرهنگ نیا ،مدیر پردیس علوم انسانی و هنر پارک
علم و فناوری یزد با بیان اینکه بحث مهم هر مرکز رشد
جذب و پذیرش است و ما هرچه بتوانیم سبد بزرگتری
در جذبمان داشــته باشــیم رســیدن بــه برنامــه ی دوره ی
رشــد و پســا رشد برایمان راحت تر است ،گفت :در سال 97
بیســت و هفت مورد جذب پیش رشــد و پســا رشد در مرکز
داشتیم که که بخش بزرگی از آن ناشی از اجرای برنامههای

به متقاضیان پذیرش در خصوص ایدههای مطرح شده،
اســتقرار تیــم ایدههــا در فضــای کار اشــترا کی و خدمــات
عمومی و مشاوره ای در این فضا از جمله اقدامات صورت
گرفته برای جذب بوده است.
گفتنی اســت جلسات شــورای سیاســتگذاری پردیسها
عالــی تریــن مرجــع سیاســتگذاری و تصمیــم گیــری و
پردیسهاســت که به منظور تعیین و تدوین مشــی کلی
حرکت پردیسها تشــکیل و پیــراون موضوعات کالن آنها
تصمیــم گیــری میشــود.به گــزارش روابط عمومــی پارک
علم و فناوری یزد ،در این جلســه اعضا در مورد طر حها و
برنامه ریزیهای انجام شده در حوزه ی پردیس فناوری
جذب بوده است.
اطالعــات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد گفتگو نموده
وی تصریــح کرد :برگــزاری رویدادهای ترویجی و آشــنایی با و چشــم اندازها و برنامههای عملیاتی ســال  98پردیس را
تجارب،جلساتاسرار کارآفرینیبادانشگاهیزد،بازدیدهای بررسی کرد.
مختلف دانشجویان از پردیس علوم انسانی وهنر ،مشاوره

با حضور اعضای شورای هماهنگی فن بازار برگزار شد:
جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

هفتمینجلسهشورایهماهنگیفنبازار منطقهاییزد
جلســه شــورای هماهنگی فن بازار منطقه ای یزد روز ســه
شنبه چهارم شهریور  ،98با حضور داریوش پور سراجیان،
رئیــس پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا فقیه خراســانی،
معــاون فنــاوری و نوآوری پــارک و مدیر فن بــازار منطقه ای
یــزد ،میــاد صدرخانلــو ،رئیــس مرکــز فن بــازار ملــی ایران،
غضنفــر میرجلیلــی ،نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی صنایــع،
معــادن و کشــاورزی اســتان ،محمــد ســپهر ،مدیرعامــل
صنــدوق پژوهــش و فناوری اســتان یزد ،تقــی فرهنگ نیا،
مدیــر پردیس علوم انســانی و هنر پارک یــزد و عباس باقی،
مدیــر پردیــس زیســت فنــاوری و سیســتمهای پیشــرفته
صنعتی پارک یزد در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان یزد
برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،داریوش
پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در این جلسه
ضمن تشــکر ویژه از اعتماد مجموعه فن بازار ملی به پارک
علم و فناوری یزد ،گفت :به نظر میرسد نتیجه این اعتماد
مثبت بوده است.
وی با بیان اینکه اخیرا جلساتی در قالب فرهنگ نوآوری در
حال برگزاری اســت ،گفت :نگاه کردن به جریان توسعه ی
فنــاوری و نوآوری از منظر تفاوتهای فرهنگی بســیار مهم
است.
احمدرضا فقیه خراسانی نیز در ادامه با اشاره به اینکه این
جلســه هفتمین جلسه ی شــورای فن بازار منطقه ای یزد
در طول سه سال گذشته است ،گفت :از سه سال گذشته
که فعالیت خود را به عنوان متولی فن بازار شروع کردیم راه
زیــادی آمده ایم و هنوز راه بســیاری در پیــش رو داریم تا به
حالت آرمانی برسیم.
وی افزود :سعی کرده ایم به نمایندگی از فن بازار ملی ،امور
فــن بازار را نه فقط برای شــرکتهای پــارک بلکه برای تمام
استان انجام دهیم.
فقیــه خراســانی با بیــان اینکه یزد اولین اســتانی اســت که
پــارک علم و فناوری متولی فن بازار آن شــده اســت ،گفت:
یکی از تجربیات موفقی که در این زمینه برای ما رقم خورده

ارتباط خوب و نزدیک با اتاق بازرگانی استان است.
مدیر فن بازار منطقه ای استان یزد برگزاری فستیوال کاشی
و ســرامیک در یزد را یکی از فعالیتهای موفق فن بازار یزد
دانســت و گفت :امروز پس از دو ســال تالش این فســتیوال
برگزار و به عقد چهار تفاهم نامه منجر شد.
غضنفرمیرجلیلی،نایبرییساتاقبازرگانیصنایع،معادن
و کشاورزی استان یزد نیز تشکیل کمیسیون سرمایهگذاری
نوآورانــه را ابتکار اتاق بازرگانی یزد عنوان و تصریح کرد :این
کمیســیون بازویــی برای فن بازار اســت و فن بــازار زمانی به
نتیجه میرسد که به عقد قرارداد و ادامه ی کار منجر شود
که خوشبختانه امروز این اتفاق افتاده است.
وی افــزود :ما این کمیســیون را در دوره ی جدید تاســیس
کردیــم و ســه جلســه در ایــن رابطه تشــکیل شــده اســت و
امیدواریم تداوم پیدا کند و میتوانیم حلقه ی اتصالی بین
صنعتگر و نوآور باشیم.
میرجلیلی با اشاره به قراردادهای منعقد شده در فستیوال
نوآوریهای کاشــی و ســرامیک ،ابراز امیدواری کرد :تفاهم
نامههــای امضا شــده باعث تولیــد ثروت شــود و این تولید
ثروت را مردم ببینند و متقاضیان آن بیشتر شود.
میــاد صدرخانلــو ،رئیس مرکــز فن بازار ملی ایران ،فلســفه
ی اصلــی شــبکه ی فــن بــازار را کار تیمــی دانســت و گفت:
اســتانها و فن بازارها باید با هم کار تیمی داشــته باشند تا
به هدف مورد نظر و مطلوب برسیم.
وی افــزود :صنــدوق نواوری و شــکوفایی خط اعتبــاری 40

میلیــارد تومانی را بــرای فن بازار در مبحــث لیزینگ در نظر
گرفتــه و متاســفانه تــا کنــون حتــی  10درخواســت لیزینــگ
نداشته ایم این در حالی است که امروزه خریداران فناوری
لیزینــگ بر خــاف گذشــته حتــی میتوانند دولتی باشــند
و شــرکتهای دانــش بنیــان و فنــاور میتواننــد از لیزینــگ
استفاده کنند.
صدرخانلو با بیان اینکه در بحث صادرات فناوری از ابتدای
ســال  98فعــال شــدیم ،افــزود :بــه خاطر این موضــوع مرکز
توسعه ی تجارت فناوری در پارک پردیس ایجاد شده و قرار
است شبکه ی فن بازار را تحت پوشش خود قرار داده و به
کشورهای همسایه صادرات فناوری داشته باشد.
رئیــس مرکز فن بازار ملی ایــران از وجود دبیرخانه ی تبادل
فناوری در فن بازار خبر داد و گفت :ایران ،ترکیه ،پا کستان،
نیجریه ،مصر ،اندونزی ،مالزی و بنگالدش از کشورهای این
گروه هستند که مسئولیت دبیرخانه آن با ایران است و قرار
اســت طی دهم الی دوازدهم آذر ماه ســال جاری نشســت
سرمایهگذاری تکنولوژی را در تهران برگزار کنیم.
در ادامه جلسه علومی ،مدیرعامل شرکت سورنا (کارگزار فن
بــازار منطقه ای یزد) ،گزارشــی از فعالیتهــای این فن بازار
در طــول فعالیــت خود ارائه داد و گفت :تا کنون  49جلســه
مشاوره تامین مالی به  33شرکت فناور ،استارتاپ ،مخترع
و… .ارائه شده است.
وی افــزود :ایــن جلســات شــامل جلســه مشــاوره تاییــد
صالحیت دانش بنیان و اخذ حمایتها برای  27شــرکت،
جلســه مشــاوره در حوزه توســعه بازار به  18شــرکت فناور،
اســتارتاپ ،مختــرع و جلســه مشــاوره در حــوزه مدیریــت
فناوری به  11شرکت بوده است.
علومــی جمــع آوری بانــک اطالعاتــی بیــش از  600عنــوان
نیــاز فناوری صنعتی اســتان ،عقــد  2قــرارداد عارضه یابی
بــا رویکــرد توســعه فنــاوری بــا  2واحــد صنعتــی کوچک با
حمایــت شــرکت شــهرکهای صنعتــی یــزد و برگــزاری 28
رویداد ترویجی نوآوری و فناوری را از دیگر فعالیتهای فن
بازار منطقه ای استان یزد برشمرد.
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با حضور مدیران عامل شرکتهای فناور مستقر در پارک علم وفناوری یزد برگزار شد:

جلسهمعرفیرویدادفناوریایرانو گرجستانو شرححمایتهایپارکعلمو فناورییزد
جلســه معرفــی رویداد فنــاوری ایــران و گرجســتان و
شــرح حمایتهای پارک علم و فنــاوری یزد با حضور
محمــد قویــدل ،مدیــر امــور بینالملــل پــارک علــم و
فنــاوری یــزد ،مســعود نظــری ،مدیــر دفتر مبــادالت
فناوری ایران و گرجســتان و جمعی از مدیران عامل
شــرکتهای فناور مســتقر در پارک 4 ،شــهریور  98در
سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علــم و فنــاوری یزد،
محمــد قویــدل در این جلســه با بیــان اینکه در ســه
ماه آینده ســه برنامــه با حمایت پارک علــم و فناوری
یــزد در حوزه بینالملل صورت خواهد گرفت ،گفت:
برنامــه ی اول تــور فنــاوری گرجســتان اســت کــه 20
الی  24شــهریور انجام میشــود .برنامه ی جی تکس برای
شــرکتهای فعــال در حــوزه ی آی تی به همراه نمایشــگاه
جی تکس دبی و تور فناوری ترکیه دیگر برنامههای پارک در
حوزه بینالمللی در سه ماه آینده خواهد بود.
وی بــا اشــاره بــه حمایتهــای پــارک علــم و فنــاوری یــزد و
صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در حوزه بینالمللی،
گفــت :قــرار اســت دفتــر هنــد در محورهــای نســاجی بایــو
تکنولــوژی و آی تی در شــرق آســیا افتتاح شــود ،همچنین
طبــق برنامــه ی  5ســاله ی پــارک در نظر داریم ســال آینده
دفتر اروپایی پارک را افتتاح کنیم.
قویــدل افــزود :در صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان یزد

کمیتــه ی بینالملــل شــکل گرفتــه و بــر حســب نیازهــای
بینالمللی شرکتها از جمله سرمایهگذاری و انتقالی به این
شرکتها تسهیالتی عرضه خواهد شد.
وی تصریــح کرد :شــرکتهای فنــاور میتوانند متناســب با
ظرفیــت و زمینه فعالیت شــرکت خود برنامــه ی مطلوب را
انتخاب کرده تا پس از اســتخراج تعرفه ی خدمات ،میزان
حمایت پارک مشخص شود.
مسعودنظری،مدیردفترمبادالتفناوریایرانو گرجستان
نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای دفتر مبادالت فناوری
ایران و گرجســتان از زمان تاسیس تا کنون ،گفت :در سال
 96بــا حضــور رئیس پارک علم و فناوری یزد و رییس آژانس

توســعه فناوری و نوآوری گرجســتان ،دفتر مبادالت
فناوری ایران و گرجستان در پارک علم و فناوری یزد
افتتــاح و تفاهم نامــه ای با هدف کمک به اســتارت
آپهای ایران و گرجستان منعقد شد.
وی افــزود :مشــاوره و عقد تفاهم نامــه و قراردادهای
بینالمللــی ،تحقیقــات بــازار بینالملــل ،مشــاوره
و کمــک در تامیــن مالــی ســرمایهگذاری ،ثبــت نــام
تجاری و ثبت شرکت ،برگزاری جلسات  ،B2Bجذب
نیروی انســانی متخصص ،مشاوره تبلیغاتی و اطالع
رســانی ،اخــذ مجوزهــا و گواهینامههــا ،اخــذ فضا در
نمایشــگاههای بینالمللــی منطقــه و … از جملــه
خدمات این دفتر است.
نظری با اشاره به برگزاری تور فناوری گرجستان در شهریور
ماه سال جاری ،اظهار داشت :این برنامه  20تا  24شهریور
برگــزار خواهــد شــد و کارگاه آموزشــی بینالمللــی ســازی
تکنولــوژی ،پنــل تجــاری -تجربــی بــا محوریت صــادرات و
تجــارت در گرجســتان ،آشــنایی و نشســت بــا شــرکتها و
اســتارت آپهای گرجستان ،معرفی دفتر تبادالت فناوری
ایــران در تفلیــس ،آشــنایی با دانشــگاههای تفلیــس برای
افــرادی کــه قصــد تحصیــل در گرجســتان دارند ،آشــنایی
بــا تکنوپــارک گرجســتان و خدمــات آن و نشســت با ســفیر
جمهوری اســامی ایران در گرجستان از برنامههای اصلی
این رویداد خواهد بود.

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری یزد مطرح کرد:

فعالیت 35درصدی بانوان در شرکتهای دانش بنیان پارک علم و فناوری یزد
امیدوار کنندهاست
ݣݣفاطمــه دانــش ،مدیــر کل دفتــر بانــوان و خانــواده
اســتانداری یــزد روز شــنبه  ۱۶شــهریور  ۹۸در ســالن
جلســات مرکز فناوری اقبــال با بانــوان کارآفرین پارک
علم و فناوری یزد دیدار و گفتگو کرد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،در
این نشســت که شــهرام شــکوهی ،معاون پشــتیبانی
پــارک یــزد ،محمــد قویــدل ،مدیــر روابــط بینالملــل
پــارک ،الهــام خدابنــده ،نماینــده بانــوان پــارک علم و
فناوری یزد ،فاطمه شــریفی ،مســئول طــرح و برنامه
دفتــر بانوان اســتان و جمعی از بانــوان کارآفرین پارک
علــم و فنــاوری یــزد حضــور داشــتند ،فاطمــه دانــش
هدف از برگزاری این جلسه را به شور گذاشتن مسائل
و مشکالت موجود و استفاده از نظرات و پیشنهادات زنان
کارآفرین دانست و ابراز امیدواری کرد :بتوانیم این موارد را
پس از جمع بندی و تحلیل به اســتان و معاونت ریاســت
جمهوری انعکاس دهیم تا در قالب برنامهها و طر حهایی
این مسائل حل شود.
وی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت  ۳۵درصدی بانوان در
شــرکتهای دانش بنیــان پارک علم و فنــاوری یزد ،گفت:
ایــن آمار بســیار خوبی اســت که باید حفاظت و گســترش
یابــد و بانــوان بتواننــد در بخشها و حوزههــای مختلف و
خصوصــا در دســتگاههای اجرایــی ایــن تصدی را داشــته
باشند.
دانش با اشاره به تدوین سند وضعیت جامعه زنان استان

توسط الهه افسریه در شرکت پیشتازان توسعه ماهان یزد
و رونمایــی از آن توســط اســتاندار یــزد ،گفــت :امیدواریــم
بتوانیــم بــا ایــن ســند شــاهد تولیــد محتــوا در حوزههــای
مختلــف جامعــه زنان در اســتان عزیزمان باشــیم و افتخار
میکنیــم که این ســند توســط یکــی از شــرکتهای دانش
بنیان پارک یزد تدوین شد.
مدیــر کل دفتــر بانــوان و خانــواده اســتانداری یــزد نقــش
بانــوان درعرضــه ی محصــوالت بــه عنــوان چرخههــای
خــرد اقتصــادی را نقشــی تاثیرگــذار و شــگرف توصیف کرد
و گفــت :امیــدوارم در قالــب مرا کــز مشــاوره در حوزههــای
ســرمایهگذاری ،دانــش بنیــان و گردشــگری و خدمــات
بتوانیم تبادل اطالعات داشته باشیم.

شــهرام شــکوهی ،معــاون پشــتیبانی پــارک علــم و
فناوری یزد نیز در این نشست با بیان اینکه تشکلی
از بانــوان بایــد ایجــاد شــود تــا ایــن تشــکل بتوانــد
دغدغهها و مســائل آنهــا را پیگیری و حل نماید،
گفت :طراحی بســتههای حمایتی بــرای کارآفرینی
بانــوان از نکاتــی اســت که باید توســط این تشــکل
مطرح شود و نیازهای این بانوان پیگیری شود.
شــکوهی افــزود :هرچــه ســرمایه انســانی آمــوزش
دیده تر باشــد اقتصاد کشــور پویا تر میشــود و رفاه
اجتماعــی افزایش مییابد ،بخــش زیادی از نیروی
کار مــا متشــکل از بانــوان اســت و این بانــوان که با
پتانســیل باالی علمی هستند و کار نمیکنند باید
آموزش ببینند و از پتانســیل باالی آنها اســتفاده شــود تا
ســهم مشــارکت اجتماعــی و رفــاه اجتماعــی باالتــر رفتــه و
اتفاقات مثبت بسیاری رقم بخورد.
وی بــا تا کیــد بر لزوم پیگیری اصــاح فرایندهای دولتی در
چهارچــوب ســند توســعه مشــارکت اقتصــادی بانــوان در
استانداری ،تصریح کرد :مطالعات رفع موانع حضور بانوان
و تسهیل کسب و کار و فضای کاری آنها بسیار مهم است
و بایــد گروهــی در این زمینــه تحقیق نمــوده و راهکارهای
علمی جهت تسهیل این موارد ارائه کنند.
گفتنی اســت ،در این نشســت بانوان کارآفرین پارک علم و
فنــاوری یزد نیز مســائل و دغدغههای خــود را با مدیر کل
دفتر بانوان و خانواده استانداری یزد در میان گذاشتند.
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دورهمیشرکتهایپردیسعلومانسانیو هنرپارکعلمو فناورییزدبرگزار شد
دورهمی شرکتهای پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم
و فناوری یزد با حضور تقی فرهنگ نیا ،مدیر این پردیس و
جمعی از مدیران عامل شرکتهای فناور آن 4 ،شهریور 98
در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علــم و فناوی یــزد ،در این
نشست کارگاه آموزشی توسط گروه هنری خورشید(مستقر
در پردیس علوم انسانی و هنر) با موضوع چگونه با موبایل
عکس خوب بگیریم ،با تدریس مصطفی خمسه برگزار شد.
همچنیــن در این نشســت آموزشهایی در زمینــه اصول و
مفاهیم عکاسی ارائه شد.

گــروه هنــری خورشــید در زمینــه ی ســاخت
موســیقی ،فیلــم مســتند ،کلیــپ و عکــس
تبلیغاتــی ،محتــوای مطبوعاتــی و خبــری،
تبلیغــات ،تولیــد محتــوای بازاریابی فعالیت
دارد.
گفتنــی اســت ،دورهمیهــای پردیــس علوم
انســانی و هنر بــه صورت ماهیانــه و با حضور
شــرکتهای ایــن پردیس بــا هدف آشــنایی
شــرکتها بــا زمینــه فعالیــت یکدیگــر برگــزار
میشود.

