رئیس پارک علم و فناوری یزد
در نشست خبری با اصحاب رسانه:
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بازدیدرئیسجمهور از محصوالتدانشبنیانموردحمایتصندوقنوآوریوشکوفاییاستانیزد
رئیس جمهور در حاشــیه جلســه شورای اداری
اســتان یزد ،یکشــنبه  19آبان  ،98از نمایشــگاه
محصــوالت دانشبنیان مورد حمایت صندوق
نــوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری در این
استان بازدید کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فناوری
یــزد ،در جریــان ایــن بازدیــد مدیــران عامــل 12
شــرکت دانشبنیان ،ضمــن معرفی محصوالت
خــود شــامل مینــی لــودر هیــدرو اســتاتیک بــا
سیســتم چــرخ زنجیــر بــدون واســط ،موتــور
جســتجو اینترنتــی پارســیجو ،ســامانههای
 GISو نقشــه بــرداری ،یاتاقانهــای نیروگاهــی،
تولیــد آزمایشــگاهی و نیمهصنعتــی ا کتــوات
زیرکونیوم ،قطعات پیشــرفته صنعتی(نســاجی
ســامانه مدیریت مرا کز درمانی و نوبتدهی ،دســتگاه آب
و ســرامیک) ،المپهای ال.ای.دی و اس.ام.دی و پاور ،شــیرین کن ،سیستمهای کنترل و ناوبری ،داخلیسازی

پنلهــای خــودرو ،ســامانه مدیریــت رویــداد و
اطالعــات امنیتــی بومــی و تولید ا کتیــو آلومینا،
مشکالت و پیشنهادات خود را با رئیس جمهور
مطرح نموده و خواستار حمایت بیشتر دولت از
شرکتهای دانشبنیان شدند.
گفتنــی اســت ،در ایــن بازدید محمــود واعظی،
رئیس دفتر رئیس جمهور و علی وحدت ،رئیس
هیــات عامــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی،
رئیس جمهور را همراهی نمودند.
قابل ذکر است ،شرکتهای تعاونی دانشبنیان
آپافــن ،وب پــردازان نوین پارســی جــو ،صافات
انــرژی یــزد ،پتروا کتان ایســاتیس ،طیف زمین،
یگانه پارســه کویر ،محیا پــرداز یزد ،فالت قاره و
ســپهر سالمت از پارک علم و فناوری یزد در این
نمایشگاه شرکت داشتند.

در سفر رئیس ݫ ݓحمهور به استان یزد انجام شد:
تفاهم نامه
جلسات
نشست خبری
با رسانه

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
معرفی
شرکتها

آغاز عملیاتاجراییکارخانهنوآورییزدبهدستور رئیسجمهور
عملیــات اجرایی کارخانه نــوآوری یزد
بــه دســتور رئیــس جمهــور ،یکشــنبه
19آبــان  98به صــورت ویدئو کنفرانس
در محــل کارخانــه قدیمــی نــخ ریســی
درخشــان یزد توســط رئیــس صندوق
نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری
آغاز شد.
بــه گزارش روابــط عمومی پــارک علم و
فنــاوری یــزد ،حســن روحانــی ،رئیس
جمهــور در ایــن مراســم کــه بــا حضــور
محمــد علــی طالبــی ،اســتانداریزد،
محمــود واعظــی ،رئیــس دفتــر رئیــس
جمهور ،جمعی از مدیران و نمایندگان
اســتانی ،علی وحدت ،رئیس صندوق
نوآوری و شکوفایی و شهرام شکوهی،
معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک یــزد
و داریــوش پورســراجیان ،رئیــس هیــات مدیــره صنــدوق
پژوهــش و فنــاوری اســتان یــزد برگــزار شــد ،ضمــن ابــراز
خرســندی از افتتــاح دومیــن کارخانــه نــوآوری کشــور در
اســتان یزد ،گفــت :پیش از این کارخانهی نــوآوری آزادی
تهران افتتاح شــد و این امر موضوع بســیار مهــم و آن روز،
روز بسیار خوبی برای من بود.
وی ایجاد اشــتغال بــرای جوانان تحصیل کــرده که باعث
ایجاد تحولی بزرگ در کشــور میشوند را بسیار افتخار آمیز
توصیــف کــرد و افزود :ایــن جوانان قادرند چهرهی کشــور
را در ســالهای آینــده عوض کنند و این کار بســیار مهمی
اســت کــه در حــال انجام اســت و زیــر بنای ایــن حرکت به
فناوریICTمربوط میشود.
رئیــس جمهــور ضمــن قدردانــی از محمــود واعظــی ،وزیر
ارتباطــات دولــت یازدهــم و جهرمــی ،وزیر کنونــی دولت،
تصریــح کــرد :یکــی از افتخــارات بــزرگ دولــت یازدهــم و
دوازدهــم ایجــاد شــبکهی ملی اطالعــات اســت و این امر

زیربنای تمدن آینده و تحرک در کشور خواهد بود.
وی تصریــح کــرد :ا گــر ایــن خــط اطالعاتــی و شــبکهی
اطالعاتی نباشــد شــرکتهای دانشبنیان قــادر نخواهند
بود فعال باشند.
روحانــی از همهی افرادی که در معاونت فناوری ریاســت
جمهوری طی شــش ســال تــاش کردند قدردانــی نمود و
ابــراز میــدواری کرد :در آینده نه چندان دور شــاهد افتتاح
کارخانهی نوآوری باشیم که برای اشتغال جوانان تحصیل
کرده ما بسیار حائز اهمیت است.
علــی وحــدت ،رئیس صندوق نــوآوری و شــکوفایی نیز در
این مراســم با اشــاره به اینکه بیســت و پنج سال است که
استان یزد رتبه نخست کنکور سراسری را از آن خود نموده
و نسبت به سایر استانها فار غالتحصیالن بیشتری دارد،
گفت :توســعه صنایع معدنی باعث ایجاد اشــتغال در این
اســتان شــده اما در عین حال این مســاله مــوج مهاجرت
از اســتانهای همســایه و مهاجــرت نخبــگان اســتان بــه
پایتخت را به ارمغان آورده است.

وی بــا بیــان اینکــه کارخانــه نــوآوری
از ارکان مهــم زیســتبوم نــوآوری
و کارآفرینــی محســوب میشــود،
گفــت :راهانــدازی ایــن کارخانــه بــه
معنــی ایجاد فضایــی بــرای همافزایی
جوانــان تحصیلکــرده و خــاق در
کنــار کارآفرینــان ،مربیــان کســبوکار و
سرمایهگذاران است.
وحــدت بــا اشــاره بــه افتتــاح کارخانــه
نــوآوری آزادی در تهــران در هفتــه
گذشــته ،اظهــار داشــت :الگوگیــری از
نمونههای موفق ایجــاد کارخانههای
نــوآوری در کشــورهای توســعهیافته و
بومیســازی آن منطبــق بــا نیازهــای
منطقهای و ملی در پایتخت تا به امروز
زمینــه اشــتغال  ۳۵۰۰نفــر از جوانــان
خوشفکــر این مرز و بوم را تنهــا در کارخانه نوآوری آزادی
فراهم آورده است.
وحــدت در پایــان ضمن اجــازه از رئیس جمهور بــرای آغاز
عملیــات راه انــدازی کارخانــهی نــوآوری یــزد در محــل
کارخانهی درخشــان با مساحت حدود  17هزار متر مربع،
گفــت :امیــد داریم با محوریت بخــش خصوصی و حمایت
معاونــت علمــی ،صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ریاســت
جمهوری و استانداری یزد ،این کارخانه تا پیش از خرداد
ماه ســال آینده به بهره برداری رســیده و کارخانهی تولید
ایــده ،فنــاوری و ثروت و محل امید جوانان نخبه و تکامل
بخش زیست بوم نوآوری یزد باشد.
گفتنــی اســت ،قــرار اســت کارخانه نــوآوری اســتان یزد به
همــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و معاونــت علمــی و
فناوری ریاست جمهوری در عرصهای به مساحت  17هزار
متــر مربــع در قالب  2ســوله  3هــزار و  4هزار متــر مربعی در
محل کارخانه متروکه نخریسی درخشان راه اندازی شود.
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بازدید رئیس
دفتر
رئیسجمهور از
پارک
 3صفحه

مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

انتصاب
تکریم
و معارفه
معاونین
بازدید

تفاهم نامه

جلسات
نشست خبری
با رسانه

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار

محمود واعظی در نشست صمیمانه با فناوران و مدیران شرکتهای دانشبنیان و نوآفرین مطرح کرد:

لزومحرکتاز اقتصادسنتیبهاقتصاددانشبنیان
محمــود واعظــی ،رئیس دفتــر رئیس جمهور صبح شــنبه
18آبــان  ،98در ابتــدای ســفر خــود به اســتان یــزد از پارک
علم و فناوری یزد بازدید و با فناوران و مدیران شرکتهای
دانشبنیان و نوآفرین دیدار و گفتگو کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
نشســت که با حضور محمــود واعظی ،رئیــس دفتر رئیس
جمهــور ،اســفندیار اختیــاری ،نماینــده زرتشــتیان ایــران
در مجلــس شــورای اســامی ،مهدی کشــمیری ،مدیرکل
دفتــر برنامهریــزی امــور فنــاوری وزارت عتــف ،محمد علی
طالبی ،استاندار یزد ،ا کرم فدا کار ،معاون توسعه مدیریت
و منابــع اســتانداری ،علــی وحــدت ،رئیــس هیئــت عامل
صندوق نوآوری و شــکوفایی کشور ،محمدمهدی لطفی،
رئیس پارک علم و فناوری یزد ،قاســم برید لقمانی ،رئیس
دانشگاه یزد ،جمال الدین عزیزی ،شهردار یزد و جمعی از
مسئولین اســتانی در مرکز فناوری اقبال برگزارشد ،واعظی
با تا کید بر لزوم تبدیل دانشگاههای کشور از دانشگاههای
آمــوزش محور به دانشــگاههای مهارت محــور ،گفت :باید
با بســط فناوریهای دانشبنیان به جایی برســیم که به
جای دســت دراز کردن به سمت دیگر دولتها ،خودمان
به تولید و خلق ثروت در دانشگاهها بپردازیم.
وی با اشاره به اینکه قانون شرکتهای دانشبنیان مدتها
تصویب شــده و خــا ک میخورد ،گفت :خوشــبختانه این
قانون که در راســتای تحقق وعدههای انتخاباتی ریاســت
جمهوری آقای دکتر روحانی در ســال  1392بود ،در دولت
ایشان احیا و به بهترین نحو از آن استفاده شد.
واعظــی با تا کید بر لزوم حرکت از اقتصاد ســنتی به ســمت
اقتصــاد دانشبنیــان به عنــوان یک الــزام و ضــرورت برای
کشــور ،گفت :در دنیای امروز در هیچ حوزه ای نمیتوانیم
رقابــت کنیم و ا گــر فناوریهای نویــن را وارد این بخشها
نکنیــم بــه ســرعت عقــب خواهیــم افتــاد .رئیــس دفتــر
رئیــس جمهــور افــزود :در واقــع ا گر قــرار اســت در بازارهای

اسفندیار اختیاری در نشست صمیمانه رئیس دفتر رئیس جمهور با فناوران و مدیران شرکتهای دانشبنیان و نوآفرین مطرح کرد:

لزوم واگذاری زمین طرح جامع به پارک علم و فناوری یزد

دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
معرفی
شرکتها

مختلــف کاالهای ایرانی قابلرقابت باشــد باید به ســمت
اقتصــاد دانشبنیان حرکت نموده تــا بتواند بهتر به مردم
خدمترسانی کند.
وی تصریــح کــرد :ا گــر دولــت تدبیر و امیــد فشــارها را برای
توسعه فضای مجازی در سالهای پیش تحمل نمیکرد،
ا کنون شاهد این نبودیم که فناوری اطالعات و ارتباطات
تمام بخشهای مختلف کشور را به دست گرفته است.
واعظــی بــا انتقــاد از سیســتم بروکراســی اداری در کشــور،
گفت :فقط شرکتهای دانشبنیان نیستند که با مشکل
بروکراسی در کشور مواجه هستند ،ما نیز از این مسئله رنج
میبریم و برای اینکه بخواهیم قانونی را در کشور اجرا کنیم
با یک لشــکری روبهرو میشــویم که ســالیان ســال به این
منوال فعالیتهای خود را ادامه دادهاند.
وی با بیان اینکه امروز در شــرایطی هســتیم که هیچ چاره
ای جــز حمایــت از ایــن بخــش نداریــم ،گفــت :حتــی ا گــر
تحریــم هم نداشــتیم باید بــه نیروهای نخبــه و کارآفرین و

دانشبنیــان اعتمــاد میکردیم زیرا برای موفقیت کشــور و
آبادانی آن راهی جز رسیدن به فناوریهای روز نیست.
واعظــی افــزود :در حــال حاضر بــا وجود تحریمها بســیاری
از راهها بســته اســت و باید میانبر داشــته باشیم تا بتوانیم
نیازمندیهای کشور را در داخل رفع و به تصرف بازارهای
جهانی و کشورهای همسایه نیز بیاندیشیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور با تا کید بر لزوم پیگیری مشکالت
شــرکتهای دانشبنیان توسط مسئولین استانی ،گفت:
از اســتاندار و مســئولین میخواهم کار شرکتهای فناور را
جدیتر دنبال کنند چون امید این شرکتها به مسئوالن
استانی و کشوری است و ا گر بدانند که بزرگان در استان به
دنبال حل مشکالتشان هستند ،انگیز ه آنها برای ادامه کار
دوچندان میشود.
گفتنــی اســت ،در ایــن نشســت همچنیــن نماینــدگان
شــرکتهای دانشبنیان و فناور مشکالت و خواستههای
خود را با رئیس دفتر رئیس جمهور مطرح کردند.