طی جلسه ای در دانشگاه فنی و حرفه ای شهید صدوقی یزد انجام شد:

معرفیپارکعلمو فناورییزد
بهاعضایهیئتعلمیدانشگاهفنیو حرفهایشهیدصدوقییزد
جلســه معرفــی پارک علــم و فناوری یزد بــه اعضای هیئت
علمــی دانشــگاه فنــی و حرفــه ای شــهید صدوقــی یــزد با
حضــور اعضــای هیئــت علمــی ایــن دانشــگاه ،احمدرضــا
فقیــه خراســانی ،معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علــم و
فنــاوری یزد ،تقی فرهنگ نیا ،مدیر پردیس علوم انســانی
و هنــر پــارک ،محمد ســپهر ،مدیرعامل صنــدوق پژوهش
و فناوری اســتان یزد و ســروی ،مدیرعامل شــرکت درایت
ورزان (مســتقر در پارک علم و فناوری یزد) و کارگزار ارزیابی
دانش بنیان ،شــنبه  16شــهریور  98در ســالن اجتماعات
دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،احمدرضا
فقیه خراســانی ،معاون فناوری و نوآوری پارک یزد در این
نشست با بیان اینکه دانشگاهها با همراهی اعضای هیئت
علمــی میتوانند نقش پررنگ و مهمی در زمینه همکاری
و ایجاد شرکتهای دانش بنیان ایفا کنند ،گفت :دو سال
اســت کــه دوره ی معرفی خدمــات پارک را برای دانشــگاه
یــزد ،دانشــگاه علوم پزشــکی ،دانشــگاه اردکان ،دانشــگاه
آزاد بافــق برگــزار کرده ایم و طی این پکیــج در روز اول ما به
دانشگاه میآییم و در روز دوم در محل پارک علم و فناوری
یزد در خدمت شما خواهیم بود و سعی میکنیم طی این
دو روز خدمات پارک علم و فناوری را معرفی کنیم.
وی با اشــاره به اینکه خوشــبختانه کشــور دارد به ســمتی
م ـیرود که حوزه ی فناوری و اســتارت آپها نقش آفرینی
کنند ،گفت :بهتر اســت اعضای هیئت علمی در دانشــگاه
به تولید دانشی بپردازند که بتوان به وسیله
آن خلــق ثــروت کــرد و این امر بــا همکاری و
تعامــل بــا پــارک قــدرت میگیــرد و در واقــع
روشهای آن را میآموزید.
معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک یــزد افراط
و تفریــط را بــای جــان علم و فناوری کشــور
دانســت و گفــت :بایــد بدانیــم توانایــی
تاســیس شــرکت را داریــم و آیــا ایــن موضوع
ضــرورت دارد و یا این که میتوانیم به جای
تاســیس شــرکت در عرصههای دیگر به این
حــوزه کمک و خدمت کنیم باید با مراقبت
خاص به این حوزه وارد شویم.
تقی فرهنگ نیا ،مدیر پردیس علوم انسانی
و هنر پارک نیز با بیان اینکه در حوزه کســب

و کار به جرات و ریسک پذیری و شهامت نیاز است ،گفت:
معموال این اتفاق در میان جوانان بیشتر است و به همین
دلیل اســت که دانشــجویان ما بیشــتر از خودمان کسب و
کار را آغاز میکنند.
وی مرکز رشــد را جامعه ای دانســت که در آن متخصصین
حرفه ای در جهت کسب ثروت در جامعه فعالیت میکنند
و اظهار داشت :در مرکز رشد قوانینی وجود دارد که با این
قوانیــن و چهارچوبهــا میتوانیــم بــه راه انــدازی و رشــد
کسب و کار کمک نماییم.
فرهنگ نیا با اشاره به اینکه هر تیم حداقل یک ایده پرداز
و یــک تمــام کننــده نیــاز دارد کــه مکمــل یکدیگر باشــند،
گفت :کپی برداری یک ایده و کسب و کار از دیگر کشورها و
تطبیق آن کسب و کار با فرهنگ کشور و منطقه خودمان
یکــی از روشهــای راه انــدازی کســب و کار اســت و نباید از
این موضوع ترسید و نمونههای موفق این روش در ایران
تپ سی و اسنپ است.
محمــد ســپهر ،مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری
اســتان یــزد در ایــن نشســت اصلــی تریــن حامیــان مالــی
فنــاوران را معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری ،صنــدوق
حمایت از توســعه صنایــع الکترونیک ،صنــدوق نوآوری و
شکوفایی وصندوق پژوهش و فناوری عنوان کرد و گفت:
در ســال  83بــه عنوان اولیــن صندوق پژوهــش و فناوری
کشــوربا ســرمایه یــک میلیــارد تومــان آغاز بــه کار کــرد و در
حــال حاضر  130ســهامدار دارد و پارک علــم و فناوری یزد،

دانشــگاه یــزد ،دولــت جمهوری اســامی ایران ،دانشــگاه
علوم پزشــکی و ســازمان صنعت معدن و تجارت از جمله
سهامداران دولتی این صندوق هستند.
وی ارائــه تســهیالت ،ضمانــت نامــه و ســرمایهگذاری را
اصلــی ترین فعالیتهــای صندوق پژوهــش و فناوری یزد
دانســت و گفــت :ســاالنه نزدیــک بــه  400فقره تســهیالت
ارائه میشود و تسهیالت نمونه سازی ،تسهیالت سرمایه
ثابت ،تســهیالت ســرمایه در گردش ،تسهیالت توسعه ی
زیرساخت فناوری و تسهیالت لیزینگ و استصناع از جمله
این تسهیالت است و به اشخاص حقوقی اختصاص دارد.
سپهر افزود :دو نمونه تسهیالت برای چاپ کتاب و شرکت
در رویداد فناورانه نیز به اشخاص حقیقی تعلق میگیرد.
مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان یــزد
ســرمایهگذاری خطــر پذیــر را بهتریــن روش تامیــن مالــی
نوآوری دانست و گفت :در این روش سرمایهگذار در کاری
کــه قابلیــت رشــد دارد ســرمایهگذاری میکننــد و بــه رشــد
و ارزشــمند شــدن ســهام آن شــرکت کمک میکننــد ،این
ســرمایهگذاری نامحدود نیســت و مدت دار اســت و نحوه
ی خروج از سهامداری در ابتدا مشخص میشود.
وی افــزود :ســرمایهگذاری خطرپذیر از طریق مشــارکت در
اجرای طرح ،خرید سهام شرکت فناور و راه اندازی شرکت
جدید صورت میگیرد.
ســروی ،مدیرعامل شــرکت درایت ورزان (مســتقر در پارک
علــم و فناوری یــزد) و کارگــزار ارزیابی دانش بنیــان در این
نشســت ضمــن تعریــف شــرکتهای دانــش
بنیــان ،ســطح فنــاوری بــاال ،تولیــد نمونــه
اولیــه در بعد آزمایشــگاهی و طراحی مبتنی
بر تحقیق و توســعه را سه شــرط اصلی برای
تلقی عنوان دانش بنیان برای یک محصول
دانست و گفت :برخی محصوالت هستندکه
نمونه ی داخلی آن وجود ندارد و با استفاده
از مهندســی معکوس نمونه ی آن بر اساس
فرهنگ کشور ساخته میشود که این عمل
ارزش ارزیابی توسط معاونت علمی را داشته
و نباید آن را بیارزش دانست.
گفتنی است ،اعضای هیئت علمی دانشگاه
شــهید صدوقــی یکشــنبه  17شــهریور  98از
پارک علم و فناوری یزد بازدید خواهند کرد.
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در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام شد:

تصویبسندارتقایوضعیتزنانو خانوادهاستانیزدبااکثریتآرا
در جلســه شــورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد،
ســند ارتقــای وضعیــت زنــان و خانــواده اســتان کــه
توسط شــرکت پیشــتازان توســعه ماهان ،مستقر در
پارک علم و فناوری یزد تدوین شده است ،با ا کثریت
آراء به تصویب رسید.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فنــاوری یزد،
در این نشســت که روز شــنبه  ۳۰شــهریور ماه  ،۹۸با
حضور معصومه ابتکار ،معاون رئیس جمهور در امور
بانــوان و خانواده ،محمدعلی طالبی ،اســتاندار یزد،
معاونــان اســتاندار ،نماینــده مــردم یــزد و اشــکذر در
مجلس شــورای اســامی ،مدیرکل حوزه اســتاندار و
اعضای این شــورا در ســالن کوثر برگزار شد ،معصومه
ابتکار با اشــاره به اینکه یزد چهاردهمین اســتانی است که
ســند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده را تصویب کرده اســت،
گفت :امیدواریم به زودی شاهد تصویب و اجرای این سند
در همه استانها باشیم.
وی استفاده از توان زنان را یک ضرورت دانست و گفت :در
استان یزد دوازده و چهار دهم درصد مدیران ،زن هستند
و بــا ایــن آمار رتبــه هشــتم را دارد که امیدواریــم با همراهی
اســتاندار و نمایندگان مردم اســتان یزد در مجلس شورای

قــرار دهیم این نقش محوری زنان در خانواده اســت
کــه چنین شــرایطی را بــرای موفقیــت در اســتان یزد
فراهم کرده است.
د ارتقاء
طالبــی تصریــح کــرد :امیدواریم از مســیر ســن 
وضعیــت زنــان و خانواده اســتان بتوانیــم به تحکیم
بنیان خانواده برســیم ،هرچند که انکار نمیکنیم در
استان یزد با چالشهایی در ارتباط با خانواده روبهرو
هستیم.
فاطمــه دانــش یــزدی ،مدیــرکل دفتر امــور بانــوان و
خانواده اســتانداری نیز در این نشست یکی از اصلی
ترین دغدغههای اســتان را انســجام بنیــان خانواده
دانســت و افــزود :بحث آســیبهای اجتماعی یکی از
اســامی ،شــاهد ارتقاء رتبه اســتان یزد با توجه به ســرمایه مباحثی است که تمام نهادها و چهرههای موثر جامعه باید
خوبی که در این استان وجود دارد ،باشیم.
دست به دست هم دهند تا در حوزه تاب آوری اجتماعی و
استاندار یزد نیز در این نشست بخش عمده ای از افتخارات توان افزایی بتوانیم بانوان را ارتقاء دهیم.
و بالندگی امروز یزد را مدیون بانوان استان دانست و گفت :وی با اشــاره به توانمندیهایبانوان استان در حوزههای
ا گر امروز به  ۲۶سال صدرنشینی کنکور سراسری میبالیم ،مختلفورزشی،صنعتی ،کارآفرینیو… گفت:توانمندسازی
بخــش عمــدهای از ایــن افتخار بــه واســطه مدیریت خوب بانــوان در حوزههــای حقوقــی و فــردی در بخش مشــاوره،
زنان در خانواده است.
آمــوزش و پژوهــش را مدنظــر قــرار داده ایــم و کارگاههــای
وی افــزود :ا گــر موفقیتهای دیگرمان را هم مورد مالحظه آموزشی نیز در این رابطه برگزار شده است.
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در آیین افتتاحیه جشنواره سپاس آب انجام شد:
صفحه
نخست

نشست

بازدید

جلسه

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

بازدید استاندار یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد
استاندار یزد در مراسم افتتاحیه جشنواره سپاس آب از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این مراسم که با حضور استاندار و جمعی از مسئولین
ل آب انبار رستم گیو برگزار شد ،محمد علی طالبی ،استاندار
استانی ،روز سه شنبه ،یکم مرداد ماه  98در مح 
یزد ضمن بازدید از غرفه ی پارک ،از نزدیک با فعالیتهای برخی از شــرکتهای مســتقر در پارک ،فعال در
حوزه فناوریهای آب آشنا شد.
شــرکتهای کبری ســامانه ،مرکز پژوهشهای خورشیدی ،پردیس پژوهش فناوران یزد ،فالت قاره ،گوهر
نجــات کویــر یــزد ،عمید فنــاور آب و معدن یزد ،شیمیســازه ،پارس زیــگ ماد و نو آبیاران بوســتان مهر که
همگی در حوزه آب فعالیت دارند ،به نمایندگی از پارک علم و فناوری یزد در جشنواره سپاس حضور یافتند.
گفتنی است ،جشنواره سپاس آب در راستای اجتماعی کردن موضوع آب و مدیریت مصرف آن ،از یکم تا
سوم مردادماه 98در محل آب انبار تاریخی رستم گیو در حال برگزاری است.

در آیین اختتامیه جشنواره سپاس آب انجام شد:

بازدید معاون آب و آبفای وزارت نیرو از غرفه پارک علم و فناوری یزد
قاسم تقی زاده خامسی ،معاون آب و آبفای وزیر نیرو پنج شنبه  ۳مرداد  ۹۸از غرفه پارک علم و فناوری
یزد بازدید کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،معاون وزیر نیرو ،اســتاندار یزد و جمعی از مســئولین
اســتانی،ضمن حضور در مراســم اختتامیه جشــنواره ســپاس آب ،از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید
کرده و با محصوالت شرکتهای فعال در حوزه آب آشنا شدند.
گفتنی است ،جشنواره سپاس آب برای نخستین بار در یزد از اول تا سوم مردادماه با هدف جلب توجه
همگان به مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب در محل آب انبار رستم گیو برگزار شد.
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صفحه
نخست

نشست

حضور پارکعلمو فناورییزددر نمایشگاهتخصصیسازگاریباکمآبی
پارک علم و فناوری یزد با برپایی غرفه در نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی شرکت نمود.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مرکز توســعه فناوری آب و شــرکتهای فعال در
حــوزه آب کــه در پارک یزد مســتقر هســتند در غرفه پارک حضور یافته و محصــوالت خود را معرفی
کردند.
نشســت و نمایشــگاه تخصصی ســازگاری با کم آبی به منظور تبادل اطالعات در خصوص تجارب
موفــق ســازگاری بــا کم آبی بیــن ارکان کارگــروه ملی ســازگاری با کمآبــی با مجموعههــای دولتی و
خصوصی فعال در  3حوزه ” فضای ســبز و آب و فاضالب شــهری و روســتایی”“ ،صنعت ،معدن و
انرژی”و “کشاورزی” سوم تا پنجم تیر در محل وزارت نیرو برگزار میشود.

بازدید

با حضور وزیر نیرو انجام شد:
جلسه

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

افتتاحنشستونمایشگاهتخصصیسازگاریباکمآبی
مراسم افتتاح نشست و نمایشگاه تخصصی
ســازگاری بــا کــم آبــی ،دوشــنبه  3تیــر  98با
حضــور رضا اردکانیان ،وزیر نیرو ،نمایندگان
وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت و جمعی از
مسئولین در سالن همایشهای وزارت نیرو
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری
یزد ،رضا اردکانیان ،وزیر نیرو در این مراســم
با تا کید بر اینکه وضعیت فعلی آب در کشور
محصــول انباشــت تاریخــی انتخابهــای
ما اســت ،گفت :این مســئله که تحت تأثیر
تغییــرات اقلیمــی نیــز قــرار گرفتــه اســت و
چندیــن دهــه قدمــت دارد ،فقــط از طریق
راهبردهای دوراندیشــانه و زمانبر میتواند
عرصه از جهان باید خود را با این وضعیت سازگار کنند.
مورد بررسی و تعدیل قرار گیرد.
وی هــدف از تشــکیل کارگــروه ملــی ســازگاری بــا کــم آبی را اردکانیــان تصریــح کــرد :تولیــد دانــش و متعاقــب آن
هماهنگی و انســجام در برنامههای ســازگاری بــا کمآبی در متقاعدسازی اذهان مردم و سیاستگذاران درباره واقعیت
سطح کشــور و متعادلســازی منابع و مصارف آب دانست کمآبــی و نقــش آن بــه عنــوان سرنوشــت اقلیمــی غیرقابــل
و اظهار داشــت :کمآبی وضعیت کم و بیشثابتی است که تغییــر در محدوده دانش و توان بشــری موجــود ،ضرورت،
ً
تغییرات ســالیانه یا دورهای در میزان بارشها ماهیت آنرا راهکارهــا و ابزارهای ســازگاری با کمآبــی و نهایتا تبدیل آن
تغییر نمیدهد و نتیجه طبیعی این است که سا کنان این بــه گفتمــان و رویکــرد غالــب در عرصــه مدیریــت منابع آب

ایران ،هماهنگسازی منافع همه بازیگران
و ذینفعــان در مســیر ســازگاری بــا کمآبــی،
نشان دادن ظرفیتهای تولید ابزارها ،خلق
شــیوههای زیســت و وضــع سیاســتهای
مشوق سازگاری با کمآبی ،سازماندهی نظام
ســنجش ،پایــش و ارزیابــی دســتاوردهای
توسعهای کشور بر اساس میزان سازگاری با
کمآبــی از جمله اقدامات پیچیدهای اســت
کــه به منظــور ســازگاری با کــم آبــی پیش رو
داریم.
وزیــر نیــرو تا کیــد کــرد :نیــروی انســانی
لکــرده و مشــتاق فعالیــت در قالــب
تحصی 
اســتارتآپها ،شــرکتهای دانشبنیــان
و صنایــع کشــور ،اصلیتریــن ســرمایه بــرای
جهتدهی اقتصاد کشور به سمت سازگاری
با کمآبی است.
ً
اردکانیان اظهار امیدواری کرد :این رویداد اوال نشاندهنده
جدیت کارگروه ملی برای پیشبرد برنامه سازگاری با کمآبی
باشــد و از ســوی دیگــر انبوهــی از مؤثرتریــن اســتعدادهای
فکــری ،مالــی و کارآفرینــی را بــه ســمت اقتصاد ســازگاری با
کمآبی جلب کند

بازدیدرئیسپارکعلمو فناورییزداز نمایشگاهتخصصیسازگاریباکمآبی
داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،دوشنبه  3تیر  98از نمایشگاه تخصصی
سازگاری با کم آبی بازدید کرد.
بــه گزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمد ســپهر ،مدیرعامل صندوق پژوهش
و فنــاوری اســتان یــزد وی را همراهی نموده و ضمن حضور در غرفــه پارک یزد از غرفههای دیگر
نمایشگاه بازدید کردند.
نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی به منظور تبادل اطالعات در خصوص تجارب
موفــق ســازگاری بــا کم آبی بین ارکان کارگروه ملی ســازگاری با کمآبی بــا مجموعههای دولتی و
خصوصی فعال در  3حوزه ” فضای سبز و آب و فاضالب شهری و روستایی”“ ،صنعت ،معدن و
انرژی”و “کشاورزی” سوم تا پنجم تیر در محل وزارت نیرو برگزار میشود.
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میالد صدرخانلو ،رییس مرکز فن بازار ملی ایران مطرح کرد:
صفحه
نخست

نشست

بازدید

جلسه

استفادهاز طرحلیزینگفناوریتوسطشرکتهایمستقردر پارکهایعلموفناوری
میالد صدرخانلو ،رئیس مرکز فن بازار ملی ایران در فستیوال
نوآوریهــای صنعــت ســرامیک ،کاشــی و لعاب که روز ســه
شنبه  5شهریور  98در سالن همایشهای اتاق بازرگانی یزد
برگزار شد ،ضمن قدردانی از پارک علم و فناوری یزد به عنوان
یکی از فن بازارهای خوب کشــور بابت برگــزاری این رویداد،
اظهــار امیدواری کــرد :این تالشها به حمایت از نــوآوری در
صنعت کاشی و سرامیک منجر شود.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،وی با
بیان اینکه شبکه ی فن بازار ملی ایران در سال  92با ابالغیه
شورای عالی انقالب فرهنگی ،مسئول و متولی مدیریت بازار
فناوری کشــور شــد ،گفت :در حال حاضر شــبکه ی فن بازار
در  20اســتان کشــور دارای دفاترفن بازار منطقه ای اســت و
از جمله این استانها ،استان پرتالش و پر افتخار یزد است
و تــاش داریــم فن بازارهــای تخصصی را در منطقــه ی الف
نقشهیجامععلمی کشور ایجاد کنیم.
صدرخانلو با اشــاره به اینکه در ســال گذشــته قریــب به 140
میلیــارد تومــان ترنــور فنــاوری در فــن بــازار ملــی داشــتیم و

توانســتیم عرضه کنندگان فنــاوری را بــه بازار
متصــل کنیــم ،گفــت :تــاش اصلــی مــا برای
همرسانیوهمزبانیعرضهوتقاضایفناوری
است ،عرضه کنندگان یک فناوری نیاز دارند
تا فناوری عرضه شــده آنها خریداری شــود و
ما با استفاده از روشها و ابزارهای مختلف به
این امر کمک میکنیم.
صدرخانلو با اشــاره به نقــش بروکرها در نظام
تبــادالت فنــاوری و محصــوالت فناورانــه در
کشــور افزود :فن بازار در سراســر کشور  40بروکر
فنــاوری دارد و این بروکرها هســتند که مزیت
رقابتــی مــا بــوده و بــه تــک تــک آنهــا افتخار
میکنم .رئیس مرکز فن بازار ملی ایران طرح لیزینگ فناوری
را یکــی از طر حهــای خــوب صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
عنوان کرد و افزود :در طرح لیزینگ فناوری ا گر شما محصول
فناورانه ای را دارید و مشتری آن محصول را هم سراغ دارید
اما مشــتری شــما نقدینگی کافی را ندارد تا فناوری شما را از

شما خریداری کند ما به کمک صندوق نوآوری و شکوفایی
میتوانیم در قالب لیزینگ این خال را پوشش دهیم.
ً
وی تصریــح کــرد :اســتفاده از ایــن طرح منحصــرا متعلق به
شــرکتهای دانش بنیان نیســت و شــرکتهای فناور که در
پارکهای علم و فناوری مستقر هستند نیز میتوانند از این
طرحاستفاده کنند.