نشســت صمیمانــه فنــاوران و مدیــران شــرکتهای
دانشبنیان و نوآفرین با محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیس
جمهور ،روز شنبه  18آبان  98با حضور اسفندیار اختیاری،
نماینــده زرتشــتیان ایــران در مجلــس شــورای اســامی،
مهدی کشــمیری ،مدیرکل دفتر برنامهریــزی امور فناوری
وزارت عتف ،محمد علی طالبی ،استاندار یزد ،ا کرم فدا کار،
معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری ،علی وحدت،
رئیــس هیئت عامل صنــدوق نوآوری و شــکوفایی کشــور،
محمدمهدی لطفی ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،قاسم

بریــد لقمانی ،رئیس دانشــگاه یــزد ،جمال الدیــن عزیزی،
شــهردار یزد و جمعی از مســئولین اســتانی در مرکز فناوری
اقبال برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،اسفندیار
اختیاری در این نشســت با انتقاد از اجرایی نشــدن قانون
شــرکتهای دانشبنیــان در بخشهایــی از بدنــه دولــت،
گفــت :این قانون در ســال  88به تصویب رســید و نوشــتن
آیین نامهی داخلی آن  4سال به طول انجامید.
وی افزود :صندوق نوآوری و شکوفایی نیز بر اساس بندی
از ایــن قانــون شــکل گرفــت امــا همچنــان بخــش زیــادی
از بدن ـهی دولــت بــه موضــوع شــرکتهای دانشبنیــان و
شرکتهای فناور اعتقاد ندارند.
اختیاری با بیان اینکه بندی از برنامهی سوم توسعه وجود
داشــت کــه پارکهای علــم و فنــاوری را مانند مناطــق آزاد
میدانســت و توانســتیم بــا این بنــد معافیت شــرکتهای
فنــاور پــارک را از پرداخت مالیات بگیریم ،گفت :متاســفانه
بالفاصله بعد از تبدیل این بند به قانون ،وزیر امور اقتصاد
در این رابطه به مشــکل برخورد و شــرط کرد که شــرکتها
در صورتی معاف از مالیات خواهند بود که بین خودشــان

معامله کنند
وی تصریح کرد :این قانون  13ماده بیشتر ندارد و پیچیده
نیســت ،شــرکتهای دانشبنیان بایــد از پرداخت مالیات
معاف باشند و دلیلی ندارد که شورای عالی مالیات تشکیل
و معافیت یا عدم معافیت این شرکتها را تعیین کند.
اختیــاری خطــاب بــه واعظــی ،رئیــس دفتــر رئیــس
جمهور،گفت :من از شما خواهشمندم این قانون را پیاده
کنید و به اجرای آن دستور دهید.
وی در ادامه با اشاره به مشکالتی در زمینه وا گذاری زمین
طــرح جامع پارک علم و فناوری یزد ،گفت :وزارت مســکن
قصــد وا گــذاری زمیــن بــه وزارت علوم را داشــت اما ســنگ
اندازیهایی اتفاق افتاد که این امر رخ ندهد.
اختیــاری تصریــح کــرد :از شــما خواهشــمندیم دســتور
وا گذاری این زمین از وزارت مسکن به وزارت علوم را بدهید
تــا ایــن زمیــن بــه پــارک برســد و شــرکتهای پــارک بتوانند
ساختمانسازی نموده و کارشان را انجام دهند.
وی افــزود 70 :هکتــار زمیــن بــرای افــراد فار غالتحصیــل و
تحصیل کردهی جامعه توقع زیادی نیســت و نباید مدت
10تا  12سال به طول میانجامید.
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بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از پارک علم و فناوری یزد
محمــود واعظــی ،رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور روز شــنبه
18آبان 98با حضور در پارک علم و فناوری یزد ،از بخشهای
مختلف پارک بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در جریان
ایــن بازدیــد کــه بــا همراهــی محمدعلــی طالبی ،اســتاندار
یزد ،محمدمهدی لطفی ،رئیس پارک علم و فناوری یزد و
جمعی از مسئولین استانی انجام گرفت ،اعضا و سرپرست
شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور اســتان یزد ،ضمــن ارائه
گزارشــی از مهــم تریــن طر حهــا و ایدههــای در حــال اجرا در
حوزههــای مختلف صنعتی ،پزشــکی ،علمی ،کشــاورزی،
محیط زیست و شهرسازی ،درخواستها و مطالبات خود
را برای حمایت بیشتر با رئیس دفتر رییس جمهور در میان
گذاشتند .گفتنی اســت ،پس از بازدید ،نشست صمیمانه
فنــاوران و مدیــران شــرکتهای دانشبنیــان و نوآفریــن بــا
محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیس جمهور در مرکز فناوری
اقبال برگزار شد.

بازدید
در نشست صمیمانه فناوران و مدیران شرکتهای دانشبنیان و نوآفرین با رئیس دفتر رئیس جمهور مطرح شد:
تفاهم نامه

اجرایینشدنقانوندانشبنیانوتخصیصنامتناسبمنابع،از مشکالتشرکتهایفناور

جلسات
نشست خبری
با رسانه

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
معرفی
شرکتها

نشســت صمیمانــه فنــاوران و مدیــران شــرکتهای
دانشبنیــان و نوآفریــن بــا محمــود واعظــی ،رئیــس دفتر
رئیــس جمهور ،روز شــنبه  18آبان  98با حضور اســفندیار
اختیــاری ،نماینــده زرتشــتیان ایــران در مجلس شــورای
اســامی ،مهــدی کشــمیری ،مدیــرکل دفتــر برنامهریزی
امــور فنــاوری وزارت عتــف ،محمد علی طالبی ،اســتاندار
یــزد ،ا کــرم فــدا کار ،معــاون توســعه مدیریــت و منابــع
اســتانداری ،علی وحــدت ،رئیس هیئــت عامل صندوق
نوآوری و شــکوفایی کشــور ،محمدمهــدی لطفی ،رئیس
پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،قاســم بریــد لقمانــی ،رئیــس
دانشگاه یزد ،جمال الدین عزیزی ،شهردار یزد و جمعی
از مسئولین استانی در مرکز فناوری اقبال برگزارشد.
بــه گزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یزد ،جلیل
رفیعی فرد ،نماینده شــرکتهای حــوزه فناوری اطالعات
و ارتباطــات ،در ایــن نشســت مهم ترین دغدغــه فعالین
حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را نیــروی انســانی
یــا همــان چر خهــای محــرک حــوزه فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات دانســت و گفت :تعداد قابــل توجهی مهاجر از
بخشهای غربی و شــرقی کشــور با هــدف انجام کارهای
یــدی بــه اســتان وارد میشــوند و تعــداد قابــل توجهی از
نیروهای تحصیل کرده اســتان با هدف و رویکرد کارهای
فکــری و خالقانه به تهــران مهاجرت میکنند و دلیل این
امر تخصیص نامتناسب منابع است.
وی با انتقاد از تخصیص بخش عظیمی از منابع به استان

تهــران ،گفت :این موضوع موجب میشــود شــرکتهای
بــزرگ در اســتانها پــا نگیرنــد و نیروهــای انســانی هم به
تهران مهاجرت کنند .بنابراین خواســته ما این است که
ســهم بیشــتری به شهرســتانها اختصاص یافته و تمرکز
زدایی از منابع اتفاق بیفتد.
رفیعــی فــرد ،تفکیــک شــرکتهای دانشبنیــان و فناوررا
از دیگر مســائل و مشــکالت شــرکتها عنوان کرد و گفت:
دانشبنیــان بــودن از دیگــر دغدغههایــی اســت کــه باید
مفهومی عام باشــد اما در قانون دانشبنیان این مفهوم
بــه مفهومــی خــاص تبدیــل شــده اســت و تنهــا بعضی از
شرکتها میتوانند دانشبنیان باشند و دیگر شرکتهای
مستقر در پارک قادر به استفاده از منابع صندوق نوآوری
و شکوفایی نخواهند بود.
مجتبــی مرات ،یکی دیگر از نمایندگان شــرکتهای فناور
مستقر در پارک یزد نیز با بیان اینکه در حال حاضر بیش
از هــزار نفــر تحصیــل کــرده در پــارک علــم و فنــاوری یــزد
مشــغول به فعالیت هســتند ،گفــت :قرار بود زیســت بوم
فنــاوری در اســتان شــکل بگیــرد امــا زمانــی کــه صندوق
نــوآوری و شــکوفایی ،صنــدوق پژوهش و فنــاوری ،پارک
علم و فناروری و شــرکتها و کارخانجات در کنار هم و در
یک هدف نباشند این زیست بوم شکل نخواهد گرفت.
وی بــا انتقــاد از اجــرا نشــدن قانــون دانشبنیــان ،گفت:
پــارک علم و فنــاوری برای معافیت و ارائه تســهیالت باید
تشــخیص دهنده باشــد نــه ارگانها و ســازمانهای دیگر
اما در حال حاضر این زیرساخت وجود ندارد.
زهــره چمنی ،نماینده شــرکتهای حوزه علوم انســانی و
هنــر نیــز در این نشســت با بیــان اینکه شــرکتهای علوم
انســانی میتواننــد بــه توســعهی ســرمایهی اجتماعــی و
انســانی و توســعهی متــوازن کمــک کننــد ،گفــت :اولین
پردیــس علــوم انســانی و هنر کشــور در اســتان یزد شــکل
گرفتــه اســت و ماهیــت آن در حــال شــکل گیــری اســت و
کسب و کارهایی جدید در آن تعریف شده اند اما نقشهی
راه مشخصی برای آن طراحی نشده و مدلهای کسب و
کار برای علوم انسانی و هنر استخراج نشده است.