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در فستیوال نوآوریهای صنعت سرامیک ،کاشی و لعاب:

جشنواره
سپاس آب

امیدواریماینرویدادالگویمناسبیبرایسایرصنعتگرانواستانهاباشد
احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری
پارک علــم و فناوری یــزد در فســتیوال نوآوریهای
صنعت ســرامیک ،کاشــی و لعاب که روز سه شنبه
 5شــهریور  98در سالن همایشهای اتاق بازرگانی
یــزد برگــزار شــد ،ضمــن تشــکر از مســئولین اتــاق
بازرگانــی صنایــع ،معــادن و کشــاورزی اســتان یزد
بــرای همکاری در برگزاری ایــن رویداد مهم ،گفت:
امیدواریــم ایــن رویــداد الگوی مناســبی برای همه
صنایع و در تمام استانها باشد.
وی بــا بیان اینکه پارک علم و فناوری یزد به عنوان

نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

حامی شرکتهای فناور در استان با رویکرد حمایت
از بازار این شرکتها ،متولی فن بازار منطقه ای یزد
نیــز شــد گفت :جــذب ســرمایه و ســرمایهگذار برای
شــرکتها و مخترعیــن از طریــق برگــزاری اینگونــه
رویدادهــا را از طریــق فن بازار منطقه ای یزد دنبال
میکنیــم .وی افــزود :در ایــن فســتیوالها عرضــه و
تقاضــا به یکدیگر مرتبط و متصل میشــوند و امروز
نوآوران و مخترعین محصوالت و نوآوریهای خود
را در صنعت کاشی و سرامیک ارائه و در معرض دید
صنعتگران این عرصه خواهند گذاشت.

رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور تاکید کرد:

شبکهسازیمناسببینعناصرعرضهوتقاضایفناوریدر استانیزدالگوییبرایسایراستانها
محمدروشنفکر،رئیسانجمنصنفیتولیدکنندگان
کاشــی و ســرامیک کشــور در نخســتین رویــداد ملی
نوآوریهــای صنعــت کاشــی ،ســرامیک و لعــاب که
روز ســه شنبه  5شــهریور  98در سالن همایشهای
اتاق بازرگانی یزد برگزار شد ،این رویداد را یک رویداد
مردم نهاد و جشــنواره ای ملی جهت رفع مشکالت
تولیــد کننــدگان این صنعت دانســت و گفــت :امروز
حداقــل  50طرح عملیاتــی قابل اجــرا در کارخانهها
به دبیرخانه ارائه شده و  6مورد آنها منتخب شده
کــه واقعا هرکدام در نوع خود بهترین هســتند و باید
منتقل شــود و تولید کنندگان کاشــی و سرامیک در
این سالن باشند و استقبال کنند.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد ،وی با
بیــان اینکــه پرداختــن بــه بخش تحقیــق و توســعه هزینه
نیســت ،ســرمایهگذاری اســت کــه ســود آن را بــه زودی
برداشــت خواهیــد کــرد ،گفت :پیام مــن به دوســتان این
اســت کــه ا گــر بر ایــن باورید کــه تولیــد کنندگان ،ســربازان
جبهــه ی اقتصــادی هســتند ،در مرکزتوســعه ی فنــاوری

ســرامیک ایــران جمــع شــوید ،ایــن اولیــن گام بــرای فائق
آمدن به مشکالت و موانع تولید است.
روشــنفکر با اشاره به اینکه شبکه سازی بین عناصر عرضه
و تقاضــای فنــاوری در بین انجمن تولیدکنندگان کاشــی و
ســرامیک ،انجمــن تولیــد کننــدگان لعــاب و رنگدانههای
سرامیکی و پارک علم و فناوری یزد به شکل خیلی زیبایی
در استان یزد شکل گرفته ،گفت :ما باید این نهال را آبیاری

و محافظــت نماییم تــا به الگویی برای ایران و ســایر
اســتانها تبدیل شــود و بایــد تالش کنیــم روز به روز
توانمند تر شــود و اثر بخشــی آن در صنعت کاشــی و
سرامیک نمایان تر شود.
رئیــس انجمــن صنفــی تولیــد کننــدگان کاشــی و
سرامیک کشور ارزش نهادن به کار ،پژوهش ،نوآوری
و تبدیــل دانــش به ثــروت به عنــوان زیرشــاخههای
کارآفرینــی را مــورد وفــاق همــگان در جهــان معاصــر
دانســت و گفت :امروز باید باور داشــت کارآفرینان در
توسعه ی اقتصادی اجتماعی نقشی حیاتی و تاثیری
غیرقابل انکار دارند و کارآفرینی به دلیل آثار گسترده
نقش ویژه ای در تحقق اهداف اقتصادی اجتماعی جامعه
دارد.
وی در پایــان تصریح کرد :از مســئولین فن بــازار ملی ایران
میخواهیــم بخش کارگــزاری فن بازار تخصصی ســرامیک
را به مرکز توســعه ی فناوری ســرامیک ایران وا گذار نماید،
یقینا از این رهگذر پیشرفتهای بیشتری را شاهد خواهیم
بود.
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در اولین جلسه دفاع از طر حهای نوآورانه در سال  98مطرح شد:
صفحه
نخست

نشست

بازدید

تاثیرعطرسیر،مرزهوفلفلسبزرویکشندگیسوسکچهار نقطهایحبوبات
از طرح تاثیر عطر ســیر ،مرزه و فلفل ســبز روی کشــندگی
سوسک چهار نقطه ای حبوبات متغذی از لوبیای چشم
بلبلــی ،با حضــور اعضای شــورای پذیرش مرکز نــوآوری و
فاطمه زار ع بنادکوکی و راحله پارســایی ،صاحبان طرح،
روز شــنبه 14اردیبهشــت مــاه  98در محــل مرکــز نــوآوری
پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی
دفاع شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این
جسله یکی از صاحبان طرح با بیان اینکه سوسک چهار
نقطه ای حبوبات یکی از آفات مهم انباری است که این
محصول اســتراتژیک را تهدید کرده و ســاالنه مقدار قابل

توجهــی از حبوبــات بــه خصــوص لوبیــای چشــم بلبلــی
را مــورد حملــه قــرار میدهــد ،تصریح کــرد :موضــوع این
تحقیــق بررســی تاثیــر عطر ســیر ،مــرزه و فلفل ســبز روی
کشــندگی سوســک چهــار نقطــه ای حبوبات متغــذی از
لوبیای چشم بلبلی است.
وی افزود :با توجه به مشاهدات و بررسی منابع مختلف و
آزمایشهای عملی انجام شده مشخص شد که استفاده
از عطر سیر در انبارها میتواند تاثیر بسزایی جهت مبارزه
بــا آفت سوســک چهــار نقطه ای حبوبات داشــته باشــد
همچنین فرضیه تاثیر عطر برخی سبزیجات معطر و فلفل
سبز نیز بر این حشره به اثبات رسید.

در جلسه دفاع از طرح سیستم کنترل تردد خودرو بر مبنای مخابرات نور مرئی مطرح شد:
جلسه

استفادهاز پارکینگهایهوشمندبااستفادهاز نورباالیخودرو
طرح سیســتم کنتــرل تــردد خــودرو بــرای پارکینگهای
هوشــمند بر مبنای مخابرات نور مرئی 13 ،خــرداد  98در
دانشکده مکانیک دانشگاه یزد مطرح و دفاع شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
ایــن جلســه کــه با حضــور اعضــای شــورای پذیــرش مرکز
نوآوری پارک علم و فناوری یزد و صاحبان طرح در محل
دانشــکده مکانیک دانشــگاه یزد برگزار شد ،آرش راستی،
مجری طــرح با بیان اینکه این طرح مرتبط با حوزههای
هوشمند سازی کنترل تردد وسائل نقلیه در مکانهایی

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

است که از راه بند و دستگاههای مشابه استفاده میشود،
گفت :در سیســتم پیشــنهادی که بــر مبنای مخابــرات نور
مرئی اســت ،کاربر میتواند بدون دستکاری سخت افزاری
توســط نور بــاالی خودروی خود ،کد امنیتــی مربوط به هر
پارکینگ را ارسال کرده و از آن استفاده کند.
در این طرح پیشــنهادی علی صراحیان و جمشــید ابویی
مجــری طرح را یاری نمــوده و در دفتر مالکیت فکری پارک
علم و فناوری یزد ثبت اختراع شده است.

در مرکز نوآوری پردیس فناوری دانشگاه یزد انجام شد:

دفاع از سه طرح خانه نوین ،کلید صوتی و راه بند هوشمند
از ســه طرح خانه نوین ،کلید صوتی و راه بند هوشــمند در
اولیــن روز خــرداد ماه  ،98در پردیس فناوری دانشــگاه یزد
دفاع شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
جلســه که بــا حضور اعضــای شــورای پذیرش مرکز نــوآوری
پارک علم و فناوری یزد و صاحبان طرح در محل دانشکده
مکانیــک دانشــگاه یــزد برگــزار شــد ،رضــا غنــی زاده مجری
و نماینــده طــرح خانــه نوین در دفــاع از این طــرح به بیان
ویژگیهــا و مزایــای اســتفاده از آن در مقایســه بــا سیســتم
روشنایی سنتی پرداخت.
کنتــرل سیســتم روشــنایی منــازل از راه دور و با اســتفاده از

بلوتوث و وای فای از ویژگیهای این طرح نوآورانه بود.
کلیــد هوشــمند صوتــی از دیگــر طر حهــای دفــاع شــده
در ایــن جلســه بود کــه جایگزیــن کلیدهــای مکانیکی
در خانههــا میشــود .به گفتــه حامــد زار ع ،مجری این
طــرح ،عملکرد این کلیدها با کمک نرم افزار اندرویدی
و بــا فرمــان صوتــی صــورت میگیــرد .طــرح نوآورانــه راه
بند هوشــمند نیز با حضور مســعود زار ع ،نماینده طرح
مــورد بررســی قــرار گرفــت.وی در خصــوص ویژگیهای
ایــن طــرح گفــت :بــا اســتفاده از ایــن راه بند هوشــمند
میتوان قابلیتهای یک ریموت کنترل را بر روی گوشی
اندرویدی خود به همراه داشت.

دفاع از طرح سیستم تشخیص و هشدار ارتفاع در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
جلســه دفاع از طرح نوآورانه سیســتم تشخیص و هشدار
ارتفــاع 20 ،خــرداد  98در مرکز نــوآوری پارک علم و فناوری
یزد برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمد
کبریائی ،مجری این طرح با بیان اینکه عبور وسایل نقلیه
بــا ارتفاع بیش از حد میتواند برای بســیاری از ســازهها از
جمله پلهــا و روگذرها و تونلها خطرنا ک باشــد ،گفت:
سیســتم تشــخیص و هشــدار ارتفاع پیش از این ســازهها
قابــل نصــب اســت و ضمــن تشــخیص ارتفــاع غیــر مجــاز

وســایل نقلیه ،به راننده ی اینگونه وســایل نقلیه هشــدار
داده و میتواند از بروز حوادث پیشگیری کند.
کبریایی تصریح کرد :صدای هشدار باعث هوشیاری راننده
شــده و تابلویــی در جــاده بــرای هشــدار بیشــتر بــه راننــده
نصــب میشــود .همچنیــن عبور توســط پیامک بــه اطالع
کارشناسان مربوطه رسانده میشود.
این طرح در حال تجاری سازی و ارائه به سازمان راهداری
و نصب به صورت پایلوت بوده و توسط پارک علم و فناوری
یزد حمایت میشود.
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صفحه
نخست

نشست

بازدید

در مرکز نوآوری پردیس فناوری دانشگاه یزد انجام شد:

دفاعاز طرحدیوار آتشحافظههایجانبیUSB
جلسه ی دفاع از طرح دیوار آتش حافظههای جانبی
یواس بی ،شنبه  15تیر ماه  98در مرکز نوآوری پردیس
فناوری دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این
طرح دستگاهی است که به واسطه ی یک برد رزبری
پای میتواند دیوار آتش را برای حافظههای جانبی یو
اس بیایجاد نماید.
احمــد فالح تفتی،مجــری این طــرح در توضیح طرح

خود گفت :با اتصال این دستگاه به رایانه حافظههای
جانبی مستقیما به رایانه ی مقصد متصل نمیشوند
و ایــن دســتگاه بــه عنــوان واســطه ی ارتباطــی بیــن
حافظههــای جانبی و رایانه عمل میکنــد و از ایجاد یا
اجرای بدافزارها در رایانه جلوگیری میکند.
وی افــزود :سیســتم عامــل ایــن دســتگاه از توزیــع
لینوکس بوده و میتواند از ا کثر حمالت از طریق درگاه
یو اس بی جلوگیری کند.

در مرکز نوآوری پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی انجام شد:
جلسه

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

دفاع از طرح تولید محصوالت غذایی با آرد کنجد و صفحه ی جمع کننده ی اشیای برنده
فناوری یزد دفاع شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علــم و فناوری
یزد ،در این جلسه که با حضور اعضای شورای
پذیــرش مرکز نوآوری پارک علــم و فناوری یزد و
صاحبان طرح در پردیس زیست فناوری برگزار
شــد ،رضا نمک کوبی ،مجری طرح تولید مواد
غذایــی بــا آرد کنجــد بــرای بیمــاران ســلیا ک،
گفــت :افــراد مبتــا بــه ایــن بیمــاری در جــذب
گلوتــن موجــود در گنــدم ناتوان هســتند و پس
از مصرف محصوالت گلوتــن دار بدن این افراد
دچار خود ایمنی شــده و پرزهای روده کوچک
را از بیــن میبرد و امکان جذب هیچگونه مواد
غذایی دیگر وجود ندارد.
از دو طرح تولید محصوالت غذایی با آرد کنجد و صفحه ی
جمع کننده ی اشــیای برنده در  15تیر ماه  ،98در پردیس وی محصوالت تولید شده با آرد کنجد را جایگزین مناسبی
زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی پارک علم و برای این بیماران دانست و افزود :محصوالت تولید شده با
اســتفاده از آرد کنجد عالوه بر اینکه عاری از گلوتن هســتند

قیمت کمتری نیز نسبت به سایر محصوالت بدون گلوتن
دارنــد و عوارضــی همچــون ســوء تغذیه نیــز این بیمــاران را
تهدیدنمیکند.
شــبنم شــاهرخی ،مجری طرح صفحه ی جمع کننده ی
اشــیای برنده نیــز در توضیح طــرح نوآرانه خــود گفت :این
طرح شــامل صفحه ای از جنس فوم بوده که یک ســمت
آن به طور کامل با الیه چسبنده به منظور اتصال سوزنها
و سمت دیگر آن با الیه چسبنده کوچک تر جهت اتصال به
شانها (پارچه استریل) پوشانده شده است و یک صفحه
ی پالســتیکی شفاف قبل از دفع ســوزنها روی صفحه ی
فومی چسبانده میشود.
وی مزایــای صفحــه ی جمــع کننــده ی اشــیای برنــده را
تســهیل جمــع آوری ،نگهــداری ،دفع و شــمارش ســوزن و
اشــیای برنده ،کاهش خطر نیدل اســتیک شــدن (سوراخ
شــدن پوســت بــه وســیله ی ســوزن یا هر شــئ نوک تیــز) و
امکان پیگیری شمارش سوزنها دانست.

دفاع از طرح قلم تراش نیمه خودکار در مرکز نوآوری پارک یزد
وی افزود :دستگاه قلم تراش نیمه خودکار برای
جلســه دفــاع از طــرح قلم تــراش نیمه خــودکار،
افراد چپ دست نیز قابل استفاده است.
دوشــنبه  25تیــر مــاه  98در مرکــز نــوآوری پــارک
گفتنــی اســت ،مرکــز نــوآوری بــا توجه به رســالت
علم و فناوری یزد برگزار شد.
خود در حمایت از طر حهای نوآورانه ،طر حهای
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فناوری
ارائه شــده توسط صاحبان ایده را در مرحله اول
یزد ،این طرح دستگاهی است که میتواند قلم
در شــورای پذیــرش مطــرح و پــس از تصویــب،
نیهای کتابت و مشــقی را بتراشــد و از خطرات
تســهیالت و حمایتهایــی در اختیــار آنهــا قرار
و هزینههــای تراشــیدن قلم نی به روش ســنتی
میدهنــد .در مرحلــه بعد صاحبان ایــده پس از
بکاهد.
اجرایــی کــردن طــرح ،گزارشــی از رونــد کار خود
شــهاب الدیــن شیخعلیشــاهی ،مجــری طــرح
بــه ایــن مرکــز ارائــه میکننــد و بــا حمایتهــای
در توضیــح آن گفــت :دســتگاه قلم تــراش نیمه
مشــاوران ،طر حهــای خــود را بــه صــورت نمونه
خودکار در دو شکل و کاربرد سیار و ثابت طراحی
اولیه به اتمام میرسانند.
شده که حالت سیار آن وزن کمی داشته و برای
شایان ذکر است در صورت اتمام موفق طر حها،
اســتفاده دانــش آموزان مناســب اســت و حالت
ثابت
دستگاه
زنی
قط
ـمت
ـ
س
ق
چون
و
بزند
قط
را
نی
قلم
پــارک علــم و فنــاوری یــزد مشــاوره و حمایتهــای الزم
ثابــت آن بــر روی میــز نصب شــده و ابعاد و وزنــی بزرگتر از
نیســت ،اســتفاده کننــده میتوانــد قلــم نی خــود را برای بــرای ثبــت اختــراع را نیــز در اختیــار مجریــان طــرح قــرار
حالت سیار خود دارد.
بزند.
قط
دلخواه
شیب
با
و
خطوط
انواع
میدهد.
شیخعلیشــاهی افــزود :این دســتگاه همچنیــن میتواند
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صفحه
نخست

دفاع از دو طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

نشست

بازدید

جلسه

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

جلسه دفاع از دو طرح دستگاه کنترل کننده از راه دور پمپ
بتن و طراحی ،ســاخت و پیاده ســازی دســتبند هوشمند
پایش ســامت ،ســه شــنبه یکم مــرداد  98در مرکــز نوآوری
پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،دســتگاه

کنترل کننده از راه دور پمپ بتن دســتگاهی است که
میتوانــد ماشــینهای بتــن ریــز را از راه دور و تا فاصله
یک کیلومتری کنترل کند.
علــی اصغــر بیاتــی ،مجــری این طــرح ،علت ســاخت
این دســتگاه را دسترســی بــه بهترین زاویــه دید برای
اپراتــور کنتــرل کننده دانســت و گفــت :در صورتی که
اپراتور نتواند دید مناســبی روی پروژه داشــته باشــد،
ممکن است آسیبها و خسارات مالی و جانی جبران
ناپذیری را به وجود آورد ،لذا معتقدیم که ساخت این
دستگاه میتواند باعث دید بهتر اپراتور شده و از ایجاد
خطرات احتمالی جلوگیری کند.
ابوالفضلخویشداری،مجریطرحدستبندهوشمند
پایــش ســامت نیــز در توضیــح طــرح خــود گفــت :هــدف
این طــرح پایش خصوصیــات فیزیولوژیکــی و حرکتی بدن
انســان بوده که برای گروههای مختلفی از جمله بیماران،
ورزشــکاران ،کارگــران ،کارمندان و رانندگان قابل اســتفاده
است.