وی فنــاور و دانشبنیــان بــودن را یکــی دیگر از مشــکالت
شرکتهای این حوزه دانست و گفت :بسیاری نمیدانند
کــه یک شــرکت فعــال در زمین ـهی علوم انســانی و هنر نیز
میتواند دانشبنیان و فناور باشد چرا که جنس کار این
شــرکتها محصــول محــور نبــوده و بیشــتر در حــوزه ارائه
خدمات فعال هستند.
چمنــی تصریــح کــرد :شــرکتهای علــوم انســانی بخاطــر
تفــاوت برخــی از ســازو کارها قــادر به دانشبنیان شــدن
نیســتند و عمــا ایــن شــرکتها بــه خاطــر ســازگار نبــودن
بــا فراینــد دانشبنیــان شــدن نمیتواننــد از خدمــات و
امتیازات دانشبنیان بودن استفاده کنند.
وی بــا بیــان اینکــه نزدیک بــه  50شــرکت در پــارک وجود
دارند که مدیران عامل آنها بانوان هستند ،گفت :پارک
علم و فناوری یزد میتواند گزینهی خوبی برای کارآفرینی
بانوان باشد اما چالشهایی در این مسیر وجود دارد.
چمنــی تصریــح کــرد :اول آنکــه مدیران عامــل خانم حق
دریافــت مرخصــی زایمــان ندارنــد ایــن موضــوع باعــث
میشود برخی امتیازات از دست برود و یا برخی از بانوان
وارد این ســیکل نشــوند و یا برخی از بانوان از این سیکل
حذف شوند.
علیرضا فرخ نیا ،نماینده شرکتهای مرکز توسعه فناوری
نســاجی نیــز در ایــن نشســت ،مجموعــهی پــارک علــم و
فنــاوری را یکــی از موفــق تریــن ا کوسیســتمهای فناوری
در ایــران دانســت و گفت :این ا کوسیســتم از پارک علمی
کودکان و نوجوانان شروع و به شرکتهایی ختم میشود
کــه دغدغ ـهی آنهــا صــادرات و ســرمایهگذاری خارجــی
است.
وی حفظ منابع انسانی استان و حمایت صنایع فعال در
اســتان را از وظایــف پارک علم و فناوری دانســت و گفت:
یکی از صنایع فعال استان که موقعیت بسیار خوبی برای
رشــد آن فراهم است ،صنعت نساجی استان است که ما
در حال همکاری با پارک علم و فناوری در مهندسی مرکز
توسعه فناوری در حوزهی نساجی هستیم.
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یزددر حوزههاینوآوری،علومانسانیو بخشهایدیگرپیشگاماست

 3صفحه

مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

انتصاب
تکریم
و معارفه
معاونین
بازدید

تفاهم نامه

جلسات
نشست خبری
با رسانه

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
معرفی
شرکتها

نشســت صمیمانــه فنــاوران و مدیــران شــرکتهای
دانشبنیــان و نوآفریــن بــا محمــود واعظــی ،رئیــس دفتــر
رئیــس جمهور ،روز شــنبه  18آبــان  98با حضور اســفندیار
اختیــاری ،نماینــده زرتشــتیان ایــران در مجلــس شــورای
اسالمی ،مهدی کشمیری ،مدیرکل دفتر برنامهریزی امور
فنــاوری وزارت عتــف ،محمد علــی طالبی ،اســتاندار یزد،
ا کرم فدا کار ،معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری،
علــی وحدت ،رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی کشــور،
محمدمهــدی لطفــی ،رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
قاســم بریــد لقمانــی ،رئیس دانشــگاه یــزد ،جمــال الدین
عزیزی ،شــهردار یزد و جمعی از مســئولین استانی در مرکز
فناوری اقبال برگزارشد.

بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فناوری یــزد ،علی
وحــدت ،رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی کشــور در
این نشســت با اشــاره به اینکــه امروز در حــدود چهارهزارو
ششــصد شــرکت دانشبنیان در کشــور وجود دارد ،گفت:
ا گــر امــروز مکانهایــی به نــام کارخانههــای نــوآوری به راه
افتــاده و یــا قانــون حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان
اجرایی میشود ،همه در این دولت بوده است.
وی دغدغــه اســتان یــزد را جــذب فار غالتحصیــان و
مهاجــرت معکوس بــرای صنایع فوالد و معدن دانســت و
گفت:
دکتر واعظی با این مقوله آشــنا هســتند .زمانی که ایشــان
در وزارت ارتباطات حضور داشــتند با وجود مشــکالتی که
بود ریلگذاری انجام شــد و پهنای باند و بســیاری دیگر از
پیشرفتها در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات مدیون
تالشهای ایشان است.
وی با بیان اینکه امروز باالترین سطح همکاری فناورانه در
وزارت علــوم ،معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری،
وزارت بهداشــت ،وزارت صمــت و وزارت کار وجــود دارد و
این سطح از همدلی در دولت و تالش برای توسعه اقتصاد
دانشبنیان بینظیر است ،گفت :از آبان سال گذشته که
شــروع تحریمهــای جــدی آمریکا علیــه ایران بود تــا امروز،
دولــت بــه طــور مســتقیم و از طریــق صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی بیش از دو هزار میلیارد تومان تســهیالت برای

فعالیتهای فناورانه در اختیار شرکتهای دانشبنیان و
فناور قرار داده است.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا اشــاره بــه اینکــه
تا کنون موردی را ســراغ نداریم که شــرکت دانشبنیانی به
صنــدوق نوآوری و شــکوفایی مراجعه کند و به او خدمات
داده نشــده باشــد ،گفــت :ا گرچــه ممکــن اســت در برخی
بخشها در کشــور مشکل وجود داشته باشد اما دولت در
حمایــت از شــرکتهای دانشبنیان و اقتصــاد این بخش
کم نگذاشــته اســت و ما بــرای حمایت از این شــرکتها به
اندازه کافی منابع در اختیار داریم.
وی در ادامــه بــه تســهیالت ارائــه شــده از ســوی صنــدوق
نوآوری و شــکوفایی به صندوق پژوهش و فناوری اســتان
یزد اشاره کرد و گفت :حدود  100میلیارد تومان تسهیالت و
خط اعتباری در اختیار صندوق پژوهش و فناوری استان
یزد قرار گرفته است.
وحــدت ،اســتان یــزد را در حــوزه فنــاوری و نــوآوری زبانزد
دانست و گفت :یزد در بسیاری از حوزهها از جمله نوآوری،
علــوم انســانی و بخشهــای دیگــر پیشــگام اســت و بــرای
خدمت به کشور مسیر توسعه را در پیش گرفته است.
وی تصریــح کــرد :در حــال حاضــر اولویــت اســتان ،بحــث
توســعه حــوزه علم و فناوری اســت کــه امیدواریم در ســفر
پربرکت رییس جمهور به این استان ،این حوزه نیز بیش از
گذشته تقویت شود.

محمدمهدی لطفی در نشست صمیمانه رئیس دفتر رئیس جمهور با فناوران و مدیران شرکتهای دانشبنیان و نوآفرین مطرح کرد:

تبدیلاستانیزدبهپایلوتاقتصاددانشبنیانکشور در صورتتامیننیازها
نشســت صمیمانــه فنــاوران و مدیــران شــرکتهای
دانشبنیــان و نوآفریــن بــا محمــود واعظــی ،رئیــس دفتــر
رئیــس جمهــور ،روز شــنبه  18آبــان  98با حضور اســفندیار
اختیــاری ،نماینــده زرتشــتیان ایــران در مجلــس شــورای
اسالمی ،مهدی کشمیری ،مدیرکل دفتر برنامهریزی امور
فناوری وزارت عتف ،محمد علی طالبی ،استاندار یزد ،ا کرم
فــدا کار ،معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری ،علی
وحــدت ،رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شــکوفایی
کشــور ،محمدمهــدی لطفــی ،رئیس پــارک علــم و فناوری
یزد ،قاسم برید لقمانی ،رئیس دانشگاه یزد ،جمال الدین
عزیزی ،شــهردار یزد و جمعی از مســئولین اســتانی در مرکز
فناوری اقبال برگزارشد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
محمدمهــدی لطفــی ،رئیــس پــارک یــزد در ایــن نشســت
ضمن ابراز تاســف و همدردی با خانوادههای آسیب دیده
زلزله آذربایجان شــرقی ،گفت :اســتان یزد در زمینه نیروی
انســانی و فار غالتحصیالن دانشــگاهی جزو سه استان برتر
کشــور و از نظــر تعــداد شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور به
نسبت جمعیت ،جزو  5استان برتر کشور است.
وی بــا اشــاره به اینکه اولیــن مرکز نــوآوری و اولین صندوق
پژوهش و فناوری کشور در پارک علم و فناوری یزد ایجاد و
خدمات و تسهیالت بسیاری به شرکتها ارائه شده است،
گفت :از  50مورد سرمایهگذاری خطرپذیر کشور  16مورد در
صندوق اســتان یــزد صورت گرفته و این نکته بســیار حائز

اهمیت است.
لطفی حمایتهای استاندار و مسئولین استان یزد از حوزه
علم و فناوری را مثبت ارزیابی کرد و گفت:
اســتاندار و معاونیــن ایشــان بــه خوبــی از پــارک حمایــت
میکننــد و توســعهی اســتان را طــرز تفکــر مبتنی بــر علم و
فناوری شکل میدهد.
وی افــزود :مصوبــات حوزهی علــم و فناوری اســتان یزد با
نگاه متعالی استاندار یزد به خوبی انجام شده و امیدواریم
با حمایت شما تکمیل شود
لطفــی کمبود فضا و بودجه را مشــکالت اصلی پارک علم و
فناوری یزد دانست و گفت :بخش زیادی از این دو موضوع
با حمایتهای اســتاندار در حال پیگیری اســت اما در سه
موضوع نیاز به حمایتهای خارج از استان داریم.
وی مشــکالت مربــوط بــه زمین طــرح جامع را یکــی از این

موضوعــات دانســت و تصریــح کــرد :بعضی از شــرکتهای
پــارک از لحــاظ پرســنل و گــردش مالــی از خود پــارک بزرگتر
شــده و نیــاز مهمی به فضــا دارند کــه به دســتور جنابعالی
بــه وزارت راه بــرای انتقال زمین به پارک و همچنین نیاز به
بودجــه برای فاز اول مجموعه نیاز دارند تا این زیرســاخت
فراهم شده و شرکتها بتوانند رشد کنند.
رئیس پارک علم و فناوری یزد وا گذاری زمین به پارک علم
و فناوری یزد برای احداث کارخانهی نوآوری را یکی دیگر از
مشکالت پارک دانست و گفت :ا گر وا گذاری زمین کارخانه
بــه پــارک علــم و فنــاوری و تخصیــص بودجــه در مصوبات
ســفر قــرار بگیــرد ،پیــش بینــی میکنیــم  3تــا  4هــزار نفــر از
فار غالتحصیالن دانشگاه به طور مستقیم درگیر این طرح
شوند .وی با بیان اینکه استان یزد پتانسیل بسیار خوبی
داشــته و در صــورت تامیــن این نیازها میتوانــد به پایلوت
اقتصاد دانشبنیان کشــور تبدیل شود ،گفت :پارک یزد تا
کنون  900شــرکت پرورش داده و در حال حاضر  280شرکت
در مجموعههای مختلف پارک مستقر هستند.
لطفی با اشاره به اینکه طرح جامع پارک علم و فناوری یزد
زمین  70هکتاری در بهترین موقعیت ممکن و در نزدیکی
مرا کز دانشــگاهی و آموزش عالی اســتان اســت که در سال
 1390مبلــغ آن پرداخــت شــده و به این پارک وا گذار شــده
اســت ،گفــت :در حــال حاضر با وجــود انجــام درختکاری،
آب و بــرق و گازرســانی در این زمینها با مشــکالتی مواجه
هستیم.
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بازدید رئیس
دفتر
رئیسجمهور از
پارک

استاندار یزد در مراسم تکریم و معارفه رئیس پارک علم و فناوری یزد مطرح کرد:

نقشپارکعلمو فناورییزددر ظرفیتسازیبرایایجادفرصتهایشغلیدر استان

مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک
 2صفحه
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محمدعلی طالبی ،استاندار یزد در مراسم تکریم و معارفه
رئیــس پارک علم و فناوری یزد ضمــن قدردانی از زحمات
داریــوش پورســراجیان در دوران تصــدی خــود بــه عنوان
رئیــس پــارک یــزد ،گفــت :ایشــان در طــول فعالیــت خــود
ارتباط و تعامل بســیار خوبی را با مدیران و مجموعههای
دولتی و شرکتهای مستقر در پارک داشته و در سایه این
تعامل و ارتباط ،عملکرد خوبی را از خود به جا گذاشتند.
وی ضمن تبریک به رئیس جدید پارک علم و فناوری یزد،
گفت :در شــرایط فعلی استان انتظار بیشتری از پارک علم
و فناوری برای نقشآفرینی در فرایند توسعه استان داریم

و بســیار خرســند هســتم از اینکه این نگاه در برنامه کاری
رئیس جدید وجود دارد.
طالبــی تصریح کــرد :بهترین نقشآفرینی پارک در توســعه
منطقه در برنامه ایشــان وجود دارد و انتظار این است که
انشــااهلل این ماموریت بــا کمک مجموعه همــکاران پارک
علم وفناوری ،شــرکتهای مستقر در پارک و همه کسانی
کــه بــه نوعــی ذینفعــان فعالیتهــای پــارک در حوزههــای
مختلف هســتند تحقق یافته و ما شاهد این نقشآفرینی
باشیم.
وی بــا تا کیــد بر جذب جوانــان در فعالیتهــای نواورانه و