ویافزود:ایندستبندقابلیتثبتخصوصیاتسمپاتیک
بــدن و حــرکات انرژی دســت در ســه جهت مختلــفx,y,z
حرکات دورانی در سه جهت را داراست
خویشداری همچنین افزود :ارتباط این دستگاه با موبایل،
تبلــت ،کامپیوتر و یــا دیگر تجهیزات هوشــمند امکان پذیر
است.
گفتنی است ،مرکز نوآوری با توجه به رسالت خود در حمایت
از طر حهای نوآورانه ،طر حهای ارائه شده توسط صاحبان
ایــده را در مرحلــه اول در شــورای پذیــرش مطــرح و پــس از
تصویــب ،تســهیالت و حمایتهایــی در اختیــار آنهــا قــرار
میدهند .در مرحله بعد صاحبان ایده پس از اجرایی کردن
طرح ،گزارشی از روند کار خود به این مرکز ارائه میکنند و با
حمایتهای مشــاوران ،طر حهای خود را به صورت نمونه
اولیه به اتمام میرسانند.
شایان ذکر است ،در صورت اتمام موفق طر حها ،پارک علم
و فناوری یزد مشاوره و حمایتهای الزم برای ثبت اختراع
را نیز در اختیار مجریان طرح قرار میدهد.

در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

جلسهدفاعاز طرحپیمانهیاتوماتیک
جلســه دفــاع از طــرح پیمانــه ی اتوماتیــک ،دوشــنبه 14
مرداد ماه  98در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار
شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فناوری یــزد ،این
طــرح کــه توســط دانــش آمــوزان پایــه ی هفتــم مدرســه
دخترانه نمونه دولتی ابویی نژاد اختراع و به ثبت رسیده،
شامل موتور پله ای ،صفحه نمایشگر ال سی دی ،مخزن
شیشــه ای اســتوانه ای بــا ارتفــاع  46ســانتی متــر و حجم
 565سانتی متر مکعب و یک درب استیل است.
الهــه کارگــران بافقــی ،مجــری ایــن طــرح در توضیح طرح
خــود ،آن را اختراعی برای تســهیل و تســریع انــدازه گیری
میزان حبوبات دانســت و گفت :زمانی که ســیم رابط این
دســتگاه به برق متصل شــود صفحه ی نمایشگر دستگاه

روشــن شــده و با انتخاب تعداد و نوع پیمانه ی مدنظر،
میزان حبوبات انتخاب شده دریافت میشود.
طرح پیمانه ی اتوماتیک در مسابقات خوارزمی عنوان
سوم استانی را از آن خود کرده است.
گفتنــی اســت ،مرکــز نــوآوری با توجــه به رســالت خود در
حمایــت از طر حهــای نوآورانــه ،طر حهــای ارائــه شــده
توسط صاحبان ایده را در مرحله اول در شورای پذیرش
مطــرح و پــس از تصویــب ،تســهیالت و حمایتهایی در
اختیار آنها قرار میدهند .در مرحله بعد صاحبان ایده
پس از اجرایی کردن طرح ،گزارشی از روند کار خود به این
مرکز ارائه میکنند و با حمایتهای مشاوران ،طر حهای
خود را به صورت نمونه اولیه به اتمام میرسانند.
شــایان ذکر اســت ،در صــورت اتمام موفق طر حهــا ،پارک

علم و فناوری یزد مشــاوره و حمایتهــای الزم برای ثبت
اختراع را نیز در اختیار مجریان طرح قرار میدهد.

دفاع از طرح ساخت کرم گیاهی از عصاره گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی
جلســه ی دفــاع از طرح نوآورانه ســاخت کــرم گیاهی از
عصــاره گیــاه دارویــی کدوی پوســت کاغذی ،یکشــنبه
 24شهریور  98در مرکز نوآوری پردیس زیست فناوری و
سیستمهای پیشــرفته صنعتی پارک علم و فناوری یزد
برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یزد ،مینو
بهــادر نیا ،مجری طرح ســاخت کرم گیاهــی در توضیح
طرح خود آن را طرحی دانســت که در آن از گیاه کدوی
پوســت کاغــذی واریتــه ی اســتویا کا برای ســاخت کرم
ضد چروک استفاده شده است.
به گفته ی بهادر نیا ،گیاه کدوی پوست کاغذی واریته
ی اســتویا کا بــه دلیــل دارا بــودن اســترولهای گیاهــی
بــه ویــژه دلتــا  7سیتوســترول ( )sitosterol 7 deltaو مواد
معدنــی از جملــه روی ،آهــن ،مــس ،اســیدهای چــرب
غیراشــباع و مواد دیگری ماننــد ویتامینهای  ,E, C, Aاز

از عصاره با پایههای مختلف کرم مورد بررســی قرار گرفت
و پس از بررســی و تســت بر روی افراد مختلف و با ســنین
متفاوت نتایج بسیار رضایت بخشی از آن حاصل شد.
گفتنــی اســت ،مرکــز نــوآوری بــا توجه به رســالت خــود در
حمایت از طر حهای نوآورانه ،طر حهای ارائه شده توسط
صاحبان ایده را در مرحله اول در شــورای پذیرش مطرح
و پــس از تصویــب ،تســهیالت و حمایتهایــی در اختیــار
آنهــا قرار میدهند .در مرحله بعــد صاحبان ایده پس از
اجرایی کردن طرح ،گزارشــی از روند کار خود به این مرکز
ارائه میکنند و با حمایتهای مشاوران ،طر حهای خود
را به صورت نمونه اولیه به اتمام میرسانند.
اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است
شــایان ذکر اســت ،در صورت اتمام موفــق طر حها ،پارک
وی در توضیــح رونــد تولید این کرم افزود :در ابتدا از گیاه علم و فناوری یزد مشــاوره و حمایتهای الزم برای ثبت
کدوی پوســت کاغذی واریته ی اســتویا کا بــه روشهای اختراع را نیز در اختیار مجریان طرح قرار میدهد.
مختلف عصاره گیری شده و سپس غلظتهای مناسبی
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در مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد برگزار شد:
صفحه
نخست

نشست

بازدید

جلسه

جلسه دفاع از طرح رگوالتور دما برای شیر آب
جلســه دفــاع از طــرح رگوالتور دما برای شــیر آب ،یکشــنبه
24شــهریور  98در مرکز نــوآوری پارک در دانشــگاه یزد برگزار
شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،رگوالتور
دما برای تنظیم دما و دبی شــیرآالت خانگی و جلوگیری از
هدر رفت آب طراحی شده است.
بــه گفتــه مهــدی میرجلیلــی ،مجــری ایــن طــرح ،یکــی از
موارد هدر رفت آب ،هدررفت هنگام استحمام است که با
استفاده از رگوالتور و فالسک گرمکن مداوم از هدر رفت آب
مرده (آب حدفاصل شــیر مخلوط داخل حمام و آبگرمکن
که بر اثر اتالف حرارت سرد شده و به هدر میرود) ،جلوگیری

در مرکز نواوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

دفاعاز طرحنوآورانهاجاقپزخورشیدیپرتابلقابلکنترل

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

میشود.
میرجلیلی همچنین موارد کاربرد این دستگاه را استفاده
در هتلها به عنوان محصولی لوکس ،اســتفاده در حمام
منازل مسکونی و استفاده از یک رگوالتور دمای مرکزی در
استخرها برای جلوگیری از تنظیم دمای چند باره توسط
طرح ،گزارشی از روند کار خود به این مرکز ارائه میکنند و با
کاربران دانست.
گفتنی است ،مرکز نوآوری با توجه به رسالت خود در حمایت حمایتهای مشــاوران ،طر حهای خود را به صورت نمونه
از طر حهای نوآورانه ،طر حهای ارائه شده توسط صاحبان اولیه به اتمام میرسانند.
ایــده را در مرحلــه اول در شــورای پذیــرش مطــرح و پــس از شایان ذکر است ،در صورت اتمام موفق طر حها ،پارک علم
تصویــب ،تســهیالت و حمایتهایــی در اختیــار آنهــا قــرار و فناوری یزد مشاوره و حمایتهای الزم برای ثبت اختراع
میدهند .در مرحله بعد صاحبان ایده پس از اجرایی کردن را نیز در اختیار مجریان طرح قرار میدهد.

جلســه دفاع از طــرح نوآورانه اجاق پز خورشــیدی پرتابل
قابــل کنتــرل ،شــنبه  30شــهریور مــاه  98در مرکز نــوآوری

پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم
و فنــاوری یــزد ،این طــرح یک اجاق
پــز خورشــیدی از نــوع متمرکز کننده
بــوده و قابلیــت حمــل و جابجایــی
دارد کــه ابهجی نیــز همکار این طرح
بوده است.
محمدرضــا امراللهــی ،مجــری طــرح
اجــاق پــز خورشــیدی پرتابــل قابــل
کنتــرل در توضیــح طرح خــود افزود:
ایــن اجــاق از چهــار صفحــه ی مجزا
تشــکیل شــده کــه بــر روی یکدیگــر
ســوار میشــوند ،همچنیــن پایــه ی ایــن اجاق قابــل باز و

بسته شدن است و این موضوع قابلیت حمل آن را فراهم
میسازد.
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 ،تسهیالت و حمایتهایی در اختیار آنها
قــرار میدهد .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
صورت نمونه اولیه به اتمام میرسانند.
شــایان ذکر اســت ،در صــورت اتمام موفق طر حهــا ،پارک
علم و فناوری یزد مشــاوره و حمایتهــای الزم برای ثبت
اختراع را نیز در اختیار مجریان طرح قرار میدهد.

در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

ششمین جلسه دفاع از طر حهای نوآورانه در سال98
ششــمین جلســه دفــاع از طر حهــای نوآورانــه ،شــنبه
30شــهریور مــاه  ،98با انجام ســه دفــاع در مرکز نوآوری
پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این
جلسه ،احسان درانی ،مجری طرح سیستم تشخیص
خــواب آلودگــی در خــودرو ،در دفــاع از طرح خــود آن را
نــرم افزاری دانســت که قابلیــت نصب بــر روی دوربین
خودرو را داشــته و با قرار گیری در پشت فرمان خودرو،
ضمن تشخیص و پردازش حاالت چهره راننده ،خواب
آلودگی وی را تشخیص داده و هشدار میدهد.
اســماعیل بلور ،مجری طرح سیســتم بازیابــی حرارتی
کورههــا جهــت افزایــش تولیــد گرانــول در اســپری درایر
بلــوک ســبک توخالــی نمــادار نیــز از دیگر طر حهــای دفاع
ـه
ـ
ن
کارخا
کارخانجــات کاشــی نیــز از نصــب ایــن طــرح در
شده در این روز بود.
ایفاســرام در ســال  98با حمایــت مرکز نوآوری پــارک علم و جمال زمانیان ،مجری طرح بلوک ســبک توخالی نمادار،
فناوری یزد خبر داد.
ایجاد این طرح را بر اســاس نیازهای صنعت ســاختمان و
وی افزود :این سیستم عالوه بر کاهش مصرف آب و گاز در بررســی و تحلیــل بلوکهــای موجــود در بازار عنــوان کرد و
اســپری درایر (شیوه ای از خشک کردن مواد جهت تولید گفت:
گرانول و یا ذرات ریز) ســبب افزایش تولید گرانول (ساختار طــرح اولیــه این بلوک با توجه به مزایا و معایب بلوکهای
دانه دانه موجود در پلیمرها) در اسپری میشود.
موجــود و تکنیکهــای خالقیــت ( )TRIZطراحــی شــده

است
وی افــزود :بلــوک ســبک توخالــی نمــادار دارای شــکل
هندسی منحصر به فرد بوده که این طراحی مزیتهایی
از جملــه عایق بــودن ،وزن کم و جذب رطوبت پایین را
داراست.
ایــن بلــوک دارای بدنــه بتنی بــا دو عدد مکعب ســبک
داخلی از جنس یونولیت بوده و تمامی سطح آن بسته
است.
گفتنــی اســت ،مرکز نــوآوری با توجــه به رســالت خود در
حمایــت از طر حهــای نوآورانــه ،طر حهــای ارائــه شــده
توسط صاحبان ایده را در مرحله اول در شورای پذیرش
مطــرح و پــس از تصویب ،تســهیالت و حمایتهایی در
اختیــار آنها قــرار میدهند .در مرحله بعــد صاحبان ایده
پس از اجرایی کردن طرح ،گزارشی از روند کار خود به این
مرکــز ارائه میکنند و با حمایتهای مشــاوران ،طر حهای
خود را به صورت نمونه اولیه به اتمام میرسانند.
شــایان ذکــر اســت ،در صورت اتمــام موفق طر حهــا ،پارک
علــم و فناوری یزد مشــاوره و حمایتهــای الزم برای ثبت
اختراع را نیز در اختیار مجریان طرح قرار میدهد.
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نوآور یهای
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دفاع از
طرح های
نوآورانه

آغاز به کار کارگاه آموزشی ایده پردازی تا نوآوری در پارک علم و فناوری یزد
کارگاه ایــده پــردازی تا نــوآوری (کارگاه تمریــن عملی تدوین
الگوی کســب و کار) ،دوشــنبه  25اردیبهشت  98با حضور
مصطفی کریمیان اقبال ،مدیرکل اســبق دفتر برنامهریزی
امــور فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،شــهرام
شــکوهی ،معاون پشــتیبانی پارک یزد ،عبــاس باقی ،مدیر
پردیس زیســت فناوری و سیســتمهای پیشرفته صنعتی،
ســید محمد خامسی ،مدیر روابط عمومی و طرح و برنامه
پــارک یــزد ،محمــد قویــدل ،مدیر روابــط بینالملــل پارک،
ســمیه نایبــی ،مدیــر مرکــز نــوآوری پــارک و محمــد ســپهر،
مدیرعامــل صنــدوق پژوهش و فناوری اســتان یزد در مرکز
فناوری اقبال آغاز به کار کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علم و فنــاوری یــزد ،در روز
نخســت ایــن کارگاه ســه روزه کــه مرکز نــوآوری پــارک علم و
فنــاوری یــزد آن را برگزار میکند ،مصطفــی کریمیان اقبال،
مدیرکل اســبق دفتر برنامهریزی امور فنــاوری وزارت علوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،مطالبــی در مــورد نقــش smeهــا در

تدریــس عبــاس باقــی ،روشهای جــذب و تامین ســرمایه
صندوقهــای ســرمایهگذاری بــا تدریــس محمــد ســپهر،
تبلیغــات و روابــط بینالملــل بــا تدریــس محمــد قویــدل و
مالکیت فکری و ثبت اختراع با تدریس محمد رضا حسینی
بغداد آبادی برگزار میشود.

جلسهمعرفیپارکعلموفناورییزدبرایشرکتکنندگانکارگاهآموزشی
«ایده پردازی تا نوآوری»

در حاشــیه برگزاری کارگاه آموزشــی ایده پــردازی تا نوآوری،
 25شــهریور  ،98طی جلســه ای پارک علم و فناوری یزد به
شرکت کنندگان در این کارگاه معرفی شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فناوری یزد ،ســید
محمــد خامســی ،مدیــر روابــط عمومــی پــارک یــزد در این
جلســه بــا بیــان اینکه پــارک علم و فناوری ســازمانی اســت
کــه توســط تیمــی از متخصصین حرفــه ای مدیریت شــده
و خدمــات ارزش افــزوده ارائــه میدهد ،گفــت :این مفهوم
سازمانی در سالهای  2013و  2014به یک مفهوم منطقه ای
تبدیل شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حال حاضــر در کشــور  43پارک و
 197مرکز رشــد داریم و در هر اســتان حداقل یک پارک علم
و فنــاوری وجــود دارد ،افــزود :پارک علم و فنــاوری یزد جزو
اولین پارکهای کشــور اســت که در ســال  1381آغــاز به کار
کرده است.
برنامههــا و اســتراتژیهای پــارک یزد ،برنامه ی توســعه ی

فضــای فیزیکــی ،برنامههای کیفی و کمی نیروی انســانی،
رونــد توســعه و ســاختمان ســازی در پــارک ،پردیسهــای
فنــاوری ،معرفــی پردیــس فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات،
پردیس زیســت فناوری و سیســتمهای پیشرفته صنعتی،
پردیس علوم انسانی و هنر ،معرفی ساختمانها ،نهادهای

فناوری همکار ،تســهیالت ،حمایتهــا و خدمات اعطایی
پــارک ،فــن بازار منطقــه ای ،دفتر مالکیــت فکری ،نمایش
پرا کندگــی بخشهــای مختلــف اقبــال ،دفاتــر مبــادالت
فنــاوری بینالمللی ،صندوق پژوهش و فناوری اســتان ،از
جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.
گفتنی اســت ،کارگاه آموزشــی ایده پردازی تا نوآوری(کارگاه
تمرین عملی تدوین الگوی کسب و کار) ۲۵ ،تا  ۲۸شهریور
ســال جــاری در ســرفصلهای تدوین مدل کســب و کار با
تدریس مصطفی کریمیان اقبال ،برندسازی ،تحلیل رقبا،
اســتراتژی فــروش با تدریس محمدمهــدی لطفی ،تحلیل
مالــی ،قوانیــن و مقــررات مــورد نیــاز در شــرکتهای نوپــا با
تدریــس عبــاس باقــی ،روشهای جــذب و تامین ســرمایه
صندوقهــای ســرمایهگذاری بــا تدریــس محمــد ســپهر،
تبلیغــات و روابــط بینالملــل بــا تدریــس محمــد قویــدل و
مالکیت فکری و ثبت اختراع با تدریس محمد رضا حسینی
بغداد آبادی برگزار میشود.

پایان کار کارگاه آموزشی ایده پردازی تا نوآوری؛ از تمرین کسب و کار تا معرفی برگزیدهها

کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

اقتصاد ،خالقیت ،نوآوری ،تعریف علم ،نوآوری و اختراع و
شرح تفاوت آنها ،نحوه دستیابی به ایدههای خالقانه،
گامــی قبــل از ایده و خالقیــت ،لزوم تبدیل علــم به ثروت
در نــوآوری ،مســیر ایــده پــردازی تــا نــوآوری و چالشهــا و
مســائل این حوزه ،لزوم و اهمیت توجه به پتانســیلها و
نیازهای شهر یزد در راه اندازی کسب و کار ،شناخت نیاز
بازار ،تجاری ســازی و بررســی و شــرح مدلهای کســب و
کار را مطرح و شــرکت کنندگان در قالب تیم ایده پردازی،
مباحث آموزشــی را تمرین کردند.در پایان نیز پارک علم و
فناوری یزد به شرکت کنندگان معرفی شد.
گفتنی است ،کارگاه آموزشی ایده پردازی تا نوآوری(کارگاه
تمرین عملی تدوین الگوی کسب و کار) ۲۵ ،تا  ۲۸شهریور
ســال جــاری در ســرفصلهای تدویــن مدل کســب و کار با
تدریس مصطفی کریمیان اقبال ،برندسازی ،تحلیل رقبا،
اســتراتژی فروش بــا تدریس محمدمهــدی لطفی ،تحلیل
مالــی ،قوانیــن و مقــررات مــورد نیــاز در شــرکتهای نوپــا با

مراســم اختتامیــه کارگاه آموزشــی ایده پــردازی تا نــوآوری،
پنج شــنبه  28شهریور  98با حضور داریوش پورسراجیان،
رئیــس پــارک علم و فنــاوری یزد ،شــهرام شــکوهی ،معاون
پشتیبانی پارک ،محمد سپهر ،مدیرعامل صندوق پژوهش
و فنــاوری اســتان یــزد ،عبــاس باقی ،مدیر پردیس زیســت
فناوری و سیســتمهای پیشــرفته صنعتی ،ســمیه نایبی،

مدیــر مرکز نــوآوری و محمدمهــدی لطفی،
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری
یــزد ،شــهرام شــکوهی ،معــاون پشــتیبانی
پارک در این مراســم با بیــان اینکه امیدوارم
توانســته باشید مدلهای بیزینس و کسب
و کار و نــکات مناســبی از ایــن دوره آموخته
باشــید و ایــن دوره برای یکایک شــما مفید
و موثــر واقــع شــده باشــد ،گفــت :هــدف ما این نیســت که
بدانیــم کــدام طــرح بهتــر و یــا کدام طــرح ضعیف تر اســت
بلکه میخواهیم بدانیم کدام تیم توانسته بیزینس مدل،
تحلیل مالی ،نقطه ی سر به سر ،سیستمهای تامین مالی
و استراتژیهای ورود به بازار را بهتر یاد بگیرد و این ارزیابی
بر اساس مدل و شیوه ی ارائه ی شما انجام میشود.