خالقانــه پــارک ،گفــت :موضــوع پیوند صنعت و دانشــگاه
ســالها مــورد بحــث بوده امــا تحریمهــا با تحمیــل برخی
محدودیتهــا بــرای صنایــع ،فرصتــی را مهیا کــرده تا این
پیونــد قوی تر از گذشــته برقــرار و از دانش بومی اســتفاده
بیشتری برای رفع نیازها شود.
طالبــی نقــش پــارک را در ظرفیتســازی بــرای ایجــاد
فرصتهای شــغلی در استان بســیار کلیدی توصیف کرد
و گفت :با توجه به این که فرصتهای شغلی ایجاد شده
در استان تناسب الزم را با نیازهای نیروی کار بومی استان
ندارد ،قطعا پارک میتواند در زمینهی ظرفیتسازی برای
ایجاد فرصتهای شغلی در استان کمک کند.
اســتاندار یزد با بیان اینکه برای توســعه استان به فناوری
و نــوآوری نیــاز داریــم ،گفــت :بایــد زیرســاختهای پــارک
علــم و فناوری یزد توســعه و تقویت شــوند و در این زمینه
متناسب با کمکها و حمایتهای وزارت علوم ،مجموعه
استان نیز حمایتهای الزم را خواهد داشت.
گفتنــی اســت ،مراســم تکریــم و معارفه رئیس پــارک علم و
فنــاوری یــزد روز ســه شــنبه  30مهــر  98با حضور مســعود
برومند ،معــاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری ،مهدی کشمیری ،مدیرکل دفتر برنامهریزی امور
فنــاوری وزارت عتــف ،محمدعلــی طالبــی ،اســتاندار یزد،
ا کــرم فدا کار ،معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری
یــزد ،داریــوش پورســراجیان ،رئیــس ســابق پــارک علــم و
فنــاوری یزد ،محمد مهــدی لطفی ،رئیس جدیــد پارک و
جمعــی از مدیــران عامل شــرکتهای مســتقر در پــارک در
سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد

معاون پژوهش و فناوری وزیر عتف در مراسم تکریم و معارفه رئیس پارک یزد مطرح کرد:

حمایت ویژه وزارت علوم از پارکهای علم و فناوری در راستای حل مشکالت جامعه
مراســم تکریم و معارفه رئیس پــارک علم و فناوری
یــزد روز ســه شــنبه  30مهــر  98بــا حضور مســعود
برومنــد ،معــاون پژوهــش و فنــاوری وزیــر علــوم،
تحقیقــات و فناوری ،مهدی کشــمیری ،مدیرکل
دفتــر برنامهریــزی امــور فنــاوری وزارت عتــف،
محمدعلــی طالبــی ،اســتاندار یــزد ،ا کرم فــدا کار،
معاون توســعه مدیریــت و منابع اســتانداری یزد،
داریوش پورســراجیان ،رئیس ســابق پــارک علم و
فنــاوری یزد ،محمد مهدی لطفــی ،رئیس جدید
پارک و جمعی از مدیران عامل شرکتهای مستقر
در پارک در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار
شد.
به گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد،
مســعود برومنــد ،معــاون پژوهــش و فنــاوری وزیر
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در این جلســه ضمــن تقدیر از
زحمــات داریــوش پورســرجیان ،رئیس ســابق پــارک علم و
فنــاوری یزد ،گفت :برای تصدی ریاســت پــارک نیاز به یک
فــرد جــوان ،بــا انگیــزه ،دارای ایــده و خــاق و در عین حال
باتجربــه داشــتیم و در انتخــاب رئیــس جدیــد تمــام ایــن
معیارها را در نظر گرفتیم.
وی بــا بیــان اینکه در نــگاه جدید وزارت علوم ،دانشــگاهها
و پارکهــای علم و فناوری باید مســائل و مشــکالت کشــور
را شــناخته و آنها را حل کنند ،گفت :دانشــگاهها و پارکها

بایــد بــه آنچــه کــه در شــرایط حاضــر بــه عنــوان یک نیــاز از
جانب رهبری ،ریاســت جمهوری و دولت مطرح میشــود
اعم از توســعه و رونق تولید و اشــتغالزایی به ویژه در بخش
فار غالتحصیــان توجه نموده و آنها را حــل کنند و وزارت
عتــف در ایــن زمینــه هرگونه حمایتــی که الزم باشــد انجام
میدهد.
وی حوزه علم و فناوری را بسیار پیچیده عنوان کرد و گفت:
بایــد در ایــن حــوزه از تجربیات دیگران اســتفاده کــرده و در
عیــن حال در مورد طر حهای جدیــد و نوآورانه تفکر کرده و
فرآیندها را بازنگری کنیم.

معــاون پژوهــش و فناوری وزارت علوم با اشــاره به
اســتانداریها بــه عنــوان اصلــی تریــن ذی نفعان
پارکهای علم و فناوری ،گفت :اولین ذینفع شما
مدیریت استان است که باید برای رفع مشکل آن
تالش کنید.
برومند دانشــگاهها و موسســات فنــاور را دیگر ذی
نفعــان پــارک دانســت و گفــت :پارکهــای علــم و
ن نیروی انسانی خود
فناوری باید با توجه به تامی 
از دانشــگاهها تعامــل خوبی با ایــن مرا کز علمی در
اســتان داشته و با وجود اهمیت جمعیت مستقر
در پارکهــا بــه لحــاظ شــاخصی ،تعامــل خــوب
و ســازندهای نیــز بــا شــرکتهای مســتقر و تحــت
پوشش خود داشته باشند.
وی بــا اشــاره بــه وجود مشــکالتی در منابع کشــور
گفــت :بــا توجــه بــه کمبــود منابــع مالــی در کشــور از شــما
هــم انتظــار داریــم فضایــی را در اســتان برای رفــع نیازهای
دســتگاهها ایجــاد کنیــد تــا آنهــا بــرای رفع مشــکالت خود
بخشی از هزینهها را متقبل شوند.
وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس جدید پارک
علــم و فنــاوری یزد خطاب به ایشــان گفــت:در زمان اتمام
مســئولیت خــود جانشــین پــروری را فراموش نکنیــد ،تیم
خــود را گســترش داده و مدیران آینده فناوری اســتان را در
مجموعه خود رشد دهید.
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مراســم تکریــم و معارفه رئیــس پارک علم و فنــاوری یزد روز
ســه شــنبه  30مهــر  98با حضــور مســعود برومنــد ،معاون
پژوهــش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،مهدی
کشــمیری ،مدیــرکل دفتر برنامهریــزی امور فنــاوری وزارت
عتــف ،محمدعلــی طالبــی ،اســتاندار یــزد ،ا کــرم فــدا کار،
معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری یزد ،داریوش
پورسراجیان ،رئیس سابق پارک علم و فناوری یزد ،محمد
مهدی لطفی ،رئیس جدید پارک و جمعی از مدیران عامل
شرکتهای مستقر در پارک در سالن کنفرانس مرکز فناوری
اقبال برگزار شد.
داریــوش پورســراجیان ،رئیس ســابق پارک علــم و فناوری
یــزد در ایــن جلســه ضمن عــرض خیر مقدم به مســئولین
ارشــد استانی و کشــوری ،گزارشی از عملکرد پارک در مدت
فعالیــت خود به عنوان رئیس پارک علم و فناوری یزد ارائه
کرد.
وی بازنگــری برنامــه اســتراتژیک و تدویــن برنامــه چهــارم
توسعه پارک را از برنامههای خود در ابتدای تصدی ریاست
پــارک دانســت و گفــت :ارتقــاء کیفیت عملکرد موسســات
فناور مستقر در پارک ،تدوین برنامه ارزیابی عملکرد جامع و
توسعه ساختار پردیسهای فناوری با هدف ارائه خدمات
تخصصــی بــه حوزههایــی کــه از لحــاظ نیــاز بــا هــم کامــا
متفاوت هســتند ،از جمله سیاستهای ما در تدوین این
برنامه بود.
پورسراجیان توجه به ایجاد مرا کز توسعه فناوری تخصصی
را از دیگر برنامههای پارک یزد در این دوران برشمرد و افزود:
با توجه به اینکه بخش عمدهای از ســرمایهگذاری اســتان
در حــوزه ســرامیک اســت ،مرکز توســعه فناوری ســرامیک
عملیاتی و ایجاد مرا کز توســعه فناوری نســاجی و انرژی در
دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به ایجاد دفاتر مبادالت فناوری ،گفت :ارتقای
ســطح عملکرد حوزههای بینالمللی و صادرات فناوری از
طریــق ایجاد دفاتر مبــادالت فناوری از اقدامــات پارک یزد
بوده اســت که در این راســتا دو دفتر گرجستان و عمان در
حال فعالیت است.
رئیس سابق پارک یزد طرح ویژه فرهنگ خالقیت و نوآوری
و حساسیت زایی اجتماعی از طریق حضور در رویدادهای

غیرمشــهود تقســیم کــرد و گفت :پــارک یــزد از داراییهای
غیرمشهود به مراتب بیشتری برخوردار است به طوری که
در ســالهای فعالیــت خود منشــاء اثرات خوبی در ســطح
استان و حتی کشور بوده است.
رئیس پارک یزد تصریح کرد :بنابراین نقشــی که برای خود
به عنوان ریاســت پارک قائل هستم بیشتر نقش تسهیلگر
و حمایــت کننــده بــرای رشــد و شــکوفایی اســتعدادها و
پتانسیلهای موجود در پارک است.
لطفــی بــا انتقــاد از نــگاه بخشــی بــه موضــوع اقتصــاد
دانشبنیــان ،گفــت :ایــن نــگاه کــه ســردمداران اقتصــاد
دانشبنیان دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها و پارکها هستند،
نــگاه صحیــح و دقیقــی نیســت .زیــرا در یــک اقتصــاد
دانشبنیــان واقعــی همــه دســتگاهها و اجــزا و ارکان در
خدمت مفاهیم و مباحث دانشبنیان هستند.
وی تصریــح کرد :بنابراین باید یک نــگاه زنجیرهای به این
موضوع داشــته باشــیم و این نگاه را در کل ا کوسیســتم به
جریانبیاندازیم.
لطفــی با بیان اینکه دیگر مانند گذشــته نــوآوری و فناوری
ً
مختلف مانند جشنواره ایدههای برتر و مسابقات ابتکارات صرفــا در اختیــار دانشــگاهها و موسســات علمــی نیســت،
و نــوآوری دانشآموزی و تمرکز بر توســعه صندوق پژوهش گفــت :امــروز بخــش زیــادی از تولیــد دانــش و فعالیتهای
و فنــاوری اســتان یزد بــه عنــوان قویترین اهــرم حمایتی نــوآوری در بخشهــای خصوصــی و شــهرکهای صنعتــی
و مالــی و اعتبــاری را از دیگــر برنامههای پارک یــزد در طول اتفاق میافتد و این گونه نیست که همانند گذشته تولید
سالهای فعالیت خود برشمرد.
فناوری تنها به دانشــگاهها و مرا کز علمی محدود شــود لذا
وی ضمــن تشــکر از زحمــات مصطفــی کریمیــان اقبــال ،باید مجموعهای گسترده برای تحقق اقتصاد دانشبنیان
گفــت :پیگیــری اســتقالل واقعــی هیاتهــای امنــا در در اســتان شــکل گرفته و پارک بیشــتر نقش تسهیلگری و
سیاس ـتگذاری ،بهبــود آییــن نامه
توانمندســازی را در این ا کوسیستم
اســتخدامی کارکنان پارکها ،توجه
ایفا کند.
بــه توســعه بینالمللــی و شــفافیت
وی با اشــاره به ســه نقــش محو ری
محمدمهدیلطفی،رئیسپارک
در جریــان تخصیص منابع از جمله
بــرای پارکهــای علــم و فنــاوری،
علم و فناوری یزد نیز در این
سیاس ـتها و رهنمودهــای ایشــان
گفــت :نقــش اول نقــش متــداول
مراسم ضمن تقدیر از زحمات
بــود کــه آثــار مثبــت آن را امــروز در
و ســنتی پارکهــا کــه همــان نقــش
داریوشپورسراجیان،رئیس
مجموعه پارک میبینیم.
حمایتی شــرکتهای فناور است اما
مدت
طول
در
یزد
پارک
سابق
پورســراجیان در پایان ضمن تشــکر
به نظر میرسد که در دو سطح دیگر
چه
ایشان
گفت:
خود،
فعالیت
از همراهیهــای مدیــران اســتان،
پارکها باید در ا کوسیســتم اســتان
در زمان ریاست پارک و چه قبل
وزارت علــوم ،مدیــران و معاونــان
تاثیرگذار بوده و نقش ایفا کنند.
و کارکنــان و فنــاوران پــارک علــم و
از آن ،منشا خیر و اتفاقهای
رئیــس پارک یزد تالش برای توســعه
فنــاوری یــزد ،بــرای ریاســت جدیــد
پایــدار منطقــهای بــا همــکاری و
مثبت برای پارک بودند و
پارک یزد آرزوی موفقیت نمود.
مشــارکت در طر حهــای پیشــران،
امیدوارم بتوانیم این برنامهها را
محمدمهــدی لطفی ،رئیــس پارک
کمــک بــه تدویــن و حتــی اجــرای
ادامه داده و از خدمات ایشان
علم و فناوری یزد نیز در این مراسم
ســند آمایــش و گســترش شــبکه
در پارک یزد و استان ،به صورت
ضمــن تقدیــر از زحمــات داریــوش
مرا کز نــوآوری در کل زنجیره اقتصاد
کنیم
استفاده
مقتضی
پورسراجیان ،رئیس سابق پارک یزد
دانشبنیــان و در نهایــت حدا کثــر
در طول مدت فعالیت خود ،گفت:
بهرهگیــری از نخبــگان و نیروهــای
ایشان چه در زمان ریاست پارک و چه قبل از آن ،منشا خیر تحصیلکرده اســتانی را از جمله نقشهای دیگر پارک علم
و اتفاقهــای مثبــت برای پــارک بودند و امیــدوارم بتوانیم و فناوری برشمرد.
این برنامهها را ادامه داده و از خدمات ایشان در پارک یزد وی بــا تا کید بر لزوم ایجــاد مرا کز نوآوری در بخش صنعت،
و استان ،به صورت مقتضی استفاده کنیم.
گفــت :معتقدیم کــه در آموزش و پرورش بــه عنوان ابتدای
وی یــادی از روســای پــارک از زمــان تاســیس تا کنون نمود این زنجیره باید کارهای مهمی صورت بگیرد حتی در بحث
و ضمــن قدردانــی از زحمــات آنهــا ابــراز امیــدواری کــرد :بــا خانواده پارک باید نقشی جدی تر و اساسی تر ایفا کند.
همــکاری و همیــاری همه افراد در مجموعه پــارک یزد اعم لطفــی در پایــان درخصــوص افزایش اعتبارات جــاری وقرار
از مدیران و پرســنل ســتادی و مدیران عامل شــرکتهای دادن مجــدد بودجه عمرانی برای پارکها و بهبود شــرایط
مســتقر در پــارک ،در جهــت رشــد و شــکوفایی پــارک یزد و اســتخدام پرســنل پــارک از وزارت علــوم و در خصوص حل
استان گام برداریم
مشــکل کمبود فضا برای شــرکتهای پارک از استاندار یزد
لطفــی داراییهــای پــارک یــزد را بــه دو بخــش مشــهود و درخواست مساعدت کرد.
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بازدید رئیس
دفتر
رئیسجمهور از
پارک
مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

انتصاب
 4صفحه

تکریم
و معارفه
معاونین

انتصاب معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد
طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی ،سرپرست پارک
علم و فناوری یزد ،شهرام شکوهی به سمت معاون فناوری
و نوآوری پارک یزد منصوب شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:
جناب آقای مهندس شهرام شکوهی
نظــر به مراتــب تعهد ،دانــش ،شایســتگی و تجــارب ارزنده
علمــی و اجرایی جنابعالی ،به موجــب این حکم به عنوان
معــاون فنــاوری و نوآوری پارک علم و فنــاوری یزد منصوب
میشوید.

انتصاب مشاور رئیس در حوزه طرح ،برنامه و بودجه پارک علم و فناوری یزد

بازدید

طی ابالغی از ســوی محمد مهدی لطفی ،سرپرســت پارک
علم و فناوری یزد ،سید محمود زنجیرچی به عنوان مشاور
رئیــس در حــوزه طرح ،برنامــه و بودجه پــارک یزد منصوب
شــد .به گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در
متن این ابالغ آمده است:
جناب آقای دکتر سید محمود زنجیرچی
بــا توجه به صالحیت علمی و تجــارب ارزنده جنابعالی ،به
موجــب ایــن ابالغ بــه عنوان مشــاور رئیس در حــوزه طرح،
برنامه و بودجه پارک علم و فناوری یزد منصوب میشوید.
امید اســت بــا اتکال بــه خداونــد و همکاری ســایر واحدها

تفاهم نامه

جلسات
نشست خبری
با رسانه

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
معرفی
شرکتها

امیــد اســت با اتکال بــه خداوند متعال و جلــب همکاری و
مشــارکت همــه نیروهای توانمند و با انگیــزه ،نقش موثری
در راســتای تحقــق اهــداف و رســالتهای پارک در توســعه
فناوری ،نهادها و خدمات مربوطه ایفا نمایید.
گفتنی اســت ،شهرام شــکوهی ،فار غالتحصیل کارشناسی
ارشد مهندسی نساجی بوده و پیش از این به عنوان معاون
پشــتیبانی ،معاون فناوری و نوآوری ،مدیر طرح و برنامه و
مدیر مرکز رشــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطات پــارک علم و
فناوری یزد و همچنین رئیس هیات اجرایی منابع انسانی
مناطق دو و چهار فناوری فعالیت داشته است.

نقش موثری در تحقق اهداف پارک داشته باشید.
گفتنــی اســت ،ســید محمــود زنجیرچــی دارای دکتــرای
مدیریــت صنعتــی بــا گرایــش مدیریت تولیــد و عملیــات از
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و عضو هیات علمی دانشــگاه
یــزد بــوده و تا کنــون در ســمتهای مدیــر گــروه مدیریــت
صنعتی دانشــگاه یزد؛ معاون مدیریت تحصیالت تکمیلی
دانشــگاه یزد؛ مشــاور رئیس و مدیر حوزه ریاســت دانشگاه
یــزد و مدیر برنامه ،بودجه و تحول اداری مشــغول خدمت
بوده اند .تالیف بیش از  50مقاله علمی ،پژوهشی از جمله
فعالیتهای علمی ایشان است.

انتصابدبیرکمیتهتسهیلفعالیتواحدهایفناور پارکعلموفناورییزد
طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی ،سرپرست پارک
علم و فناوری یزد ،عباس باقی به عنوان دبیر کمیته تسهیل
فعالیت واحدهای فناور پارک یزد منصوب شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:
جناب آقای عباس باقی
نظر به ســوابق و تجارب جنابعالی ،به موجب این حکم به

عنواندبیر کمیتهتسهیلفعالیتواحدهایفناورمنصوب
میگردید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و همراهی و همکاری
اعضای این کمیته در رفع مســائل و تســهیل فعالیتهای
شرکتها موفق و پیروز باشید.
گفتنــی اســت ،عبــاس باقــی در حال حاضــر مدیــر پردیس
زیســت فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی پارک علم
و فناوری یزد است.

انتصابمسئولهماهنگکنندهامور پشتیبانیستادپارکعلموفناورییزد
طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی ،سرپرست پارک
علــم و فنــاوری یزد ،حســین رحیمــی به عنــوان هماهنگ
کننده امور پشتیبانی ستاد پارک یزد منصوب شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:
جناب آقای حسین رحیمی
نظــر به مراتــب تعهد ،دانــش ،شایســتگی و تجــارب ارزنده
علمــی و اجرایــی جنابعالــی ،به موجب ایــن حکم با حفظ

ســمت ،به عنــوان هماهنگ کننده امور پشــتیبانی ســتاد
پارک علم و فناوری یزد منصوب میشوید.
امیــد اســت با اتکال بــه خداوند متعال و جلــب همکاری و
مشــارکت همــه نیروهای توانمند و با انگیــزه ،نقش موثری
در راســتای تحقــق اهــداف و رســالتهای پارک در توســعه
فناوری نهادها و خدمات مربوطه ایفا نمایید.
گفتنــی اســت ،حســین رحیمــی در حــال حاضر مدیــر امور
عمرانی پارک علم و فناوری یزد است
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بازدید رئیس
دفتر
رئیسجمهور از
پارک
مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

انتصاب
 4صفحه

انتصابسرپرستامور مالیپارکعلمو فناورییزد
طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی ،سرپرست پارک
علم و فناوری یزد ،رویا باقری به عنوان سرپرست امور مالی
پارک یزد منصوب شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:
سرکار خانم رویا باقری
نظــر به مراتــب تعهد ،دانــش ،شایســتگی و تجــارب ارزنده

علمی و اجرایی سرکار عالی ،به موجب این حکم به عنوان
سرپرســت امــور مالــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد منصــوب
میشوید.
امیــد اســت با اتکال بــه خداوند متعال و جلــب همکاری و
مشــارکت همــه نیروهای توانمند و با انگیــزه ،نقش موثری
در راســتای تحقــق اهــداف و رســالتهای پارک در توســعه
فناوری نهادها و خدمات مربوطه ایفا نمایید.

انتصابسرپرستدفترهماهنگینهادهایهمکار فناور پارکیزد
طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی ،سرپرست پارک
علم و فناوری یزد ،علی ا کبر قیومی به عنوان سرپرست دفتر
هماهنگی نهادهای همکار فناور پارک یزد منصوب شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:
جناب آقای علی ا کبر قیومی
نظــر بــه مراتب تعهــد ،دانش ،شایســتگی و تجــارب ارزنده
علمــی و اجرایــی جنابعالــی و بــا توجه به پیشــنهاد معاون
محتــرم فنــاوری و نــوآوری ،بــه موجــب این حکــم با حفظ

تکریم
و معارفه
معاونین
بازدید

ســمت مســئولیت راه انــدازی مرکز فنــاوری آب ،بــه عنوان
سرپرســت دفتر هماهنگی نهادهای همکار فناور پارک یزد
منصوبمیشوید.
امیــد اســت بــا اتکال بــه خداوند متعــال و جلــب همکاری
و مشــارکت همــه نیروهــای توانمنــد و بــا انگیــزه و بــا توجه
به شــرح وظایــف ابالغی ،نقــش موثری در راســتای تحقق
اهــداف و رســالتهای پــارک در توســعه فنــاوری نهادهــا و
خدمات مربوطه ایفا نمایید.

تفاهم نامه

انتصابسرپرستمراکزنوآوریپارکعلمو فناورییزد
جلسات
نشست خبری
با رسانه

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی ،سرپرست پارک
علم و فناوری یزد ،ســمیه نایبی به عنوان سرپرســت مرا کز
نوآوری پارک یزد منصوب شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:
سرکار خانم سمیه نایبی
نظــر به مراتــب تعهد ،دانــش ،شایســتگی و تجــارب ارزنده
علمــی و اجرایــی ســرکارعالی و با توجه به پیشــنهاد معاون

نشست ها

انتصابسرپرستدفترپارکعلمو فناوریدر دانشگاهیزد

نمایشگاه
فنبازار

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی ،سرپرست پارک  846/375/33مــورخ 1398/03/18دانشــگاه یــزد و
علم و فناوری یزد ،دکتر مهدی انتظام به عنوان سرپرست مطابق با آئین نامه نهادهای فناور همکار ،بدینوســیله به
عنوان سرپرســت دفتر پارک علم و فناوری در دانشــگاه یزد
دفتر پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد منصوب شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن منصوب میگردید .امید اســت با اتکال به خداوند منان و
همــکاری دفتر هماهنگی نهادهای فناور همــکار پارک ،در
این حکم آمده است:
انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.
جناب آقای دکتر مهدی انتظام
نظر به سوابق و تجارب جنابعالی و پیرو معرفی نامه شماره

دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
معرفی
شرکتها

محتــرم فنــاوری و نوآوری ،بــه موجب این حکــم به عنوان
سرپرست مرا کز نوآوری پارک یزد منصوب میشوید.
امیــد اســت با اتــکال بــه خداوند متعــال و جلــب همکاری
و مشــارکت همــه نیروهــای توانمنــد و بــا انگیــزه و بــا توجه
بــه شــرح وظایــف ابالغی ،نقــش موثری در راســتای تحقق
اهــداف و رســالتهای پــارک در توســعه فنــاوری نهادهــا و
خدمات مربوطه ایفا نمایید.