وی افزود :به تمام کسانی که پس از پایان این دوره در یکی از
مرا کز پارک علم و فناوری یزد فعالیت کنند از سوی صندوق
پژوهش و فناوری استان ده میلیون تومان تسهیالت اعطا
خواهد شد.
محمدمهدی لطفی نیز با اشاره به اینکه پنج شاخص برای
ارزیابی گروههای شــرکت کننده در نظر گرفته شــده است،
گفت :این شــاخصها شــامل بیان مسئله ،مشــکل و ایده
ســاخته شــده ،برندینــگ و مارکتینــگ و شــناخت کافــی و
مناسب بازار ،بیزینس مدل و تحلیل مالی و تیم سازی و کار
گروهی بوده که هر کدام از آنها  20امتیاز دارد.
گفتنــی اســت ،در این جلســه  6تیم طر حهای خــود را ارائه
نموده و در پایان گواهیهای پایان دوره و یک پکیج حاوی
مطالــب آموزشــی اســاتید دوره به شــرکت کننــدگان اهدا و
پس از بررسی پارامترها و شاخصهای ارزیابی ،یک تیم به
عنوان تیم برگزیده انتخاب شد.
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مصطفی کریمیان اقبال در حاشیه کارگاه آموزشی ایده پردازی تا نوآوری مطرح کرد:
صفحه
نخست

نشست

بازدید

جلسه

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

حضور مستمر و فعال پارک علم و فناوری یزد در برگزاری دورههای آموزشی موثر
کارگاه آموزشــی «ایده پردازی تا نوآوری» 25 ،شهریور  98در
پــارک علم و فناوری یــزد آغاز به کار کرد .مصطفی کریمیان
اقبال ،مدیرکل اســبق دفتر برنامهریزی امور فناوری وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری که مدرس روز نخست این کارگاه
اســت بــا روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد به گفتگو
نشسته است که حاصل آن را با هم میخوانیم:
هدف برگزاری این گونه کارگاهها و رویدادها را بفرمایید
معموال کســانی که ایده داشــته و قصد راه اندازی کســب و
کار جدیــد و پذیرش در مرکز رشــد را دارند بــا اصول اولیه ی
تهیه ی مدل کسب و کار و تهیه ی برنامه ی کارشان آشنا
نیستند و در این زمینه با مشکالت فراوانی روبرو میشوند.
ارزیابــی شــما از رونــد برگزاری ایــن کارگاه در ایــن چند دوره
هــدف از برگــزاری این کارگاهها این اســت که این افــراد را با
چیست؟
مسیر تجاری سازی و توسعه ایده و تدوین برنامه کاری آشنا
معمــوال یزد و پارک یزد جزو پارکهایی هســتند که در این
کنیم.
حــوزه خیلی خوب ســرمایهگذاری میکننــد و نتایج خیلی
چندمیــن دوره اســت که در ایــن کارگاه آموزشــی به عنوان خوبــی هم گرفته اند .شــرکتها بعد از ایــن دورهها آمادگی
بهتری برای ورود به کسب و کار پیدا میکنند
مدرس شرکت میکنید؟
مــن حدود  20ســال اســت کــه در این حوزه فعال هســتم و پارکهای دیگر نیز در این زمینه فعال هستند اما احساس
درگیر آموزش مدیران پارکها و مرا کز رشد و شرکتها بوده و میکنــم پــارک یزد حضور و فعالیت مســتمری در این حوزه
دارد و تا کنون موفق بوده است.
هستم ساالنه حدود  30کارگاه برگزار میکنم.

بــه نظــر جنابعالــی برگــزاری چنیــن کارگاههایــی تــا چه حد
میتواند در ایجاد کســب و کار جدید و یا موفقیت کســب و
کار شرکتها موثر باشه؟
نه تنها موثر بلکه ضروری اســت ،گاهی اوقات بعضی موارد
و فعالیتهــا در رونــد پیشــرفت و موفقیــت موثــر اســت اما
برگزاری اینگونه دورهها به نظر من ضروری اســت و ا گر این
دورهها برگزار نشود احتمال موفقیت کسب و کارها ضعیف
میشــود و بدون این آموزشها شــانس موفقیت شرکتها
پایینمیآید.
در مــورد پــارک علم و فنــاوری یزد و فعالیتهــای این پارک
ارزیابی شما چیست؟
مــن از حــدود ســالهای  79و  80بــا پــارک علــم و فنــاوری
یزد آشــنا هستم ،در گذشــته در شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهــان فعالیت داشــتم و همکاری خیلی خوبــی با پارک
علم و فناوری یزد داشتیم و پس از آن که در وزارت علوم در
تهران بودم همیشه با پارک یزد در ارتباط بودم و ا کنون که
به عنوان کارشناس و مشاور و مدرس کار میکنم تقریبا به
صورت مداوم و هر ساله با این مجموعه همکاری نموده و
آشنا هستم .به نظر من این پارک در بسیاری از زمینههای
کاری خود موفق عمل کرده است.

در حاشیه کارگاه آموزشی ایده پردازی تا نوآوری برگزار شد:

جلسهآشناییباتجاربمدیرانعاملشرکتهایرادوینصنعتوایدهگسترصنعت
در حاشــیه برگزاری کارگاه آموزشــی ایده پــردازی تا نوآوری،
جلســه آشــنایی با تجــارب علــی جعفــری زاده ،مدیرعامل
شرکت رادوین صنعت و علیرضا فرخ نیا ،مدیرعامل شرکت
ایده گســتر صنعت 27 ،شــهریور  98در مرکز فنــاوری اقبال
برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،علی
جعفــری زاده ،مدیرعامــل شــرکت رادویــن صنعــت در این
جلســه بــا بیــان اینکه مهــم ترین موضــوع در کســب و کار،
داشــتن شــوق به کســب و کار و کارآفرینی اســت ،گفت :در
سال  83در رشته مکانیک دانشگاه یزد قبول شدم و پس از
آن با دو نفر از دوستانم در یک شرکت در زمینه ی مخابراتی
آغاز به کار کردم و در سال  84به جایی رسیدیم که شرکت
پیشگامان به ما پیشنهاد داد که زیرمجموعه ی آن شویم.
وی افــزود :در ســال  92بــا هســته ی زینتک در پــارک علم و
فنــاوری یزد شــروع کردیــم و پس از رشــد با شــرکت رادوین

صنعت ادامه فعالیت دادیم.
جعفــری زاده بــا اشــاره بــه اینکــه وقتــی بــرای اجــرای ایــده
ای وقــت و زمــان کافــی را نداریم آن را اســپین آف کنیم و با
شرکتهایی دیگر آن را اجرا کنیم ،گفت :آبنما ایده ای بود
که به هنگام شروع رقبایی نیز داشت و کم کم کار به جایی
رســید که به خاطر ســاخت آبنما مجبور به انصراف از دوره
دکترای خود شدم.
وی آبنمای باغ ملی یزد را از نمونه کارهای شــرکت رادوین
صنعت معرفی کرد و تصریح کرد :هدف ما ساخت آبنما قرار
گرفت و میدانستیم چه مسیری پیش رو داریم و از کجا به
کجا خواهیم رسید.
جعفــری زاده بــا بیــان اینکــه ایــده  5درصــد از راه و انجــام
ایده  95درصد از مســیر اســت و چه بســیارند ایدههایی که
بــه خاطــر اجرای ضعیــف شکســت خوردند ،گفــت :وجود
بازاریابی مناســب نیز از دیگر ملزومات هر شــرکت اســت که

باید در نظر گرفته شده ،با مباحث مربوط به مارکتینگ به
خوبی آشنا باشیم.
وی افــزود :در مســیری کــه قــدم میگذارید موانع بســیاری
وجود دارد و افراد زیادی نیز به قطار شما سنگ خواهند زد
باید با اراده قوی حرکت کنید و ناامید نشوید.
علی رضا فرخ نیا ،مدیرعامل شرکت ایده گستر صنعت نیز
بــا بیــان اینکه هدف ما از تاســیس این شــرکت ایجــاد مرکز
خدمات مهندســی با عنوان پشتیبان صنعت بوده است،
گفــت :از حــدود ســال  84بــا برنامه ریزی اســتراتژیک آشــنا
شدیم و زمان زیادی در این زمینه صرف کردیم که در حوزه
ی کسب و کار این مورد بسیار کمک کننده است.
وی یکــی از بهتریــن مدلهــا برای پایــداری شــرکت را مدل
بیســی جــی دانســت و گفــت :مــدل بیســی جــی یــا گروه
مشــاورین بوســتون بیــان میکنــد بــرای آنکــه بتوانیم یک
شرکت را حفظ کنیم به اولین چیزی که احتیاج داریم یک
گاو شیرده (سهم بازار باال و نرخ رشد پایین یا سود آور ترین)
است تا هزینههای شرکت با این موضوع جبران شود.
فرخ نیا ،مدیرعامل ایده گستر صنعت با بیان اینکه در زمان
آغاز به کار برای بیزینس و تجارت خود آینده ای  3ســاله یا
 5ساله در نظر بگیرید ،گفت :این مساله بستگی به ماهیت
بیزینس دارد و باید در چشم انداز شرکت خود گردش مالی،
محصول ستاره و ..را در آینده ترسیم کنید.
مدیرعامــل شــرکت ایــده گســتر صنعــت با اشــاره بــه اینکه
آینــده ی کشــور مــا بــه حــوزه ی بینالملــل بســتگی دارد و
شرکتهایی که دیدگاه و نگاه بینالمللی ندارند به شکست
محکوم خواهند بود ،گفت :طریقه صحبت در مورد شرکت
و بیزینس بسیار اهمیت دارد و استفاده از کلمات مناسب
در نوشــتن رزومــه میتواند نظر مشــتری را به ســمت شــما
جلب کند.
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توسط رئیس شبکه فن بازار ملی ایران انجام شد:
صفحه
نخست

نشست

تمدید دو ساله مجوز راهبری فن بازار منطقه ای استان یزد به پارک علم و فناوری یزد
مجوز راهبری فن بازار منطقه ای استان یزد توسط پارک علم
و فناوری یزد تا تاریخ بیســت و نهم اســفند  99و به مدت دو
سالتمدیدشد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،میالد
صدرخانلــو ،رئیس شــبکه فن بــازار ملی ایران طــی نامه ای
به داریوش پورســراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،با
تا کید بر اجرای برنامههای ابالغی ساالنه فن بازار منطقه ای

بازدید

استان ،خواستار اهتمام در زمینه حمایت از توسعه خدمات
کارگزارانوتقویتشبکههمکاراناستانیشد.
گفتنی اســت ،فن بــازار منطقه ای اســتان یزد بــا هدف رفع
نیازهایاطالعاتیافرادی کهبامقولهیتجاریسازیدانش
فنی و مبادله ی آن سروکار دارند و نیز کمک به رفع مشکالت
تجاری سازی نوآوریها در سال 1394تاسیس و این پارک به
عنوان متولی فن بازار منطقه ای یزد تعیین شد.

با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

سمینار آموزشیراهاندازیکسبو کار اینترنتیباروشاستارتاپیدر سطحجهانی
جلسه

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

سمینار آموزشی یک روزه و انتقال تجربه « راه اندازی کسب
و کاراینترنتی با روش استارتاپی در سطح جهانی» ،یکشنبه
 18فروردین  98در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار
شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،مدرس
ایــن دوره یــک روزه ،مســعود رضــوی ،دکتــرای مکانیــک از
کشــور کانــادا بوده کــه در حال حاضر کســب و کار خود را به
صورت تمام وقت در سایت آمازون راه انداخته است.
ســرفصلهای ایــن دوره شــامل مقدمــه ای بر کســب و کار
و تجــارت الکترونیــک ،شــناخت اســتارت آپ ،ایــده شــو و

اســتارت آپ ویکنــد (ایــده پــروری و ایــده یابــی) ،طراحــی
محصول خاص و طرح کسب و کار آن ،جذب سرمایههای
خــرد از طریــق کراودفاندینــگ ،فــروش در ســایت جهانــی
آمازون ،بهره گیری از سایر روشهای فروش و بازار اینترنتی
در ســطح جهانــی ،ترفیــع از طریــق دیجیتــال مارکتینــگ،
برندســازی ،جذب ســرمایه ،توســعه کســب و کار و خروج،
راهکار کسب و کار الکترونیک در سطح جهانی از ایران بوده
است.
گفتنــی اســت ،برگزارکننــده ایــن دوره ســید محمدعلــی
مدرسی ،مدیر مرکز توسعه فناوری ایران و کانادا ،وابسته به

پارک علم و فناوری یزد بوده است.

اختصاصخطاعتباری 540میلیاردریالیبهصندوقپژوهشو فناوریاستانیزد
خط اعتباری  540میلیارد ریالی توســط صنــدوق نوآوری و
شکوفایی کشور جهت حمایت از شرکتهای دانش بنیان
ق پژوهش و فناوری
و تحقق اقتصاد دانش بنیان ،به صندو 
استان یزد اختصاص یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،علی
وحــدت ،رئیــس صنــدوق نــوآوری در مراســم رونمایــی از
برنامههــای صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و صندوقهای
پژوهش و فناوری که  19اسفند  97با حضور معاون علمی و
فناوری ریاست جمهوری و وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
برگزار شد ،از اختصاص پنج هزار میلیارد ریال خط اعتباری
بــه  ۱۲صندوق پژوهش و فناوری کشــور خبر داد که ســهم
صندوق یزد از این میزان  540میلیارد ریال بوده است.

در ایــن طــرح ،صندوقهــای پژوهــش و فناوری بــه عنوان
عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خواهند بود ،به گونهای
که طر حها را بررســی و ارزیابی نموده و بعد از انعقاد قرارداد
و همزمان با انجام نظارت بر طر حها ،تامین مالی از ســوی
صندوق نوآوری و شکوفایی صورت خواهد گرفت.
همچنین  2160میلیارد ریال به صورت تسهیالت مستقیم
بــه  12صندوق کشــور اعطا شــده که ســهم صندوق یــزد از
این مقدار 270 ،میلیارد ریال بوده اســت .با این تســهیالت
صندوقهای پژوهش و فناوری میتوانند نسبت به اعطای
تسهیالت به شــرکتها و یا سرمایهگذاری اقدام نموده و در
راستای اساسنامه خود فعالیت داشته باشند.
گفتنی است ،صندوق پژوهش و فناوری استان یزد از سال

 85در پــارک علــم و فناوری یزد فعالیت خود را آغاز نموده و
در سال  95به عنوان صندوق برتر کشور انتخاب شد.

اختتامیهالمپیاددانشآموزیفکری،آموزشی،سرگرمینبوغبرگزار شد
مراســم اختتامیــه المپیاد دانــش آموزی فکری ،آموزشــی،
ســرگرمی 26 ،فروردین  98در دانشگاه فرهنگیان یزد برگزار
شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
مراســم حســینعلی مالنوری ،رئیس ســازمان دانشآموزی
استان با بیان اینکه دو هزار دانشآموز در المپیاد بازیهای
فکری ،آموزشی و سرگرمی در استان حضور داشتند ،گفت:
المپیاد دانشآموزی زمینه و بستر تمرین رفاقت و شکست
خوردن را برای دانشآموزان مهیا میسازد که نتیجه ماهها
و حتی سالها تمرین را در عرصه رقابت به ظهور رسانند.
وی افــزود :اســتارت المپیــاد نبــوغ در ســال  96زده شــد و

حضــور ا کثریت دانشآموزان در المپیــاد مربوط به نواحی 1
و  2بــوده کــه برگزیدگان المپیاد به مرحله کشــوری راه پیدا
خواهند کرد.
رئیــس ســازمان دانشآمــوزی اســتان همچنیــن از
دســتگاههای مختلف از جمله پارک علــم و فناوری یزد که
در ایــن موفقیــت و اجرایــی نمــودن ایــن امر دخیــل بودند
صمیمانه تقدیر و تشکرکرد.
گفتنی است ،المپیاد دانشآموزی نبوغ در اسفند ماه سال
 97بــا مشــارکت ســازمان دانشآمــوزی اســتان ،اداره کل
آمــوزش و پــرورش و پارک علــم و فناوری یزد در رشــتههای
هوافضا ،رباتیک ،دومینو ،جنگا ،روبیک ،پنتا گو ،ریورسی،

کریدور و لیوان چینی برگزار شد.
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صفحه
نخست

نشست

دوره آموزشی برای ورود به دنیای زیست فناوری
دوره آموزشــی دیگر برای کســب مهــارت در ارائــه ایدههای
خالقانــه و علمــی ،ســه شــنبه  ۱۷اردیبهشــت  ۹۸در مرکــز
نــوآوری پردیس زیســت فناوری و سیســتمهای پیشــرفته
صنعتی برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد ،دانش
آمــوزان دوره اول متوســطه فرزانــگان فرصــت آشــنایی بــا

دنیــای زیســت فنــاوری را در یــک دوره  ۱۵ســاعته یافتــه و
ســومین جلســه ســه ســاعته را همراه با مدرســان خــود به
صورت تئوری و عملی گذراندند.
برگزارکننده این دوره شرکت آبسار کویر مستقر در مرکز رشد
زیســت فنــاوری پارک علم و فنــاوری یزد بود و مرکــز نوآوری
پارک نیز طبق رسالت خود از این رویداد علمی حمایت کرد.

با حمایت پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت:
بازدید

جلسه

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

برگزاری دورهمی خالق نشین در پردیس علوم انسانی و هنر پارک یزد
دورهمی خالق نشــین با حمایت پارک علــم و فناوری یزد،
شنبه  31فروردین  97در محل پردیس علوم انسانی و هنر
پارک برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
دورهمی که با هدف شبکه سازی حرفه ای ،معرفی کسب
و کار و ایجــاد تعامل ســازنده بین اعضای فعــال پارک برگزار

شــد ،مدیران عامل شــرکتها فعالیتهای خــود را معرفی
کرده و از فعالیتهای یکدیگر باخبر شدند.
گفتنی است ،این دورهمی به همت پردیس علوم انسانی و
هنر پارک علم و فناوری یزد و با مشارکت شرکت «حدود» و
هسته «ماهی» ،مستقر در پارک یزد برگزار شد.

استاندار یزد در جلسه شورای هماهنگی فناوری و نوآوری استان مطرح کرد:

درحال حاضر برنامههای خوبی در حوزه فناوری و نوآوری در استان در حال پیگیری است
شــورای هماهنگــی فنــاوری و نــوآوری اســتان بــه ریاســت
محمدعلی طالبی ،استاندار یزد و با حضور مسعود عظیمی،
سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه
منابع استانداری ،عباس حیدری ،مدیرکل حوزه استاندار،
داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و دیگر
اعضای این شورا ،در محل استانداری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمدعلی
طالبی ،استاندار یزد در این نشست با بیان اینکه مهم ترین
ظرفیت و مزیت استان یزد منابع انسانیاست ،گفت :این
ظرفیــت بایــد در خدمــت ارتباطات ،فنــاوری و نــوآوری قرار
گیرد و خوشبختانه درحال حاضر برنامههای خوبی در حوزه

فناوری و نوآوری در استان در حال پیگیری است و درآینده
نیز پارک اقتصاد دیجیتال و کارخانه نوآوری در استان ایجاد
خواهد شد.
وی تبدیل شــدن یزد به شهر نوآور را دست یافتنی دانست
و افــزود :باید برنامه جامعی بــرای تحقق این مهم تدوین و
ارائه شود.
طالبی افزود :طرح تبدیل یزد به شهر نوآور باید در قالب یک
برنامه الزامآور به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان
رسیده ،وظایف و مسئولیت دستگاهها در این رابطه تعریف
و یک الزام قانونی برای دستگاهها جهت تحقق این برنامه و
چشم انداز شهر یزد به عنوان شهر نوآور به وجود آید.