انتصابکارشناسبازاریابیو توسعهبازار پارکعلمو فناورییزد
طی حکمی از سوی حسین رحیمی ،هماهنگ کننده امور
پشــتیبانی پارک علم و فناوری یزد ،رضا حاجی قاســمی به
عنوان کارشناس بازاریابی و توسعه بازار پارک علم و فناوری
یزد منصوب شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:
جناب آقای رضا حاجی قاسمی

نظــر بــه تجــارب ارزنــده علمــی و اجرایــی جنابعالــی و بــه
پیشــنهاد معاون محترم فناوری و نــوآوری ،به موجب این
حکــم بــه عنــوان کارشــناس بازاریابــی و توســعه بــازار پارک
منصوبمیشوید.
امیــد اســت بــا اتکال بــه خداونــد متعــال ،در جهت تحقق
اهداف پارک و انجام وظیفه موفق و سرفراز باشید.
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بازدید رئیس
دفتر
رئیسجمهور از
پارک
مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

انتصاب
 4صفحه

تکریم
و معارفه
معاونین

انتصابمسئولهماهنگکنندهواحدطرحوبرنامه
پارک علم و فناوری یزد
طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی ،سرپرست پارک
علم و فناوری یزد ،سید محمد خامسی به عنوان مسئول
هماهنــگ کننده واحــد طرح و برنامه پارک علــم و فناوری
یزد منصوب شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:
جناب آقای سیدمحمد خامسی

رئیس محترم حوزه ریاست پارک
نظر به تجارب ،تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این
حکم با حفظ ســمت ،به عنوان مســئول هماهنگ کننده
واحــد طــرح و برنامه پارک منصوب میشــوید .امید اســت
بــا همدلی و همــکاری ســایر مدیریتهای پــارک در تحقق
اهداف پارک موفق و موید باشید.

انتصابمسئولراهاندازیواحدشبکهسازی،برندسازیو ارتباطاتفناوریپارکعلمو فناورییزد
طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی ،سرپرست پارک
علــم و فنــاوری یــزد ،محمــد قویدل بــه عنوان مســئول راه
اندازی واحد شبکهســازی ،برندســازی و ارتباطات فناوری
پارک یزد منصوب شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:
جناب آقای محمدقویدل
نظر به مراتب شایستگی علمی و سوابق تجربی جنابعالی،

بازدید

تفاهم نامه

به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان «مسئول راه
اندازی واحد شبکهسازی ،برندسازی و ارتباطات فناوری»
پارک علم و فناوری یزد منصوب میشوید.
امید اســت با توجه به اهمیت این حوزه در رشــد و توســعه
شرکتهای فناور و به تبع آن مجموعه پارک علم و فناوری
یــزد با توکل به خداوند و همکاری و همراهی همه واحدها
در تحقق اهداف پارک موفق و پیروز و سربلند باشید.

انتصابمدیرروابطعمومیو امور بینالمللپارکعلمو فناورییزد
جلسات
نشست خبری
با رسانه

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
معرفی
شرکتها

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی ،سرپرست پارک
علــم و فنــاوری یزد ،محمــد قویدل بــه عنوان مدیــر روابط
عمومــی و امور بینالملل پارک علــم و فناوری یزد منصوب
شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:
جناب آقای محمدقویدل

نظر به مراتب شایستگی علمی و سوابق تجربی جنابعالی،
بــه موجب این حکم به عنــوان مدیر روابــط عمومی و امور
بینالملل پارک علم و فناوری یزدمنصوب میشوید.
امید اســت با توجه به اهمیت این حوزه در رشــد و توســعه
شرکتهای فناور و به تبع آن مجموعه پارک علم و فناوری
یــزد با توکل به خداوند و همکاری و همراهی همه واحدها
در تحقق اهداف پارک موفق و پیروز و سربلند باشید.

از سوی هماهنگ کننده امور پشتیبانی پارک یزد انجام گرفت:

انتصابکارشناسخدماتفناوریو عارضهیابیپارکعلمو فناورییزد
طــی حکمی از ســوی حســین رحیمــی ،هماهنــگ کننده
امــور پشــتیبانی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،لیلــی آقائــی به
عنوان کارشناس خدمات فناوری و عارضه یابی پارک علم و
فناوری یزد منصوب شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:
سرکار خانم لیلی آقائی

انتصاب مدیر امور اداری پارک علم و فناوری یزد
طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی ،سرپرست پارک جناب آقای روح اهلل غفارزاده
علــم و فنــاوری یــزد ،روح اهلل غفــارزاده به عنــوان مدیر امور نظــر بــه مراتــب تعهــد ،دانــش و شایســتگی جنابعالــی ،به
موجب این حکم به عنوان “مدیر امور اداری پارک” منصوب
اداری پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن میگردید .امید اســت با اتکال بــه خداوند و همکاری همه
واحدها ،در تحقق اهداف پارک موفق و پیروز باشید.
این حکم آمده است:

نظــر بــه تجــارب ارزنــده علمــی و اجرایــی ســرکارعالی و بــه
پیشــنهاد معاون محترم فناوری و نــوآوری ،به موجب این
حکم به عنوان کارشــناس خدمات فنــاوری و عارضه یابی
پارک منصوب میشوید.
امیــد اســت بــا اتکال بــه خداونــد متعــال ،در جهت تحقق
اهداف پارک و انجام وظیفه موفق و سرفراز باشید.
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بازدید رئیس
دفتر
رئیسجمهور از
پارک
مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

انتصاب
 4صفحه

تکریم
و معارفه
معاونین

انتصابمسئولامور حقوقیستادپارکعلمو فناورییزد
طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی ،سرپرست پارک
علم و فناوری یزد ،روح اهلل غفارزاده به عنوان مسئول امور
حقوقی ستاد پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:
جناب آقای روح اهلل غفارزاده

مدیر محترم امور اداری
نظــر بــه مراتــب تعهــد ،دانــش و شایســتگی جنابعالــی ،به
موجب این حکم به عنوان “مســئول امور حقوقی ســتاد”
منصــوب میگردیــد .امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد و
همکاری همه واحدها ،در تحقق اهداف پارک موفق و پیروز
باشید.

از سوی هماهنگ کننده امور پشتیبانی پارک یزد انجام گرفت

انتصابکارشناسواحدشبکهسازی،برندسازیوارتباطاتفناوریپارکعلموفناورییزد
طــی حکمی از ســوی حســین رحیمــی ،هماهنــگ کننده
امور پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد ،نفیسه جلیلیان به
عنوان کارشناس واحد شبکهسازی ،برندسازی و ارتباطات
فناوری پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:

بازدید

سرکار خانم نفیسه جلیلیان
نظــر بــه تجــارب ارزنــده علمــی و اجرایــی ســرکارعالی ،بــه
موجب این حکم به عنوان کارشــناس واحد شبکهسازی،
برندســازی و ارتباطــات فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری یــزد
منصوبمیشوید.
امیــد اســت بــا اتکال بــه خداونــد متعــال ،در جهت تحقق
اهداف پارک و انجام وظیفه موفق و سرفراز باشید

تفاهم نامه

انتصابمدیردفترمالکیتفکریو زیرساختفناوریاطالعاتو ارتباطاتپارکعلمو فناورییزد
جلسات
نشست خبری
با رسانه

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
معرفی
شرکتها

طــی حکمی از ســوی محمــد مهــدی لطفی ،رئیــس پارک
علم و فناوری یزد ،محمدرضا حسینی به عنوان مدیر دفتر
مالکیــت فکری و زیرســاخت فناوری اطالعــات و ارتباطات
پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:
جناب آقای محمدرضا حسینی
نظــر به مراتــب تعهد ،دانــش ،شایســتگی و تجــارب ارزنده

علمــی و اجرایــی جنابعالــی و بــا توجه به پیشــنهاد معاون
محتــرم فنــاوری و نوآوری ،بــه موجب این حکــم به عنوان
“مدیر دفتر مالکیت فکری و زیرساخت فناوری اطالعات و
ارتباطات” پارک منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و مشارکت
همــه واحدهــا ،نقش موثــری در راســتای تحقق اهــداف و
رســالتهای پــارک در توســعه فنــاوری ،نهادهــا و خدمات
مربوطه ایفا نمایید.
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بازدید رئیس
دفتر
رئیسجمهور از
پارک
مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

انتصاب
تکریم
و معارفه
معاونین
بازدید

تفاهم نامه

جلسات
نشست خبری
با رسانه

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
معرفی
شرکتها

در مراسم تکریم و معارفه معاونین پارک مطرح شد:

ماموریتپارکیزدجلوگیریاز مهاجرتبیرویهنخبگانیزدیاست
مراســم تکریــم و معارفه معاونین پارک علــم و فناوری یزد
ســه شــنبه  16مهــر  ،98بــا حضــور محمد مهــدی لطفی،
سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،شــهرام شــکوهی،
معــاون فناوری و نوآوری و معاون ســابق پشــتیبانی پارک
یــزد ،احمدرضــا فقیه خراســانی ،معاون ســابق فناوری و
نــوآوری پارک ،حســین رحیمــی ،مدیر عمرانی و مســئول
هماهنگ کننده امور پشتیبانی ستاد پارک ،سید محمود
زنجیرچی ،مشــاور رئیس در حوزه طــرح ،برنامه و بودجه
پــارک یــزد ،و جمعــی از کارکنــان پــارک و مدیــران عامــل
شــرکتهای مســتقر در پــارک ،در ســالن کنفرانــس مرکــز
فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
محمدمهــدی لطفــی ،در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه در
ً
مســائل اداری ســازمان حتما سلســله مراتبی وجود دارد
و رعایــت میشــود ،گفــت :بــا وجــود ایــن بایــد در کارهــا
همفکــری و رفاقــت حکفرمــا باشــد و بتوانیــم از یکدیگــر
بیاموزیم تا بهتر تصمیم بگیریم و بهتر اجرا کنیم.
وی ضمن قدردانی از زحمات احمدرضا فقیه خراســانی،
معــاون ســابق فنــاوری و نــوآوری پــارک ،گفــت :در طــول
ســالهایی کــه در حــوزه پژوهشــی دانشــگاه بــا ایشــان
همــکار بــودم در حوزههــای فنــاوری ،مالکیــت فکــری و
برندینگ فناوری نکات بســیاری یاد گرفته ام و از ایشــان
خواهش کردم همچنان در پارک علم و فناوری بتوانیم از
نظراتشان استفاده کنیم.
لطفی تصریح کرد :به منظور تســهیل و تســریع در اجرای
تصمیمات در حوزه پشتیبانی فناوری تصمیم گرفته شد
اختیــارات مالــی ایــن حــوزه بــه معاون فنــاوری و نــوآوری
پارک اعطا شود.
سرپرســت پارک یزد ،برنامهی راهبردی پــارک را برایندی
از نظرات و افکار مجموعهی پارک علم و فناوری دانســت
و گفت :ممکن است برخی روشها و موارد آن با توجه به
مقتضیات زمانی و شــرایط کنونی نیاز به تغییراتی داشته
باشد ،اما تالش ما اجرای این برنامه خواهد بود.
لطفــی بار دیگر پاســخگویی و شــفافیت را محــور مدیریت
خــود معرفــی کرد و گفت :اتفــاق نظر در
تصمیمــات را عامــل موفقیــت آنهــا در
اجــرا میدانــم و معتقــدم بازخوردگیری
و اعمال بازخوردها میتواند تصمیمات
را در اجرا به موفقیت نزدیکتر کند.
وی بــا بیــان اینکــه پارک علــم و فناوری
یــزد ماموریــت دارد از مهاجــرت
بیرویــهی نیروهــای نخبــه و تحصیــل
کــردهی اســتان جلوگیــری کنــد ،گفت:
این یک ماموریت بســیار ســخت اســت
و از مدیران عامل شــرکتها میخواهم
در مورد اینکه چگونه در راستای انجام
ایــن ماموریــت میتواننــد موثر باشــند،
فکر کنند.
لطفــی تصریــح کــرد :درانجــام ایــن
ماموریــت مهــم پارک کــه نیاز بــه توجه
ویــژه دارد بــر روی کمک تــک تک افراد
حســاب باز کرده ایم و بر این باوریم که
پــارک یــزد میتوانــد بــا تکیه بــر بدنهی
خود یکی از پارکهای پیشــرو در کشــور