رونمایی از کتاب «رویای بزرگ» در جشن نشاط و امید جوانان
همزمــان بــا والدت امــام زمــان (عــج) و در جشــن نشــاط و
امید جوانان که روز یکشــنبه اول اردیبهشــت  98با حضور
اســتاندار ،مدیرکل ورزش و جوانان ،جمعی از مســئولین و
خانوادهها و جوانان در ســالن شــهید صدوقی برگزار شد ،از
کتاب «رویای بزرگ» رونمایی شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،زهره
چمنی ،مدیرعامل شــرکت رویش ماندگار (مستقر در پارک
علــم و فنــاوری یزد) یکی از نویســندگان این کتــاب با بیان
اینکه در این کتاب هر سازمان بین یک تا دو صفحه معرفی
و تالش شــده اســت تا در هر کســب وکار مشــکل ،راه حل،
مزیــت رقابتــی و شــاخصهایی از وضعیــت کنونــی کســب
وکار بــه صورت دقیق ،شــفاف و مختصر بیان شــود ،گفت:
عالوه بر این ،در معرفی هر کسب و کار عکسی از محصول یا
خدمت و موسس آن نیز وجود دارد.
احمد طالبی ،معاون امور جوانان و فرهنگی ادره کل ورزش
و جوانان استان یزد نیز با اشاره به اینکه ایده کتاب رویای

بزرگ از این معاونت مطرح شد و با حمایت اداره کل ورزش
و جوانــان و همــکاری بــا شــرکت رویــش ماندگار ایســاتیس
تالیف شــد ،تصریح کرد :این کتاب در موضوع کســب و کار
بوده و شامل بیش از صد ایده منتخب کارآفرینی فرهنگی-
اجتماعی در جهان است که گردآوری ،ترجمه و تالیف شده
است.
وی افــزود :در فصــل اول ایــن کتــاب ،مفهــوم کارآفرینــی
اجتماعــی تشــریح شــده اســت و در فصول بعدی ،کســب
و کارهــا در موضوعــات فقــر ،فرهنگــی ،بهداشــت ،آموزش،
آســیبهای اجتماعــی ،محیــط زیســت ،اوقــات فراغــت،
توسعه و پشتیبانی ،کشاورزی و زیرساخت و فناوری طبقه
بندی شده اند.
فاطمه جعفرزاده ،دیگر نویسنده این کتاب نیز تصریح کرد:
ما برای اینکه این کتاب از قفسههای کتابخانه خارج شود
و جامعــه با ایدههای آن آشــنا شــود در نظــر داریم تا کلیات
ایدههــای ایــن کتــاب را بــا همــکاری ســازمان مــردم نهــاد

مهراندیش در قالب جلســه ای داوطلبانه و رایگان به دیگر
سازمانهای مردم نهاد عالقه مند ارائه دهیم.
گفتنی اســت ،این کتــاب در  175صفحه رنگــی ،به صورت
وزیری و در هزار نسخه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد
اســامی منتشــر و در کتابســرای ملک واقع در بلوار شــهید
صدوقــی ( )03537261961-09139529110توزیــع و در
دسترس عموم قرار دارد.
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توسط رئیس پارک علم و فناوری یزد انجام شد:
صفحه
نخست

نشست

بازدید

بازدیداز دستگاهواقعیتمجازیدر پارکعلمیکودکانو نوجوانان
داریــوش پورســراجیان ،رئیس پــارک علم و فنــاوری یزد به
همراه احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون فناوری و نوآوری و
سمیه نایبی ،مدیر مرکز نوآوری ،روز شنبه  31فروردین ،98
از دستگاه واقعیت مجازی پارک علمی کودکان و نوجوانان
بازدید کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،عماد
مرشــدیان ،مدیــر پــارک علمی کــودکان و نوجوانــان در این
بازدیــد بــا بیــان اینکــه این دســتگاه از اســفند مــاه در پارک
علمی کودکان و نوجوانان مستقر شده است ،گفت :در تمام
کشور فقط دانشگاه علوم پزشکی تهران و قم و پارک علمی
کودکان و نوجوانان (وابسته به پارک علم و فناوری یزد) این
دستگاه را در اختیار دارند.

وی افــزود :ایــن دســتگاه فضایــی را بوجــود م ـیآورد کــه نه
محدودیتهــای دنیــای واقعــی را دارد و نــه اغراقهــای
دنیــای مجــازی را و ایــن فضــا بــرای آمــوزش دانــش آموزان
بسیار مفید است .مرشدیان تصریح کرد :مدارس میتوانند
برای استفاده از این دستگاه جهت آموزش ،به پارک علمی
کودکان و نوجوانان واقع در مرکز فناوری اقبال مراجعه کنند.
گفتنــی اســت ،پــارک علــم وفنــاوری یــزد بــه منظــور تحقق
بخشــیدن بــه عبــارت “یادگیــری بــا طعم لــذت” اقــدام به
احــداث مجموعه پارک علمی کــودکان و نوجوانان نموده و
درحال حاضر این مجموعه در رشتههای رباتیک ،هوافضا،
آزمایشــگاه شــیمی ،کارگاه فیزیک ،دومینو و نجوم فعالیت
میکند.

در جشن نشاط و امید و جوانان انجام شد:
جلسه

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

تجلیلاز مدیرعاملگروهآموزشیآترین،مستقردر پارکعلمو فناورییزد
در جشن نشاط و امید جوانان که به مناسبت والدت امام
زمان (عج) و هفته جوان ،شامگاه یکشنبه اول اردیبهشت
 98در ســالن شــهید صدوقی برگزار شد ،از عماد مرشدیان،
مدیرعامــل گــروه آموزشــی آتریــن ،مســتقر در پــارک علــم و
فناوری یزد تجلیل شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
جشــن کــه توســط اداره ورزش و جوانــان اســتان یــزد و بــه
مناسبت هفته جوان برگزار شد ،از چند جوان در حوزههای

مختلف تجلیل شد که یکی از این جوانان عماد مرشدیان،
مدیــر عامــل گــروه آموزشــی آتریــن ،مســتقر در پــارک علم و
فناوری یزد بود.
گفتنی اســت ،در این جشــن ،استاندار یزد ،مدیرکل ورزش
و جوانان استان ،جمعی از مسئولین ،خانوادهها و جوانان
حضور داشتند و مرشدیان به عنوان کارآفرین برتر استان و
جوان نخبه در حوزه کارآفرینی انتخاب و از وی تجلیل شد.

مصطفی کریمیان اقبال در بازدید از پردیس فناوری پارک یزد در دانشگاه مطرح کرد:

پردیسفناوریپارکیزددر دانشگاه،نمونهموفقتعاملبینپارکعلمو فناوریو دانشگاه
اینکه دانشگاه معدن نیروی انسانی است،
مصطفــی کریمیان اقبــال ،مدیرکل اســبق
گفــت :البته این نیروها خام هســتند و باید
دفتر برنامهریزی امور فنــاوری وزارت علوم،
آنها را پاالیش کرد که قطعا این کار وظیفه
تحقیقــات و فنــاوری در بازدیــد از پردیــس
پارکهای علم و فناوری ،پردیسها و مرا کز
فنــاوری پــارک یزد در دانشــگاه ،ایجــاد این
رشد است.
پردیس توســط پــارک علــم و فنــاوری یزد و
وی افزود :تصور اینکه پارک علم و فناوری با
تعامل با دانشگاه یزد را مثبت ارزیابی کرد و
دانشگاه منطقه خود ارتباط خوبی نداشته
آن را نمونه موفقی از تعامل بین دانشگاه و
باشد و پارک موفقی باشد امکان پذیر نیست.
پارک علم و فناوری دانست.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در کریمیان اقبال وجود مرا کز رشد در دانشگاهها را بسیار مهم
نشســتی کــه روز یکشــنبه  8اردیبهشــت  98در حاشــیه و مثبــت ارزیابــی کــرد و افــزود :آن چیزی که دانشــگاههای
بازدیــد از ایــن پردیــس برگزار شــد ،کریمیــان اقبــال با بیان نسل سوم را از دانشگاههای معمولی متمایز میکند وجود

چنین ساختارهایی است.
مدیرکل اســبق دفتر برنامهریزی امور فنــاوری وزارت علوم،
تحقیقــات و فناوری با اشــاره به روشهــای بهبود عملکرد
ایــن مرا کز گفت :تعامل مســتقیم با شــرکتها ،اســتفاده از
افــراد متخصص به عنوان منتــور و ایجاد فضا جهت تعامل
شرکتها با یکدیگر از جمله این راهها است.
داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز در
این نشست با بیان اینکه در حال حاضر  28شرکت در این
پردیس مشــغول فعالیت هســتند ،گفت :البته تقاضاهای
دیگری نیز برای استقرار در این مرکز وجود دارد.

با حضور پارک علم و فناوری یزد انجام شد:

افتتاحبیستوهفتمینکنفرانسمهندسیبرقایران
اخبار

معرفی
شرکت

بیســت و هفتمین کنفرانس مهندســی برق ایران با حضور
محمدرضا عارف ،نماینده مردم تهران در مجلس شــورای
اســامی ،احمدرضــا فقیــه خراســانی ،معــاون فنــاوری و
نــوآوری پارک علم و فناوری یزد ،محمد ســپهر ،مدیرعامل
صندوق پژوهش و فناوری استان یزد ،محمدصالح اولیاء،
رئیس دانشگاه یزد ،جمعی از مسئولین استانی و اساتید و
دانشــجویان شاخص کشــور در رشتههای مهندسی برق و
کامپیوتر ،دهم اردیبهشــت  98در دانشــگاه یــزد آغاز به کار

کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،این
کنفرانــس بــا حمایــت و حضور پررنــگ پارک علــم و فناوری
یزد و بــا محورهای الکترونیک ،قدرت ،کنتــرل ،مخابرات،
کامپیوتر ،مهندســی پزشــکی و صنعت و اقتصاد بــرق برگزار
میشود.
علمــی و صنعتــی بــا حضــور صاحبنظــران دانشــگاهی و
گفتنیاست،همزمانبااین کنفرانس ،کارگاههایآموزشی،
صنعتی و سازمانهای مرتبط برگزار میشود.
نمایشــگاه و میزگردهای تخصصی و مسابقات چالشهای
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صفحه
نخست

نشست

بازدید

جلسه

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت
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حضور پررنگپارکعلمو فناورییزدو شرکتهایمستقردر آندر نمایشگاهجانبیکنفرانسبرق
پــارک علــم و فنــاوری یــزد و شــرکتهای مســتقر در آن در
نمایشگاهجانبیبیستوهفتمین کنفرانسمهندسیبرق
ایران شرکت کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فناوری یــزد ،چند
شــرکت فعــال مســتقر در ایــن پــارک بــا برپایــی غرفــه و ارائه
محصــوالت خود ،در نمایشــگاه جانبی بیســت و هفتمین
کنفرانس مهندســی برق ایران شــرکت نمودند که از جمله
این شرکتها میتوان به پایا الکترونیک ،یکتا مبدل پارس،
ســیروان ،ژتون ،صافــات انرژی و رایانش تصویر مبنا اشــاره

کرد.
گفتنــی اســت ،پارک علــم و فنــاوری یزد عالوه بــر حمایت از
برگزاری این کنفرانس با برپایی غرفه ،در نمایشــگاه جانبی
آن حضور فعال دارد.
بیســت و هفتمین کنفرانس مهندســی برق ایران با هدف
گســترش دانــش فنــی و همچنین ایجاد محیطی مناســب
بــرای تبــادل نظــر علمــی و فنــی ،ارائــه آخریــن یافتههــای
پژوهشی و تشویق مشارکت محققان 10 ،الی  12اردیبهشت
به میزبانی دانشگاه یزد برگزار میشود.

به همت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

نخستینجشنوارهدانشآموزیایدهتانوآوری
نخســتین جشــنواره دانش آمــوزی ایده تا نــوآوری به
همت مرکز نــوآوری پارک علم و فناوری یزد و حمایت
دبیرســتان پســرانه جواداالئمــه یــزد ،چهارشــنبه 11
اردیبهشت  98در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علــم و فنــاوری یزد،
در ایــن جشــنواره کــه بــرای دانــش آمــوزان پایــه نهم
دبیرســتان جواداالئمــه برگــزار شــد ،یــازده تیــم ایده

چهارنفــری تشــکیل و دانــش آمــوزان ضمــن آموزش
مفاهیــم ایــده پــردازی و بــازار ،بــه تمرین عملــی این
مفاهیمپرداختند.
در پایان جشنواره نیز ارائه تیم ایدهها انجام گرفت و
به سه تیم ایده برتر با عناوین ایدههای «اپلیکیشن
هشــدار ســرویسها» « ،اپلیکیشن کالســور» و « بارکد
خوان هوشمند» جوایزی اهدا شد.

انتخابرئیسپارکعلمو فناورییزد
بهعنوانعضوهیاتمدیرهانجمنعلمیپارکهایعلموفناوریکشور
داریــوش پورســراجیان ،رئیس پــارک علم و فنــاوری یزد به پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان یکی
عنــوان عضو هیات مدیــره انجمن علمــی پارکهای علم و از اعضا هیات مدیره این انجمن انتخاب شد.
گفتنی است ،شبکه سازی ،برگزاری همایشها و سمینارها،
فناوری و مرا کز رشد کشور انتخاب شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،ســومین احیــای مجدد کنفرانس ملــی پارکها ،زمینه ســازی برای
دوره انتخابات هیات مدیره انجمن علمی پارکهای علم و حضــور پارکها در مرا کــز بینالمللی از فعالیتهای انجمن
فناوری و مرا کز رشد کشور روز چهارشنبه  11اردیبهشت  98علمــی پارکهــای علــم و فنــاوری کشــور اســت .همچنین
بخشی از فعالیتهای مرتبط با پارکهای علم و فناوری از
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.
در این انتخابات که در حاشــیه ســی و هشــتمین نشســت طریق برون سپاری به این انجمن وا گذار میشود.
روســای پارکهــای علــم و فنــاوری برگــزار شــد ،داریــوش

توسط یکی از شرکتهای پارک علم و فناوری یزد انجام شد:

تولیدکرمضدچروکومرطوبکنندهبرپایهمحصوالتطبیعیزنبورعسل
کرم ضد چروک و مرطوب کننده برپایه محصوالت طبیعی
زنبورعسل توسط شرکت شفا شهد شیرکوه ،مستقر در پارک
علم و فناوری یزد تولید و به بازار عرضه شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،این
محصوالت با نام تجاری آپی پرو ،برپایه محصوالت طبیعی
زنبورعســل فرمولــه و تولید شــده انــد که عســل و ژل رویال
موجود در این محصوالت کامال طبیعی و دارای کیفیت باال
بوده و اثرگذاری محصول را افزایش داده است.
به گفته صادقیان ،مدیرعامل شرکت شفا شهد شیرکوه ،از
دیگر ویژگیهای مثبت این محصوالت تولیدی فاقد پارابن
بودن است .پارابنها از پرکاربردترین دسته مواد نگهدارنده
هســتند که بــه دلیل خواص آنتی با کتریال ،قیمــت ارزان و
عملکــرد مناســب در برابــر آلودگیهــای میکروبــی ،در ا کثــر

محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی اســتفاده میشــوند .این موثره تحریک سنتز پروتئینهای ساختاری پوست ،کالژن
مواد از آنجایی که به همراه محصوالت آرایشی-بهداشــتی و االستین اشاره کرد.
بــه عمق پوســت و مو نفوذ میکننــد ،اثرات مخــرب خود را
در انتهــای الیههای زیرین این بافتها برجای میگذارند.
از جمله این اثرات ،ســوزش و التهابات پوستی ،درماتیت،
سرطان ،وا کنشهای حساسیتی و … میباشد.
از ویژگیهــای کــرم ضــد چــروک ایــن شــرکت نیــز میتــوان
بــه تغذیه کننــده ســلولهای پوســتی ،افزایش اســتحکام
پوســت ،افزایــش تعداد و کیفیــت فیبروبالس ـتهای درم،
رفع افتادگی و افزایش اســتحکام و انعطاف پذیری پوســت
صــورت ،کمــک بــه رفــع چروکهــای ســطحی و کاهــش
چروکهــای عمیق پوســت ،تغذیــه و محافظت از پوســت
بدلیل داشــتن اســیدهای چرب ضــروری موجــود در ماده
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با موافقت معاون علمی و فناوری رییس جمهوری انجام میشود:
صفحه
نخست

نشست

ایجادکارخانهنوآوریدر بافتتاریخیشهریزد
سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در
حاشیه بازدید از کارخانه متروکه نخ ریسی درخشان در یزد،
با ایجاد کارخانه نوآوری در این مکان موافقت کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
بازدیــد که روز ســه شــنبه  24اردیبهشــت  98و در حاشــیه
ســفر ستاری به اســتان یزد انجام شد ،محمدعلی طالبی،
اســتاندار یــزد و داریوش پورســراجیان ،رئیس پــارک علم و
فناوری یزد وی را همراهی کردند.
پــس از ایــن بازدیــد مقــرر شــد کارخانــه قدیمــی و متروکــه

نخریســی درخشــان در بافــت تاریخــی یــزد بــا حمایــت
زیرســاختی معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری به
کارخانه نوآوری تبدیل شود.
کارخانه نوآوری بســتری اســت کــه در آن بســیاری از ابزارها
و منابــع مــورد نیاز کارآفرینی شــامل زیرســاختها ،مربیان
و مشــاوران ،ســرمایهگذاران ریســک پذیر ،شــتابدهندهها،
خدمــات دهنــدگان بــه اســتارتاپها و کســب و کارهــا،
استارتاپها و بازیگران اصلی ا کوسیستم کارآفرینی را در یک
فضا گردهم میآورد.

بازدید

توسط شرکت دانش پردازش کاج پارس ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد انجام شد:
جلسه

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

توسعهو بومیسازینرمافزار شرکتاسپانیاییOpenkm
نرم افزار مدیریت اسناد و دانش شرکت اسپانیایی Openkm
توســط متخصصان شــرکت دانش پردازش کاج ،مستقر در
پارک علم و فناوری یزد توسعه و بومی سازی و با نام کاج به
صورت کامال ایرانی ارائه شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد ،وحید
ســلطانی ،مدیرعامــل شــرکت کاج با بیان اینکــه زمانی که
یــک نــرم افــزار به زیــر ســاخت ســازمانی تبدیل میشــود و
اطالعات حیاتی آن سازمان در آن قرار میگیرد نباید به یک
کشــور خارجی وابسته باشــد و تحت تاثیر عواملی همچون

تحریمها قرار بگیرد ،گفت :یکی از شرکتهای مطرح که در
زمینه نرم افزار مدیریت اســناد مشغول به فعالیت و عرضه
محصوالت است شرکت  Openkmاست که محصول کشور
اسپانیا بوده و ما نسخه متن باز آن را توسعه داده و بومی و
با نام ایرانی کاج ارائه نمودیم.
وی با اشــاره به تفاوتهای این نرم افزار با نرم افزار خارجی
آن ،گفت :از ویژگیهای این نرم افزار برنامه ریزی بر اساس
تاریخ شمســی ،اســتفاده از واحد پولی ریال به جای دالر و
یورو و آماده سازی بر اساس سلیقه کاربر ایرانی است.

با حضور وزیر بهداشت و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد:

رونماییاز محصولشرکتپردیسپژوهشفناوران،مستقردر پارکعلمو فناورییزد
در حاشــیه دهمیــن گردهمایی مدیران فناوری و رؤســای
مرا کز رشــد دانشــگاههای علوم پزشــکی کشــور از محصول
شرکت دانش بنیان پردیس پژوهش فناوران یزد(مستقر در
پــارک علــم و فناوری یزد) با حضور وزیر بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
رونمایی شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
نانوهیدروکسی آپاتیت کربناته نانوساختار به علت سازگاری
زیستی ،زیست فعالی و قابلیت اطمینان کاربردی در بدن،
به طور گســترده برای کاربردهای پزشــکی ،دندانپزشــکی،

داروسازی و آرایشی بهداشتی استفاده میشود.
در ایــن مراســم از شــش محصــول دیگــر در حــوزه ســامت
از جملــه هلیــوم مایــع دســتگاه MRIپنل روشــنایی و ضد
عفونیکننــده ایمــن بــرای انســان ،ا کسیژنســاز بــای پپ،
رادیولــوژی دیجیتــال ،دســتگاه اتــوکالو  FLASH22و ماده
موثره داروی سیتا گلیپتین نیز رونمایی شد..
شــرکت پردیــس پژوهــش فنــاوران یــزد بــا برنــد آپاتــک
فعالیتهای خود را با کادری مجرب و متخصص در زمینه
مهندســی پزشــکی ،به منظور تامیــن بیو مــواد در مقیاس
صنعتی تحت حمایت پارک علم و فناوری یزد ،از سال ۱۳۹۰

آغاز کرده و هم ا کنون در این پارک مستقر است.