باشد.
وی ضمــن تشــکر از اقدامــات ارزشــمند داریــوش
پورســراجیان ،رئیــس ســابق پــارک یــزد در طــول فعالیت
حدود شــش ســالهی خود ،در ســمت ریاســت پــارک ابراز
امیدواری کرد :امیــدوارم بتوانیم همچنان از وجود و فکر
ایشــان در پــارک و ا کوسیســتم نــوآوری اســتان بهــره مند
شویم.
سرپرســت پارک یزد نقش واحــد عمرانی را در دوره جدید
برای پارک بسیار حائز اهمیت دانست و گفت :از مهندس
رحیمی ،مدیر این واحد خواستیم در عین حضور در این
سمت ،درحوزهی پشتیبانی از ستاد پارک نیز کمک کند.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزهی طــرح ،برنامــه و بودجــه
بــا وجــود انجــام اقدامــات مناســب ،برخــی از بحثهــای
بودجه ای مغفول مانده اســت ،گفت :با توجه به سوابق
بســیار ارزشمند دکتر زنجیرچی در دانشگاه یزد ،از ایشان
خواستیم که در این حوزه به ما کمک کنند.
احمدرضا فقیه خراسانی ،معاون سابق فناوری و نوآوری
پارک در این جلســه ضمن تبریک به سرپرســت پارک یزد
به خاطر انتخاب شایسته معاون فناوری و نوآوری پارک،
گفت :امیدوارم کمبودها و کاستیهای کار من را در طول
ایــن ســالها مورد اغماض قرار دهید و خوشــحالم کســی
معــاون پارک شــده اســت که واقعــا شایســتهی این مقام
است.
فقیــه خراســانی با بیان اینکه هر کــس دورهی کوتاهی در
پارک باشــد و طعم شــیرین خدمت به شــرکتهای پارک
را بچشــد شــیفته خدمت به آنها خواهد شــد گفت :من
به این مجموعه عالقه داشــته و هر گاه خدمتی از دســتم
برآید دریغ نخواهم کرد.
شــهرام شــکوهی ،معــاون فنــاوری و نوآوری پــارک یزد نیز
در ایــن جلســه بــا بیان اینکــه وضعیت امــروز مجموعهی
پــارک حاصــل همــکاری هم ـهی مــا بــوده و هیچکــس در
ً
موفقیتها یا احیانا شکس ـتها به تنهایی نقش نداشته
اســت ،گفت :از حسن نظر سرپرســت پارک یزد نسبت به
خود تشکر میکنم و امیدوارم همچنان بتوانیم از نظرات

و آرای دکتر فقیه خراسانی در موارد مختلف بهره ببریم
حسین رحیمی ،مسئول هماهنگ کننده امور پشتیبانی
ســتاد پــارک علــم و فنــاوری یزد نیــز در این جلســه ضمن
تشــکر از حســن اعتمــاد سرپرســت پــارک یــزد ،گفــت:
امیــدوارم بــا لطــف الهــی بتوانــم بــه خوبــی از عهــده ایــن
مسئولیت برآیم.
وی ضمــن قدردانــی از زحمات شــهرام شــکوهی ،معاون
ســابق پشــتیبانی پارک یــزد ،گفت :امیدواریــم بتوانیم در
کنــار ایشــان و با راهنماییهایشــان جایــگاه و برند پارک را
ارتقا داده و در راستای چشم انداز تعریف شده برای پارک
گامهای عملی و جدی برداریم.
ســید محمــود زنجیرچــی ،مشــاور رئیــس در حــوزه طرح،
برنامه و بودجه پارک یزد نیز در این نشست با بیان اینکه
به درخواســت سرپرست پارک یزد به صورت پاره وقت در
پــارک خدمت خواهم کرد ،گفت :امیدوارم بتوانم در این
ســمت اقدامات موثری برای پارک انجام داده و تاثیرگذار
باشم.
وی رســالت خــود را در دو بخــش بودجــه ای و مالــی و
ساختار و روشها دانست و گفت :در مورد بخش ساختار
و سیســتم و روشهــا میتوانیــم همکاریهــای خوبــی با
کارمندان و شــرکتهای پارک داشــته باشیم و حاصل آن
قدمهای رو به جلو برای مجموعهی پارک یزد باشد.
الهــام خدابنده ،نماینــده بانوان پارک علــم و فناوری یزد
نیز در این نشســت ضمن تشــکر از هیئت رئیســهی قبلی
پــارک ،گفــت :معاون ســابق فنــاوری و نوآوری پــارک نگاه
ویــژه ای به حوزهی بانوان داشــته و زحمات بســیاری در
این حوزه کشیدند.
وی افــزود :امیدواریم بــا مدلهای جدیدی که وارد پارک
میشــود اتفاقــات خوبی را در پارک شــاهد باشــیم و همه
بتوانیــم بــا هــم و در کنــار هــم بــرای ارتقــای پــارک علــم و
فناوری یزد تالش کنیم.
گفتنی اســت در پایان جلســه با اهدای لوح تقدیر و هدیه
از زحمات معاونین قبلی پارک تقدیر به عمل آمد.
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سفیر ارمنستان در بازدید از پارک علم و فناوری یزد مطرح کرد:

ارمنستانمسیرورودشرکتهایایرانیبهبازار اروپاو آمریکا
آرتاشــس تومانیان ،ســفیر ارمنســتان در ایران ،ســه شــنبه
2مهر  98از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
بازدیــد کــه احمدرضــا فقیــه خراســانی ،معــاون فنــاوری و
نــوآوری پــارک یــزد ،تقــی فرهنــگ نیــا ،مدیر پردیــس علوم
انســانی و هنر پــارک و جمعی از مدیران عامل شــرکتهای
مستقر در پارک ،وی را همراهی میکردند ،سفیر ارمنستان
پتانســیلهای موجود در ایران را بســیار خــوب ارزیابی کرد
و افــزود :در کشــور ایــران زمینههــای خوبــی در حوزههــای
مختلف وجود دارد و ارتباطات خوبی میتواند بین ایران و
ارمنستان شکل گیرد.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی محصوالت که توسط
شرکتهای ایرانی ساخته میشوند به خاطر تحریم امکان
ورود به کشورهای اروپایی را نداشته باشند ،گفت :با حضور

اطالعــات را حدود یک میلیارد دالر عنوان کرد و گفت :این
میزان در کشــور کوچکی چون ارمنســتان شــاخص بســیار
خوبی اســت و سرانهی باالیی دارد که بیشتر وارد بازار اروپا
و امریکا میشود.
ســفیر ارمنســتان در ایــران با بیــان اینکه دولت ارمنســتان
نیز همانند ایران به شــرکتهای کوچک بها و فرصت رشد
میدهد ،تصریح کرد :دولت ایران امکانات خوبی در اختیار
این پارک قرار داده که چنین سیستم و مکانی فراهم شده و
متوجه شدم امکانات خوبی برای طوالنی مدت در اختیار
شــرکتهای پارک قرار گرفته اســت و نشــان از ایــن دارد که
در ارمنســتان میتوانید محصوالت ایرانی را با بسته بندی تکنولوژیهای برتر جزو اهداف دولت ایران است.
ارمنی وارد بازار کشورهای اروپایی و حتی امریکایی کنید و در ادامــه جلســه فقیه خراســانی ،معاون فنــاوری و نوآوری
از پتانسیل بازار این کشورها نیز استفاده نمایید.
پارک به معرفی فعالیتها و دســتاوردهای پارک پرداخت و
تومانیــان تولیــدات کشــور ارمنســتان در حــوزه فنــاوری فعالیتها و خدمات پارک به شرکتها را تشریح کرد.

سرپرست پارک علم و فناوری یزد در بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد از پارک مطرح کرد:

لزوم حل مشکل واگذاری زمین های طرح جامع
محســن صادقیــان ،معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی
استانداری یزد عصر روز سه شنبه  24مهر  98از پارک علم و
فناوری یزد ،مجموعه مرکز فناوری اقبال و شرکتهای فناور
بازدیــد کــرد .به گــزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری
یزد ،در جلسه ای که در حاشیه این بازدید با حضور محمد
مهدی لطفی ،سرپرست پارک یزد ،شهرام شکوهی ،معاون
فناوری و نوآوری پارک ،حسین رحیمی ،مسئول هماهنگ
کننده امور پشــتیبانی ،محمد قویدل ،مدیر روابط عمومی
و امــور بینالملل پارک و جمعی از مدیران پارک برگزار شــد،
گزارشی از فعالیتهای پارک یزد از ابتدای تاسیس تا کنون
ارائــه و پــس از آن بــا مطالعــات انجام شــده و مبانی ارزشــی

جهــت ایجــاد طرح جامع  70هکتاری ،اصول شــکل گیری مطروحه توسط شرکتها و پارک قول مساعد داد
طــرح ،روابــط فضایی طــرح اولیه ،فــاز بنــدی مراحل بهره
برداری از طرح ،مطالعات ترافیکی و شــریانهای این طرح
شرح داده شد.
محمدمهــدی لطفی ،سرپرســت پــارک علم و فنــاوری یزد
در این جلســه با بیان اینکه مشــکل کمبود فضای فیزیکی
مانعی برای توســعه شــرکتها محسوب میشــود خواستار
تسهیل و حمایت استانداری در این زمینه شد.
محســن صادقیــان ،معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی
استانداری یزد نیز با توجه به مطالب و مباحث ارائه شده،
ضمــن راهنمایــی الزم ،جهــت پیگیــری درخواس ـتهای

سرپرست پارک یزد در بازدید از شتابدهنده سان مطرح کرد:
نشست ها
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
معرفی
شرکتها

لزومهمکاریتمامواحدهاجهترفعمشکالتشتابدهندهها
محمد مهدی لطفی ،سرپرست پارک علم و فناوری یزد به
همراه شــهرام شکوهی ،معاون فناوری و نوآوری پارک یزد،
عباس باقی ،مدیر پردیس زیســت فناوری و سیســتمهای
پیشــرفته صنعتی ،ســمیه نایبی ،مدیر مرا کز نوآوری پارک
یزد و محمد قویــدل ،مدیر روابط عمومی و امور بینالملل
پارک یزد ،ســه شنبه  23مهر  98از شتابندهندهی سرایند
افکار نو (سان) بازدید کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علــم و فناوری یزد ،ســید
حسین میرجلیلی ،مدیر عامل شرکت آبسار کویر و مسئول
شــتابندهندهی ســان در این بازدید ضمن ارائه گزارشی از
فعالیتهــای این مرکز از زمان تاســیس تا کنــون ،از برگزاری
ریــورس پیــچ در حــوزهی انــرژی و محیــط زیســت توســط
شرکت آبسار کویر در استان خبر داد.
وی افــزود :در ایــن رویــداد ازمدیــران کل و مدیــران صنایع
استان دعوت شده و طی آن مشکالت حوزه محیط زیست
و انــرژی عنــوان و ایدهها و راهکارهای مناســب جهت حل
این مشکالت در قالب استارت اپ استودیو بررسی خواهند
شد.
میرجلیلــی ،مشــکل فضــا ،نیــاز بــه تجهیــزات سرمایشــی
و گرمایشــی ،نیــاز بــه جــذب ســرمایهگذار و ارتبــاط بــا آن،
مشکالت مربوط به تفاهمنامه و قرارداد ،نبود خوابگاه برای

دانشجویان و کارمندان خارج از استان و نارضایتی از فضای
مهمانســرا را از جمله مشــکالت این مجموعه عنوان و ابراز
امیدواری کرد :با همکاری و مساعدت پارک علم و فناوری
یزد این مشکالت مرتفع شود.
وی تصریــح کــرد :متاســفانه در ایران به دلیــل ارزان بودن،
متولــی انــرژی نداریــم و کســی بــه دنبال عیــب یابــی و رفع
مشــکالت در ایــن حوزه نیســت و بخش مربــوط به محیط
زیست فعالیت بیشتری دارد.
محمدمهدی لطفی ،سرپرست پارک علم و فناوری یزد نیز
در ایــن بازدید با بیان اینکه ارتباط با ســرمایهگذار سلســله
مراتبــی دارد که باید رعایت شــود ،گفت :جهــت ایجاد این
ارتبــاط ابتــدا بایــد اعتمادســازی و ســپس تصمیــم گیــری

صورت گیرد .وی با تا کید بر لزوم دعوت از افراد صاحب نظر
و با تجربه در رویداد ریورس پیچ ،گفت :دعوت از این افراد
میتواند نتایج مثبت و مفیدی در پی داشته باشد.
لطفــی ،پیگیــری تفاهمنامــه و مشــکالت تفاهمنامــه
شــتابندهنده و ارائــه برخــی راهکارهــا جهــت حــل ایــن
مشــکالت و مشــکالت مربــوط به بــرق و تلفن ایــن محل را
از برنامههــای پــارک دانســت و گفت :در مــورد دانشبنیان
شدن شتاب دهنده و کمکهای مورد نیاز و تسهیالت نیز
جلسه ای با معاونت خواهیم داشت و این موارد نیز مطرح
خواهد شد.
وی حضــور و فعالیــت جوانــان در ایــن محل را بــا اهمیت و
لــذت بخــش توصیف کرد و گفت :همه باید بــرای رونق کار
این مکان تالش و همکاری نمایند و امور مصوب شده نیز با
دقت و وسواس بیشتری اجرا شود.
گفتنــی اســت ،سرپرســت پــارک یــزد و هیئــت همــراه از
ســالنهای شــتابدهنده ،ســالن کنفرانــس ،فضاهــای
آزمایشــگاهی ،انبار مواد و تجهیزات آزمایشــگاهی و فضای
نوسازی شده بازدید نمودند.
الزم به ذکر است ،آزمایشگاه آبسارکویر در شبکه بینالمللی
آزمایشگاههای مستقل فرانسه ()UILIعضویت داشته و در
سایت این آزمایشگاه نیز معرفی شده است.
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بازدیدمعاونهزینهایامور آموزشعالی،تحقیقاتو فناوریسازمانبرنامهو بودجهکشور
از پارک یزد
یحیایــی ،معــاون هزینه ای امــور آموزش عالــی ،تحقیقات
و فنــاوری ســازمان برنامه بودجه کشــور و هیات همــراه روز
شنبه چهارم آبان  98با حضور در پارک علم و فناوری یزد از
بخشهای مختلف آن بازدید کردند.
بــه گزارش روابط عمومــی پارک علم و فناوری یزد ،یحیایی
و هیــات همــراه از مرکــز نــوآوری ،پــارک علمــی کــودکان و
نوجوانــان ،صنــدوق پژوهــش و فناوری اســتان یــزد ،دفتر
مبادالت فناوری ایران و گرجستان و شرکتهای مستقر در