اجرای طرح“بسیج ملی کنترل فشار خون” در پارک علم و فناوری یزد
طرح بسیج ملی کنترل فشار خون سه شنبه  28خرداد 98
در پارک علم و فناوری یزد اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در راستای
اجرای مرحله دوم طرح بســیج ملی کنترل فشــار خون در
سراســر کشــور و اســتان یــزد ،تیم اعزامــی از دانشــگاه علوم
پزشــکی یــزد با حضور در ســالن موسســات پارک یزد فشــار
خــون بیــش از  80نفــر از مدیران ســتاد و شــرکتهای فناور
مستقر در پارک علم و فناوری یزدرا اندازه گیری کردند.
در طرح بســیج ملی کنترل فشــارخون بیش از  25دستگاه

دولتی ،غیردولتی و خبرگزاریهای رســمی کشــور مشارکت
دارنــد و در اجــرای آن از ظرفیــت تمامــی نهادهای عمومی
و خصوصــی ،ســازمانهای مردمنهــاد و خیریهها ،بســیج،
هاللاحمــر ،انجمــن پزشــکان ،نظــام پزشــکی ،بیمههــا و
دستگاههای ذیربط مانند شهرداری استفاده میشود.
افــرادی کــه در مرحله غربالگری ب ه عنوان بیمار فشــارخون
باال شناسایی شوند پس از دریافت پیامک به مرا کز جامع
خدمــات ســامت و یــا پزشــک مربوطــه ارجــاع و مراحــل
مراقبت و درمان خود را بهصورت رایگان دریافت میکنند.
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صفحه
نخست

نشست

کسب رتبه برتر سه شرکت مستقر در پارک علم و فناوری یزد
در سامانهارزیابیفناورانایران
ســه شــرکت مســتقر در پارک علم و فناوری یزد در ســامانه
ارزیابی فناوران ایران (سافا) رتبههای برتر کسب کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،علی
باستی ،دبیر نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،
فناوری و فن بازار ضمن تشــکر از مشــارکت موثر پارک علم و
فناوری یزد در این نمایشــگاه که در دی ماه  97برگزار شد،
از کســب رتبه باالتر از سه توسط شرکتهای تعاونی دانش
بنیــان فنــاوران صنعــت رباتیــک یــزد ،نانو ســنجش یــاران

محیط و عمید فناور آب و معدن یزد ،مســتقر در این پارک
خبر داد.
طبق گفته وی گواهی نامه ســطح آمادگی فنــاوری ()TRL
ایــن فنــاوران کــه در ســامانه ارزیابی فنــاوران ایران (ســافا)
بــا محصوالت سیســتم آبیــاری هوشــمند گیاهــان ،فرآیند
باروری ابرها با هواویزهای گرافنی و فرآوری زیست محیطی
معدنی کانی هونتیتی و هیدرومنیزیت به ترتیب حائز سطح
( )TRLهشت ،چهار و نه شده اند به آنها تقدیم میشود.

بازدید

با حضور پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:
جلسه

جشنواره
سپاس آب

تور فناوریصنعتگران،کارآفرینانوفعالینحوزهفناوریونوآورییزد
تــور فناوری صنعتگران ،کارآفرینــان و فعالین حوزه فناوری
و نوآوری یزد با حضور ا کرم فدا کار ،معاون توسعه مدیریت
منابع استاندار یزد ،داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم
و فناوری یزد ،مجتبی حسینی پور ،رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان یزد و جمعی از صنعتگران و کارآفرینان
و فعالین حوزه فناوری و نوآوری یزد ،سوم تیر  ۹۸برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این تور
فناوری که توســط منطقه ویژه علم و فنــاوری و با حمایت

نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان یزد بــا هــدف بازدید
صنعتگران و سازمانهای دولتی مرتبط با فناوری و نوآوری
برگزار شد ،صاحبان صنایع بنام و مدیران و مقامات استانی
شرکت کردند.
شــرکت کنندگان به ترتیب از مرکز نوآوری دانشــگاه شریف،
کارخانه نوآوری آزادی و کارخانه زر ما کارون بازدید نموده و
از نزدیک با فعالیتهای این مرا کز آشنا شدند.

افتخاری دیگر برای پارک علم و فناوری یزد:

کسب رتبه سوم فن بازار برتر سال ۹۷توسط فن بازار منطقه ای استان یزد
در دوازدهمین نشســت سراســری فن بازارهای منطقه ای
و تخصصی کشور ،فن بازار منطقه ای استان یزد رتبه سوم
فن بازارهای برتر کشور را در سال  ۹۷کسب کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
نشســت که تیر  ۹۸در شــهر سمنان برگزار شــد از احمدرضا
فقیــه خراســانی ،معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علــم و
فنــاوری یزد و مدیر فن بازار منطقه ای اســتان یزد به پاس
توسعه بازار فناوری استان از طریق فعال سازی ظرفیتها

و توانمندیهــای فناورانــه و نقــش آفرینــی در جهــت رونق
فضای کسب و کار و مبادالت فناورانه در همکاری متقابل
با شبکه فن بازار ملی ایران تجلیل شد.
گفتنی اســت ،پارک علم و فناوری یزد از ســال  ۹۴به عنوان
فــن بازار منطقه ای کار خــود را آغاز کرد و با کارگزاری بخش
خصوصــی (شــرکت ســورنا ،از شــرکتهای فناور مســتقر در
پــارک) در راســتای تحقــق اهــداف فــن بــازار ملــی در حــال
فعالیتاست.

ساختانیمیشنگردشگریتاریخیشهریزددر مرکزانیمیشنپارکعلموفناورییزد
انیمیشن گردشگری تاریخی در مورد تاریخ شهر یزد در مرکز
توسعهفناوریهنرهایدیجیتال(مرکزانیمیشن)پارکعلم
و فناوری یزد ساخته میشود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،علی
نیکــوکار ،مدیــر مرکز انیمیشــن پارک یــزد با اعــام این خبر،
گفت :طرح انیمیشن گردشگری تاریخی ،در واقع انیمیشن
ســه بعــدی در مورد تاریخ شــهر یزد اســت که پــس از تولید
میتواند از طریق سینماهای پنج بعدی پخش شود.
وی با بیان اینکه این پروژه هم جنبه فرهنگسازی و تاریخی
و هــم جنبه گردشــگری و توریســتی دارد ،افــزود :این طرح

بســیار بزرگ و درآمد زا اســت که از ســال گذشته داریم روی
آن کار میکنیــم و امیدواریــم بتوانیم ســرمایهگذاران خوبی
پیدا کرده و طرح را به مرحله اجرا برسانیم.
مدیر مرکز انیمیشــن ،برگزاری دورههای انیمیشن سازی را
از دیگــر اقدامات این مرکز دانســت و اظهار داشــت :درحال
حاضر یک دوره آموزشی تابستانه در زمینه انیمیشن سازی
داریــم که هنرجویان از مقاطع ســنی مختلف میتوانند در
این کالسها شرکت کنند.
نیکــوکار تصریــح کرد :ایــن کالسها در زمینه انیمیشــن دو
بعدی و ســه بعــدی ،کارگردانی انیمیشــن و موشــن گرافی

برگزار میشود.
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صفحه
نخست

نشست

بازدید

انتخابشرکتسورنا(کارگزار فنبازار استانیزد)بهعنوانکارگزار برترکشور
شرکت سورنا،کارگزار فن بازار استان یزد به عنوان کارگزار برتر
کشور در سال  ۹۷انتخاب شد.
علومــی ،مدیــر عامــل این شــرکت کــه از ســال  ۹۲بــا زمینه
تخصصی انتقال فناوری در پارک علم و فناوری یزد مستقر
شــده اســت در گفتگو با روابط عمومی پارک علم و فناوری
یزد با بیان اینکه این شرکت از سال  ۹۵کار خود را به عنوان
کارگزار فن بازار یزد آغاز کرده است گفت :نماینده دولتی فن
بازار ملی ایران در استان یزد پارک علم و فناوری یزد است و
خدمات کارگزاری و تمام کارهای اجرایی آن توسط شرکت
سورنا انجام میشود.

وی افزود :با وجود اینکه ما فعالیت خود را چند سالی دیرتر
از سایر فن بازارهای کشور آغاز کردیم توانستیم از ابتدای کار
و در سه سال متوالی جزو پنج فن بازار برتر کشور قرار گرفته و
در سال  ۹۷نیز جزو سه فن بازار برتر کشور شویم.
مدیرعامــل شــرکت ســورنا بــا اشــاره بــه اینکــه فــن بــازار به
معنــای بازار عرضه و تقاضای فناوری اســت ،گفت :در این
بازار فعالیتها و خدماتی مانند جذب ســرمایهگذار در حوزه
فنــاوری ،انتقال و تبادل فناوری ،توســعه بــازار محصوالت
فنــاور و رفــع نیازهــای فنــاوری صنعــت و جامعــه انجــام
میشود.

در مراسم نکوداشت روز صنعت و معدن انجام شد:

تجلیلاز شرکتنیرو پارسبهعنوانواحدفناور نمونه
مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن ،سه شنبه 18تیر
ماه  98با حضور تعدادی از صنعتگران ،مدیران واحدهای
صنعتی ،تولیدی ،صاحب نظران و مسئوالن یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
مراسم تندیس واحد فناور نمونه به سهراب بهمردی ،مدیر
عامل شرکت نیرو پارس اهدا و از وی تقدیر شد.
شــرکت نیرو پارس از شرکتهای مســتقر در پردیس زیست
فنــاوری و سیســتمهای پیشــرفته صنعتــی پــارک علــم و
فناوری یزد ،در زمینه ی مشاوره ،طراحی ،تامین تجهیزات
و نصــب و راه انــدازی ســامانههای خورشــیدی منفصــل و
متصل به شــبکه در بخشهای مختلف خانگی ،صنعتی،

جلسه

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه

در چهارمین کنفرانس تجارب برتر بخش اداری انجام شد:

تجلیلاز پارکعلمو فناورییزدبهعنوانبرترینهایمدیریتمصرفانرژی
چهارمیــن کنفرانس تجــارب برتر مدیریت انــرژی در بخش
اداری باحضــور شــماری از مدیــران و کارشناســان اداری
استان یزد ،تیر ماه  98برگزار و از برترینها تجلیل شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،همزمان
بــا برگــزاری چهارمین کنفرانس تجــارب برتر بخــش اداری،
از دســتگاههای برتــر اســتان کــه گام خوبــی را در جهــت
مدیریــت مصرف انرژی برداشــته بودند تقدیــر بعمل آمد و
همانند ســالهای گذشته پارک علم و فناوری یزد نیز جزء

برترینهای این حوزه قرارگرفت.
گفتنــی اســت ،مدیریــت مصــرف یک انتخــاب برای کشــور
نیست بلکه یک ضرورت است و این وظیفه خطیر صرفا به
عهده صنعت برق نبوده و دیگر سازمانها نیز با خرید لوازم
پر بازده انرژی ،به کار بردن شــیوههای نوین بهینه ســازی
مصــرف و اســتفاده از نور طبیعــی روز به جای روش ـنکردن
چــراغ و آمــوزش کارکنــان بــرای مدیریــت انــرژی میتواننــد
نقشآفرینباشند.

با مشارکت یکی از شرکتهای فناورمستقر در پارک علم و فناوری یزد انجام شد:

کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

افتتاحطرحآبیاریهوشمنددر فوالدآلیاژیایران

اخبار

معرفی
شرکت

تجاری و روشنایی خورشیدی معابر فعالیت دارد.
گفتنــی اســت ،در مراســم نکوداشــت روزصنعــت و معدن،
سعید زرندی ،معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت ،محمــد علــی طالبــی ،اســتاندار یــزد ،موســوی،
نماینــده مــردم یزد و اشــکذر در مجلس شــورای اســامی،
فــدا کار ،معاون توســعه مدیریــت و منابع اســتانداری یزد،
عظیمی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد،
محمدرضا علمدار یزدی رییس ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت یزد و ســید علــی ا کبر کالنتر ،رییــس خانه صنعت،
معدن و تجارت یزد حضور داشتند.

در مراســمی بــا حضــور عیســی کالنتــری ،معــاون رئیــس
جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست ،محمد
علــی طالبــی ،اســتاندار یــزد و احمدرضا فقیه خراســانی،
معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
۲۴تیرمــاه  ۹۸طــرح آبیــاری هوشــمند در شــرکت فــوالد
آلیاژی ایران افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،سیستم
جامــع و نویــن آبیاری هوشــمند (بــا معیار نیاز آبــی گیاه)
فضای ســبز کشور توسط شرکت فناوران صنعت رباتیک،
از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد در شرکت
فوالد آلیاژی یزد اجراشده است.
هــادی زار ع ،مدیــر عامــل شــرکت دانــش بنیان فنــاوران
صنعــت رباتیــک در توضیــح این طــرح با بیــان اینکه این
پــروژه کامال زیســت محیطی بوده و آبیاری تنها با پســاب
تصفیه شده با مخزنی  4000متر مکعبی تحت وب صورت
میگیرد ،گفت :در این طرح  50ایســتگاه هوشمند سوالر
در مناطــق مختلــف شــرکت نصــب شــده و پــس از فرمان
سیســتم بــه ســرور مرکــزی و بــر اســاس مقــدار نیــاز گیاه و

خــا ک بــه آب ،پمپهــا آغاز بــه کار کرده و آبیــاری صورت
میگیرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر  52هکتار فضای سبز
تحت پوشش سیستم آبیاری هوشمند قرار گرفته است،
تصریــح کرد :با حمایتهای شــرکت فوالد آلیــاژی و پارک
علــم و فنــاوری یزد ،این پروژه به صــورت عملیاتی آغاز به
کار کرد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
مجــری طــرح در ادامــه اظهــار اشــت :سیســتم آبیــاری
هوشــمند بــر روی سیســتم آبیــاری تحــت فشــار نصــب
میشــود و بــا ایــن روش بیــش از  25درصــد صرفه جویی
در روش آبیاری تحت فشار و بیش از  55درصد نسبت به
روش غرق آبی در مصرف آب صرفه جویی خواهد شد.
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به مناسبت روز ملی کارآفرین برگزار شد:
صفحه
نخست

نشست

بازدید

جلسه

نشستنقدو بررسیکتابرویایبزرگ
نشست نقد و بررسی کتاب رویای بزرگ (معرفی ایدههای
کار آفرینــی اجتماعــی و فرهنگــی جهان) در حوزه کســب و
کارهــای نوپــای فرهنگی ،یکشــنبه  6مــرداد مــاه  98برگزار
شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
نشست که با حضور فخرالسادات خامسی ،مدیر کل دفتر
امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد ،محمد رستگاری،
فرماندار یزد ،مجید جوادیان زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی یزد ،تقی فرهنگ نیا ،مدیر پردیس علوم انسانی و
هنر پارک علم و فناوری یزد و دیگر نویسندگان و منتقدان
اســتان در کتابســرای ملک برگزار شــد ،کتاب رویای بزرگ
مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
زهره چمنی ،مدیرعامل شــرکت رویش ماندگار (مستقر در
پارک علم و فناوری یزد) ،یکی از نویســندگان کتاب رویای
بزرگ ،در این نشست ،هدف از تالیف این کتاب را معرفی

ایدههــای کارآفرینــی اجتماعــی و فرهنگــی جهــان
اعالم کرد.
تقی فرهنــگ نیا ،مدیر پردیس علوم انســانی و هنر
پــارک علم و فناوری یــزد در نقد رویای بزرگ ،گفت:
کتابهای کارآفرینی فرهنگی باید بر اساس روحیات
و سبک زندگی ایرانی و یزدی تالیف شوند تا حدا کثر
بازدهی در کار و جامعه ی ایرانی را داشته باشند.
محمد شــهاب شــهوازیان نیز ضمن تقدیــر از پرداختن به
مبحــث کارآفرینی فرهنگی در کتاب رویــای بزرگ ،این امر
را موضوعــی مهم و قابل توجه در جامعه دانســت و گفت:
کارآفرینی ،کسب و کاری است که عامل تغییر در یک روند
تکــراری باشــد .تغییــر و تحول و نــوآوری از عوامل اساســی
شــکل گیــری کارآفرینــی هســتند کــه بــا ایــن شــاخصهها
میتــوان ایدههای کارآفرینی را مورد بررســی قــرار داده و در
مورد کارآفرین بودن آنها اطمینان حاصل کرد.

شــهوازیان در ادامــه ســامانه ی کتاب فروشــی آنالیــن را از
نمونههــای موفــق کارآفرینی در ایران دانســت که علیرغم
مقاومت بــازار کتاب و جامعه در برابر پذیرش این موضوع
توانسته موفقیت الزم را کسب کند .سید حسین رضوی از
دیگر منتقدین و نویسندگان یزدی در بررسی کتاب رویای
بزرگ آن را کتابی مفید و ارزنده دانست و معرفی کارآفرینان
برتر یزدی را در کتابهای بعدی توصیه نمود.
گفتنی اســت ،این کتاب در  175صفحــه رنگی ،به صورت
وزیــری و در هــزار نســخه بــا همــکاری اداره کل فرهنــگ و
ارشاد اسالمی منتشر و در دسترس عموم قرار دارد.

با حضور اعضای هیات رئیسه پارک علم و فناوری یزد انجام شد:
جشنواره
سپاس آب

افتتاح پروژه افزایش خلوص سنگ آهن بدون استفاده از آب
پروژه شــرکت فرآور کانی گنج ،پنجشــنبه  ۱۰مرداد  ۹۸با
حضور داریوش پورسراجیان ،رئیس پارک علم و فناوری
یزد ،شهرام شکوهی،معاون پشتیبانی پارک ،احمدرضا
فقیه خراســانی ،معاون فناوری و نــوآوری پارک ،محمد
ســپهر ،مدیرعامــل صندوق پژوهــش و فناوری اســتان
یزد و ســعید افضلی پور ،رئیس خانه معدن اســتان یزد
افتتاح شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
طــرح افزایش خلوص ســنگ آهــن از طریــق روشهای

نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

مغناطیســی و مکانیکی و بدون اســتفاده از آب توســط
شرکت فراور کانی گنج ،مستقر در پردیس زیست فناوری
و سیستمهای پیشرفته صنعتی پارک علم و فناوری یزد
به اجرا درآمد.
مزیــت ایــن طــرح نســبت بــه ســایر طر حهــای افزایــش
خلوص ســنگ آهن عدم نیاز به آب بوده و سنگهایی
بــا ارزش اقتصادی صفر پس از تخلیص ارزش اقتصادی
یافته و قابلیت فروش در بازار مییابند.

با حضور استاندار یزد انجام شد:

رونماییاز سندارتقایوضعیتزنانو خانوادهاستانیزد
از ســند ارتقــای وضعیــت زنــان و خانــواده اســتان یــزد بــا
حضــور محمد علی طالبی ،اســتاندار یزد ،احمد ترحمی،
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار ،فاطمــه
دانش یزدی ،مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری
یزد ،ونوس عامری ،عضو شــورای اسالمی شهر یزد ،سید
محمد رســتگاری ،فرماندار یزد و عباس مالزینلی ،رئیس
ســازمان فرهنگی ورزشــی شــهرداری یــزد از ســند ارتقای
وضعیت زنان و خانواده استان یزد رونمایی شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یزد ،ســند
ارتقــای وضعیــت زنــان و خانــواده اســتان یــزد بــا هــدف
تحکیــم بنیــان خانــواده و ارتقــای وضعیــت سیاســی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اقشار مختلف زنان توسط
شــرکت پیشتازان توسعه ماهان یزد ،مستقر در پارک علم
و فناوری یزد و با همکاری نهادها و دســتگاههای مرتبط
و اســتفاده از نظــرات خبــرگان و همچنیــن مســتندات و
آمارهــای موجود تدوین شــده و نقطه آغازی برای اجرای
برنامههای حوزه بانوان است.
محمدعلی طالبی ،اســتاندار یزد در این مراســم با اشــاره

بــه اهمیــت کانــون خانــوادهای کــه در معــرض آســیبها آیــد کــه موضوع خانواده بــه عنوان یک بحــث بنیادی در
و تهدیدهــای مختلــف قــرار دارد بــه ویــژه در اســتان یــزد فرهنــگ ملی و دینی ما در اســتان یزد جایــگاه خودش را
بــه عنــوان اســتانی که یکــی از ویژگیهای بــارز آن ،تقید و تقویت کند.
تعهد آن به ســنتهای حســنه ملی و مذهبی در موضوع
خانواده بوده اســت ،گفت :همین
نــگاه بــه اســتان یــزد ســبب شــده
کــه مــا در برنامههــای مختلــف
حــوزه مســائل خانــواده بتوانیــم
حمایــت و جلــب اعتماد بیشــتری
را از ســازمانهای مرکــزی داشــته
باشیم و با همین نگاه ،برنامههای
متنوعــی در ســطح اســتان توســط
دســتگاههای مختلــف در حــوزه
خانواده دنبال میشود.
وی اظهــار امیــدواری کــرد :از
نظــرات ،دیدگاههــا و همراهیهای
مــردم در حــوزه خانــواده اســتفاده
کرده و شــرایطی در استان به وجود
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برای نخستین بار به صورت ویدئو کنفرانس روی داد:
صفحه
نخست

برگزاریکمیسیوندائمیهیاتامنایپارکعلموفناورییزد

نشست

طرح در هیات امنا مصوب گردید.
گفتنــی اســت کمیســیون دائمــی پــارک ،نقــش جلســه
کارشناسی هیات امنای پارکهای علم و فناوری را به عنوان
عالی ترین نهاد و مرجع تصمیم گیری و سیاستگذاری آنها
را به عهده دارد و ســاالنه حداقل دو جلســه در سال برگزار و
در خصوص مهمتریم موضوعات پارکها از جمله برنامهها
و بودجه آنها تصمیم گیری میشود.

کمیســیون دائمی هیــات امنای پارک علم و فنــاوری یزد با
حضور اعضای کمیســیون دائمی این پارک ،پنج شــنبه ۱۷
مرداد  ۹۸به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
نشســت ریــز عملکــرد و شــاخصهای فعالیت ســال 1397
پــارک و اصالحیــه بودجــه تفصیلــی ســال  97و همچنیــن
بودجه تفصیلی  1398پارک پس از بحث و تبادل نظر جهت

بازدید

جلسه

جشنواره
سپاس آب
نمایشگاه
سازگاری با
کم آبی
نوآور یهای
صنعت
سرامیک

دفاع از
طرح های
نوآورانه
کارگاه
آموزشی
ایده پردازی
تا نوآوری

اخبار

معرفی
شرکت

افتتاحطرحتولیدآجرنمایعایقباایده
و مشاوره شرکت اقتصاددانش بنیان (مستقردر پارکعلمو فناورییزد)
طرح تولیــد آجرنمای عایق با حضور غالمــی ،مدیر ارزیابی
طر حهــای صنــدوق کارآفرینــی امیــد ،محســن صادقیان،
معــاون عمرانــی اســتانداری یــزد ،محمــد امامــی ،مدیــر
صندوق کارآفرینی استان یزد،هادیهادی نسب ،فرماندار
اشکذر و تقی فرهنگ نیا ،مدیر پردیس علوم انسانی و هنر
افتتاح شد.
بــه گزارش روابط عمومــی پارک علم و فنــاوری یزد ،مجری
این طرح شــرکت ابتکار نمای کویر رســتاق اشکذر و مشاور
و یکــی از ایــده پــردازان آن ،شــرکت اقتصــاد دانــش بنیان از
شــرکتهای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــوده و از
ویژگیهــا و مزایــای ایــن طرح میتــوان به حــذف پلهای
حرارتی در عایق ســازی ســاختمان ،قفل شوندگی مصالح
ســاختمان بــا یکدیگــر و رعایــت مبحــث  19مقــررات ملــی
ساختمان اشاره کرد.
محســن صادقیان ،معاون عمرانی اســتانداری یــزد بر لزوم
اســتفاده از شــرکتهای دانش بنیــان و ظرفیتهای آنها
تا کید کرد و گفت :با اســتفاده از دانش شــرکتهای دانش
بنیــان بخش بســیار زیــادی از مصرف آب و گاز توســط این
طــرح کاهش مییابد و به حفــظ و صرفه جویی در مصرف
کمکمیکند.

وی ابــراز امیدواری کرد :با همدلی و همکاری دســتگاهها و
نهادها نرخ بیکاری در استان به زیر  10درصد کاهش یابد.
محمــد امامــی ،مدیــر صندوق کارآفرینی اســتان یــزد نیز با
بیان اینکه رســالت صندوق کارآفرینی امید ارائه تسهیالت
اشتغال است و به این طرح تسهیالت  3درصدی پرداخت
شــده اســت ،گفــت :ایــن طــرح در اســتان ظرفیتهــای
خوبــی دارد و مــواد اولیــه آن از ضایعــات اســت و صنــدوق
کارآفرینــی امیــد بــه ایــن موضــوع توجــه
نمود و تســهیالت الزم بــرای این طرح را
پرداخت.
وی یکی از طر حهای صندوق کارآفرینی
امید را طرح روستای بدون بیکار عنوان
کرد و گفت :در این طرح به روســتاهایی
کــه ظرفیت ایجاد طــرح و اشــتغال زایی
دارند از طریق قرض الحســنه تسهیالت
 4درصدی ارائه میشود.
هادیهادی نســب ،فرماندار اشــکذر در
مراســم افتتاح طرح ابراز امیدواری کرد:
در ســال رونــق تولید کــه امر تولیــد مورد
توجه رهبری هم قرار دارد این شهرستان

بتوانــد گامهــای مهمــی در زمینــه ی تولیــد برداشــته و در
فضای تحریم ایجاد شده به خود کفایی برسد.
گفتنــی اســت ،شــرکت مطالعــات و پژوهشهــای اقتصــاد
دانش بنیان در سال  1388با هدف نهادینه سازی اقتصاد
دانایــی محــور در اســتان یــزد در پــارک علــم و فنــاوری یــزد
مستقر و فعالیت خود را در زمینه مطالعات و پژوهشهای
اقتصادی و امکانسجی پروژههای سرمایهگذاری آغاز کرد.

حضور شرکتدرایتپویاننسلآفتاب
(مستقردر پارکعلمو فناورییزد)در نمایشگاه fareteایتالیا
شــرکت دانــش بنیــان درایــت پویــان نســل آفتــاب کــه
فعالیتهای صادراتی خود را در کشــور ایتالیا از ســال 2018
آغاز نموده است در نمایشگاه  fareteایتالیا حضور یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،این
شــرکت با حضور در نمایشــگاه توانســت ســامانه بوستان را
به ســایر کشــورهای حاضر در این نمایشگاه معرفی نموده
و گامهــای بلنــد خود را برای صــادرات این محصول ملی و
بومی در اروپا و آسیا بردارد.
از دســتاوردهای مهــم دیگــر حضور در این نمایشــگاه برای
شرکت درایت پویان نسل آفتاب میتوان به فرصت جذب

سرمایهگذاری و همکاری با شرکتهای  Almacub، Iparsو
مذا کره با دانشگاههای بلونیا در ایتالیا و دانشگاه هرات در
کشور افغانستان اشاره کرد.
گفتنــی اســت ،نمایشــگاه  Fareteبــا هشــت ســال ســابقه،
فعالیت خود را از سال  2012آغاز نموده و هر ساله موقعیت
همــکاری بینالمللی برای بســیاری از شــرکتهای سراســر
دنیا در ایتالیا ایجاد مینماید .هشتمین نمایشگاه Farete
در تاریخ 4و  5سپتامبر در شهر بلونیا ایتالیا برگزار شد که در
آن بیــش از 1700بازدیدکننــده 800 ،غرفــه و  110ســرمایهگذار
بینالمللی از  30کشور دنیا حضور پیدا کردند.
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به مناسبت روز ملی خانواده انجام شد:

تجلیلفرماندار یزداز زوجهایکارآفرینپارکعلمو فناورییزد
ســید محمــد رســتگاری ،فرمانــدار یــزد به همــراه فاطمه
دانــش یــزدی ،مدیــر کل دفتــر امــور بانــوان و خانــواده
اســتانداری یزد ،به مناســبت روز ملی خانواده ،یکشــنبه
 10شهریور  98در پارک علم و فناوری یزد حضور یافته و از
زوجهای کارآفرین مستقر در پارک تجلیل کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،در
ایــن بازدید کــه داریوش پورســراجیان ،رئیــس پارک علم
و فنــاوری یــزد و محمــد قویــدل ،مدیــر روابــط بینالملل
پارک ،فرماندار را همراهی میکردند ،از سه شرکت اقتصاد
دانــش بنیــان ،ویســتا الکترونیــک و پارســا تجــارت که در
آنهــا زوجهــای کارآفرین بــا یکدیگر فعالیــت میکنند ،با
اهدای گل و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
یونــس میرجلیلــی ،مدیرعامــل شــرکت اقتصــاد دانــش
بنیان با بیان اینکه این شــرکت از سال  88تاسیس شده
و حیطــه کاری آن مطالعــات پژوهشــی و امــکان ســنجی
پروژههــای ســرمایهگذاری اســت ،گفــت :تا کنــون حدود
 600الــی  700پروژه ی امکان ســنجی کار شــده و ا کثر این
پروژههــا از یــزد و بخشــی نیــز بــه ســایر اســتانها مربــوط
است.
وی افــزود :در مرکــز رشــد پــارک علــم و فنــاوری یزد کمک
بســیاری به ما شــد و توانستیم شرکت خود را رشد داده و
به اینجا برسانیم.
میرجلیلی تصریح کرد :پروژه ی اخیری که توسط شرکت
اقتصــاد دانــش بنیــان انجام شــد ،کارخانــه ی تولید آجر
در رســتاق اشــکذر بود که صفر تا صد مشاوره آن بر عهده
شــرکت مــا بود و با ســازنده ی کــوره در یزد ارتبــاط گرفته
و تســتهای آزمایشــگاهی را انجام دادیــم و به نتیجه ی
مطلوب دست پیدا کردیم.
داریــوش پورســراجیان ،رئیــس پــارک علم و فنــاوری یزد
بــا اشــاره بــه اینکه خوشــبختانه امــروز شــرکتهای حوزه
ی علــوم انســانی و هنــر (فناوریهــای نــرم) ثابــت کــرده
انــد کــه بخــش بزرگــی از مســائل مــا در این حوزه اســت و
فناوریهای ســخت ما نیز به این حوزه نیاز دارند ،اظهار
داشت :از ابتدای تاسیس مرکز رشد علوم انسانی و هنر تا

کنون حدود  67شــرکت در این مرکز تربیت شــده اند و در
حال حاضر  30شرکت در دوره ی رشد وجود دارند.
وی افــزود :بعضــی از این شــرکتها هنــوز در مجموعه ی
اقبــال حضــور دارند و مزیت بودن در پارک هم این اســت
که شــرکتها با وجــود کوچک بودن میتواننــد با یکدیگر
تعامــل و ارتبــاط داشــته و در قالــب شــبکه در طر حهــای
بزرگ فعالیت کنند.
برزگری ،مدیرعامل شــرکت ویســتا الکترونیــک نیز در این
بازدید ،ساخت آبنمای دیجیتال را فعالیت اصلی شرکت
عنــوان کرد و افزود :گذر فرهنگ و هنر (کوچه مازاریها)،
آبنمای شــهرداری حمیدیا ،آبنمای پاســاژ صدف و چند
نمونه در ســایر اســتانها از فعالیتهای این شرکت بوده
است.
محمــد رســتگاری ،فرمانــدار یــزد ،آبنماهای تولید شــده
توســط ایــن شــرکت را کاری جدیــد و نــو دانســت و گفت:
الزم اســت مــردم بداننــد این محصــوالت در پــارک علم و
فناوری یزد و به دســت متخصصین یزدی ســاخته شده

است.
دهقانی ،مدیرعامل شرکت پارسا تجارت نیز با بیان اینکه
مــن و همســرم حــدود  12ســال اســت در زمینــه ی تولید
تجهیزات حوزه ی نفت و گاز فعالیت داریم ،گفت :اولین
محصــول ما سیســتمهای کنترل دیسپنســر جایگاههای
 CNGیــا پمپهای گاز اســت که سیســتم کنتــرل آن را از
بــرد آن پــرورش داده و نــوآوری جدیدی ایجــاد کردیم به
طــوری که بــا این محصول میتوانیــم اطالعات جایگاه از
جمله اطالعات و گزارشهای فروش به ترتیب پمپهای
گاز را در لحظه داشته باشیم.
داریــوش پورســراجیان با اشــاره بــه اینکه پیشــرفته ترین
حوزه از لحاظ علم و تکنولوژی ،حوزه ی گاز است ،گفت:
ورود بــه حــوزه ی نفت و گاز بســیار ســخت اســت چرا که
از لحــاظ اســتانداردهای بــاال و دیگــر مســائل موجــود،
امــکان ورود بــه ایــن حــوزه بــه ســادگی فراهــم نمیشــود
و ایــن نمونهها و شــاخصهها نشــان از آن دارد که ســطح
تکنولوژی سطح قابل قبولی است.
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دبیر تحریریه :مرضیه غالمی
همکاران :شیما بهره ور
عکس:محدثهکریمی،حمیددشتی
صفحه آرا :مجتبی دهقانی
نشانی :یزد ،خیابان مطهری ،مرکز فناوری اقبال

کدپستی ۸۹۱۷۶۹۷۹۹۸ :تلفن۰۳۵۳۷۲۵۶۱۲۹ :
دورنما۰۳۵۳۷۲۵۶۱۲۸ :
پستالکترونیکیinfo@ystp.ac.ir:
پایگاهاینترنتیwww.ystp.ac.ir:
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مدیرعامل شرکت شفا شهد شیرکوه یزد مطرح کرد:

محصوالتتولیدیشرکتشفاشهدکامالطبیعیوفاقدپارابنهستند
اخیرا از دو تا از محصوالت شــرکت شــفا شــهد شــیرکوه یزد،
مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری یــزد رونمایــی شــد .ایــن
محصــوالت کرم ضد چروک و مرطوب کننده با اســتفاده از
خواص طبیعی زنبور عســل بودند که با نام تجاری آپی پرو
بــه بازار عرضه شــدند .به بهانه این موفقیــت با صادقیان،
مدیرعامل این شرکت به گفتگو نشستیم:
جناب صادقیان لطفا این محصوالت رو معرفی کنید.
محصــول اول کــرم مرطوب کننــده حاوی عســل طبیعی،
تغذیه کننده ســلولهای پوستی ،آبرســان با خاصیت نرم
کنندگــی قــوی ،محافــظ و مرطــوب کننــده عمیق پوســت
دســت و صورت ،بسیار ســبک با اثر پوشانندگی یکنواخت
دارای ویژگی رفع خشکی پوست ،جلوگیری از ترک خوردگی
و حفــظ انعطــاف پذیری پوســت اســت و محصــول بعدی
کــرم ضــد چیــن و چــروک حــاوی ژل رویال طبیعــی ،تغذیه
کننــده ســلولهای پوســتی ،افزایــش اســتحکام پوســت،
افزایش تعداد و کیفیت فیبروبالستهای درم ،رفع افتادگی
و افزایــش اســتحکام و انعطــاف پذیــری پوســت صــورت،
کمــک بــه رفــع چروکهای ســطحی و کاهــش چروکهای
عمیق پوست ،تغذیه و محافظت از پوست بدلیل داشتن
اســیدهای چرب ضــروری موجود در مــاده موثره و تحریک
ســنتز پروتئینهــای ســاختاری پوســت کالژن و االســتین
است.
بســیار عالــی! ویژگیهــای منحصــر بــه فرد ایــن محصوالت
عالوه بر مواردی که ذکر کردید چیست؟
محصوالت تولید شــده شــرکت شــفا شــهد شــیرکوه یــزد با
نــام تجــاری آپی پــرو برپایه محصوالت طبیعی زنبورعســل
فرموله و تولید شــده اند .عســل و ژل رویــال موجود در این
محصــوالت کامــا طبیعــی بــوده و دارای کیفیــت باالیــی
هســتند ،لذا اثرگذاری محصــول را افزایش میدهد .از دیگر
امتیازهــای مثبــت این محصــوالت تولیــدی ،فاقــد پارابن
بودن است.
پارابنها دقیقا چه هستند؟
پارابنهــا از پرکاربردتریــن دســته مــواد نگهدارنده هســتند

ممکنه بفرمایید برای تولیــد این محصوالت چه مراحلی را
پشت سر گذاشتید؟
ا گــر بخواهم مراحل تولید محصوالت رو از ابتدای تشــکیل
شــرکت بگویم به ترتیب ثبت شرکت(سهامی خاص) ،ثبت
ایــده ،دفاع از ایده محوری در جلســه شــورای پذیرش مرکز
رشــد بیوتکنولوژی ،ثبت برند ،ساخت نمونه آزمایشگاهی
محصــوالت ،انجام آزمایشــات میکروبــی و کنترل کیفیت،
عرضــه محصوالت و رکــورد برداری در خصــوص تاثیرگذاری
محصــوالت ،ارائــه مــدارک الزم بــه ســازمان غــذا و دارو،
دریافت مجوز و پروانه بهداشتی ساخت برای دو محصول،
عقد قرارداد با کارخانه جهت تولید محصوالت با اســتفاده
از پروانه ظرفیت خالی ،ثبت و انجام سفارشــات مربوط به
طراحی تیوپ ،بســته بندی و… ،.تامین مواد اولیه(موثره،
عســل و ژل رویــال) کــه مــواد فــوق از زنبورســتان شــخصی
تامین شــده و پس از انجام کنترل کیفیت و شــاخصهای
اســتاندار جهت تولید محصــوالت به کار برده شــد و نهایتا
تولید تجاری محصوالت

کــه به دلیل خــواص آنتی با کتریال ،قیمــت ارزان و عملکرد
مناســب در برابر آلودگیهای میکروبی ،در ا کثر محصوالت
آرایشــی و بهداشتی استفاده میشوند .این مواد از آنجایی
که به همراه محصوالت آرایشی-بهداشتی به عمق پوست
و مو نفوذ میکنند ،اثرات مخرب خود را در انتهای الیههای
زیریــن این بافتهــا برجای میگذارند .از جملــه این اثرات
مضــر ،ســوزش و التهابــات پوســتی ،درماتیــت ،ســرطان،
وا کنشهــای حساســیتی و … میباشــد .تحقیقــات اخیــر
درباره پارابنها نشان میدهد که این مواد در بدن انباشته شــرکت شــما از ابتــدای تاســیس در پــارک علــم و فنــاوری
میشــوند و بــا افزایــش تولیــد اســتروژن ســبب گســترش یــزد مســتقر بــوده اســت آیــا ایــن اســتقرار تاثیری در کســب
تومورهای سرطانی ،به خصوص تومورهای سینه میشود .موفقیتهایتانداشتهاست؟
قطعــا بــرای رســیدن بــه اهــداف خود پــارک علــم و فناوری
محصوالت تولیدی شرکت شما در مقایسه با مشابه خارجی یــزد و مرکز رشــد زیســت فناوری تاثیر بســزایی داشــتند و با
خود چه ویژگیهایی دارد؟
حمایتهای مادی و معنوی در هر زمینه ای از هیچ لطفی
مــواد موثره این محصــوالت کامال طبیعی بــوده هیچ گونه دریغ نکردند.
بــرای مثــال صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران
عوارض جانبی ندارد و اثربخشی باالیی دارد
عســل موجــود در محصــول بــه دلیل صــد در صــد طبیعی پــارک با اعطای تســهیالت بصــورت وام در فاز تولید تجاری
بودن باعث آب رسانی باالی محصول و رفع خشکی پوست محصوالت نقش مهمی ایفا نمود.
میشــود و تمامی این موارد بعد از چندین مرتبه اســتفاده
از کرم قابل مشــاهده اســت.در خصوص کــرم ضد چروک ،سپاس از شما .لطفا ا گر صحبت پایانی دارید بفرمایید.
اســیدچرب اصلی که در ژل رویال وجود دارد در هیچ ماده از دســتگاههای دولتــی خواســتاریم کــه بــرای طر حهــای
ی دیگــری بطور طبیعــی وجود ندارد و همین اســیدچرب تولیدی و شرکتهای فناور تسهیالت مالی کم بهره با دوره
باعث بوجود آمدن خواص دارویی ،بهداشــتی و غذایی در بازپرداخت مناســب در نظر گرفته شــود تا روز به روز شــاهد
پیشــرفت ایــران عزیزمان باشــیم و همچنین بــا حمایت از
ژل رویال میشود.
تولیدات ملی راه را برای واردات کاالهای مشابه خارجی