پارک یزد از جمله آپافن ،پتروا کتان ،پارسا تجارت ،بیستون،
رادویــن صنعــت و پادرامعــدن بازدیــد نمــوده و از نزدیک با
فعالیتهای آنها آشنا شدند.
گفتنی اســت ،در این بازدید همچنین جلســه مشــترکی با
هیات رئیســه و مدیــران طرح و برنامه پــارک علم و فناوری
یــزد برگــزار و درخصوص مســائل و مشــکالت بودجــه پارک
بحث و تبادل نظر شد

در بازدید سرپرست امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور از پارک یزد تاکید شد:

لزوم اتمام طرح جامع پارک علم و فناوری یزد و انتقال شرکتهای بزرگ
چهارشــنبه  8آبــان  98بــا حضــور در پــارک
علم و فناوری یزد از طر حهای عمرانی پارک
بازدید کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و
فنــاوری یــزد ،در ایــن بازدیــد کــه بــا حضور
محسن صادقیان ،معاون عمرانی استاندار
یــزد ،ســید مجتبــی حســینی پــور ،رئیــس
ســازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد
و محمدرضا نبی ،معاون هماهنگی برنامه
و بودجــه ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
اســتان یــزد انجــام شــد ،محمدمهــدی
لطفــی ،رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد
فضای کنونی پارک را مناســب شرکتهای
بزرگ ندانســت و تا کید کرد :این شــرکتها
بایــد به فضــای طرح جامع منتقل شــده و
جغتایــی ،سرپرســت امــور پایش تعهــدات دولــت و تجهیز
منابــع ســازمان برنامــه و بودجه کشــور و هیئت همــراه روز ایــن محل به شــرکتهای کوچــک اختصاص یابــد .وی با

تا کیــد بر لزوم اتمــام طرح جامع پارک ،گفت :در صورتی که
مبلغ زیرساخت این طرح تامین شود ،تا دو سال آینده به
بهره برداری خواهد رسید.
شــهرام شــکوهی ،معاون فناوری و نوآوری پــارک یزد نیز در
ایــن بازدید ضمن معرفی شــرکتهای شــاخص و منتخب
پارک ،داشتن شرکتهای فعال در حوزه ملی و بینالمللی
و انجام ارزیابی را از جمله برنامههای آینده پارک اعالم کرد.
اقدامات نهادی_ توســعه ای ،مقایســه توســعه زیرساخت
فضــای فیزیکــی ،توســعه زیرســاخت آزمایشــگاه ،توســعه
موسســات و توســعه خدمات آموزشــی از ســال  81تــا  97از
جمله موارد مطرح شــده توســط معاون فنــاوری و نوآوری
پارک در این بازدید بود.
گفتنــی اســت ،بازدید از زمینهای طــرح جامع پارک علم و
فنــاوری یزد از دیگر برنامههای ســفر سرپرســت امور پایش
تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور
به استان یزد بود.

بازدید مدیر کل ارتباطات و امور بینالملل پارک فناوری پردیس از پارک علم و فناوری یزد
خالقیــان ،مدیــر کل ارتباطــات و امــور بینالملــل پــارک
فناوری پردیس و هیئت همراه روز شنبه  16آذر  98از پارک
علم و فناوری یزد بازدید کردند.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،محمد
قویــدل ،مدیر روابط عمومی و امــور بینالملل پارک علم و
فنــاوری یزد در این بازدید با بیان اینکه حوزهی ارتباطات
پارک در کنار حوزههای پشــتیبانی و فناوری تالش میکند
فعالیتهای سازمان وبویژه شرکتهای مستقر را به خوبی
انعــکاس دهــد و در این راســتا از ظرفیت بخش خصوصی
نیز اســتفاده میکند افــزود :مجموعــهی روابط عمومی به
شــرکت روما ک ،یکی از شــرکتهای مســتقر در پارک برون
ســپاری شــده تا روابط عمومی را از شکل معمول سازمانی
آن ارتقــاء داده و بــه ســمت روابــط عمومــی جامعــه محور
پیش ببرد.
وی در ادامــه ضمــن ارائه توضیحاتی در مورد ســابقه پارک
علــم و فنــاوری یــزد و فعالیتهــای آن از زمــان تاســیس
تا کنــون ،افــزود :اتفــاق خوبــی کــه در یــزد افتــاده ایجــاد
هماهنگــی بین مرا کز فنــاوری و نوآوری خصوصی و دولتی

اســتان در قالــب شــورای هماهنگــی فناوری
و نوآوری اســتان اســت که باعث جلوگیری از
مــوازی کاری و تقویــت همافزاییهــا شــده و
خوشــبختانه اســتاندار محترم یزد نیز به این
شورا اهمیت میدهند.
الهام خدابنده ،مدیرعامل شرکت روما ک نیز
در جریــان بازدید از این شــرکت با بیان اینکه
در سال  88زمانی که مرکز علوم انسانی پارک
بــرای اولیــن بــار در کشــور آغــاز بــه کار نمــود،
شــرکت روابط عمومی روما ک تاســیس شد و
جزو اولین شــرکتهای پذیرفته شده در مرکز
رشد بود ،گفت :با توجه به محدودیت دولت
در پذیرش و استخدام نیرو ،در اواخر سال 93
همکاری پارک علم و فناوری یزد و شرکت روما ک آغاز شد و
کلیهی امور روابط عمومی به این شرکت سپرده شد.
وی افــزود :شــرکت رومــا ک در دیگر اســتانهای کشــور نیز
نیــرو داشــته و در صــورت وجــود رویداد از ســوی پارک علم
و فنــاوری یــزد امکان پوشــش ایــن رویدادها از ســوی این

شــرکت وجــود خواهــد داشــت و امیدواریــم بتوانیــم ایــن
شبکهی ملی را بیش از پیش گسترش دهیم.
گفتنــی اســت ،بازدید از پــارک علمی کــودکان و نوجوانان،
شــرکت رنگین گستران درنیکا ،شرکت فرافر و مرکز نوآوری،
از دیگــر برنامههــای مدیــر کل ارتباطــات و امــور بینالملل
پارک فناوری پردیس و هیئت همراه در سفر به یزد بود.
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بازدید رئیس
دفتر
رئیسجمهور از
پارک
مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

انتصاب
تکریم
و معارفه
معاونین
بازدید
 3صفحه

تفاهم نامه

جلسات
نشست خبری
با رسانه

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
معرفی
شرکتها

بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک یزد از مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه
شــهرام شــکوهی ،معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علم و
فناوری یزد ۵ ،دی  ۹۸از مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه
و شرکتهای مستقر در این مرکز بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شکوهی
در جلســه حاشــیه بازدیــد کــه بــا حضــور اعضای شــورای
مشــاورین مرکز ،متشکل از بیســت نفر از اساتید و فعالین
مرکز رشد در سالهای گذشته برگزار شد ،ضمن قدردانی از
همراهی این همکاران با مرکز ابرکوه ،خواســتار شناسایی
توانمندیها و پتانسیلهای اقتصادی شهرستان و تالش
برای تکمیل زنجیرههای ارزش بر اساس این پتانسیلها
در راســتای اشــتغالزایی و تقویت اقتصــاد دانشبنیان در

شهرستان شد.
بازدید از کارخانه فوالد ســرمد ابرکوه ،کارگاه تولید صنایع
دســتی ،بازدید از امکانات دانشگاه پیام نور ابرکوه و طرح
پــرورش زالــو از دیگــر برنامههای معاون فنــاوری و نوآوری
پارک در سفر به ابرکوه بود.
گفتنی اســت ،در این بازدید عبدالرضا تــراب زاده ،معاون
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری یــزد ،محمدخامســی ،مدیر
طرح وبرنامه پارک و علی ا کبر قیومی ،مدیر دفتر نهادهای
فناور همکار پارک ،شکوهی را همراهی نمودند.
در پایــان ایــن بازدیــد نیز معــاون فنــاوری و نــوآوری پارک
بــرای تامیــن هزینه برنامههــای عملیاتی مرکــز ابرکوه قول

مساعد داد.

در بازدیددبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
از آزمایشگاه پارک یزد مطرح شد:

تولید ۷۰اسانس و ۵۰عصاره در شرکت تعاونی ریز زیست فناوران فردانگر
محمدعصــاره ،دبیر ســتاد توســعه علوم و فنــاوری گیاهان دارویــی و طــب ســنتی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهوری روز چهارشنبه ۱۸دی ۹۸از آزمایشگاه شرکتهای
مستقر در پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد ،در این
بازدیــد کــه بــا حضور فاطمــه حقیرالســادات ،مدیر شــرکت
تعاونی ریز زیســت فناوران فردانگر و محمدهادی راد ،عضو
هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
انجام شــد ،محمد عصاره از نزدیک در جریان فعالیتهای
این آزمایشگاه قرار گرفت.
فاطمــه حقیرالســادات ،مدیــر شــرکت تعاونــی ریــز زیســت
فنــاوران فردانگــر نیــز در این بازدید با اشــاره بــه محصوالت

تولیدی این شرکت ،گفت :شرکت تعاونی ریز زیست فناوران
فردانگر تنها شرکتی است که در دنیا توانسته ۸۰نوع اسانس
و عصاره گیاهی را به صورت میکروکپسول تولید کند.
وی در ادامه فعالیتهای دیگر این شــرکت را تشــریح کرد و
افزود :اســپری نگهدارنده میوه ،لوازم آرایشــی و بهداشتی و
دارویی از دیگر محصوالت این شرکت است.
گفتنی اســت ،در ادامه آزمایشــگاه شرکت پارس زیگماد یزد
مورد بازدید قرار گرفته و الهه نورباال ،مدیرعامل این شرکت،
فعالیتهای شــرکت در حوزه تخصصی شــیمی و در زمینه
تولیــد و فرآوری برخی از گونههای میکروجلبکها را تشــریح
کرد.

بازدیددانشآموزاندبیرستانشهیدصدوقییزداز مرکزنوآوریپارکعلمو فناورییزد
دانشآموزان دبیرســتان شــهید صدوقی یزد روز سه شنبه
اول بهمن  98از مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد بازدید
کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم وفنــاوری یــزد،
دانشآموزان دبیرســتان دخترانه شــهید صدوقی با حضور
در پارک علم و فناوری یزد از بخشهای مختلف آن بازدید

کردند.
در جریــان ایــن بازدیــد که به همت مرکــز نوآوری پــارک یزد
برگزارشــد ،دانشآمــوزان از نزدیــک بــا فعالیتهــای مرکــز
نوآوری پارک و حمایتهای آن از دانشآموزان آشنا شدند.
گفتنی اســت ،آزمایشــگاه و مرکز نــوآوری پارک یــزد از جمله
بخشهایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.

بازدیدرئیسپارکعلمو فناورییزداز کارگاهشرکتهایپویاشیمیو یگانهپارسهکویر
نوآوران الماس ســتاره کویر و یگانه پارســه کویر (مســتقر در
پارک علم و فناوری یزد) بازدید کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
بازدیــد که بــا همراهی شــهرام شــکوهی ،معاون فنــاوری و
نــوآوری پــارک ،عباس باقــی ،مدیر پردیس زیســت فناوری
و سیســتمهای پیشــرفته صنعتــی و محمد قویــدل ،مدیر
روابط عمومی و امور بینالملل پارک انجام شــد ،ابوالفضل
فتوحی فیروزآبادی ،مدیر عامل شرکت پویا شیمی نوآوران
الماس ستاره کویر و محمدسحبان رفسنجانی ،مدیرعامل
شــرکت یگانه پارسه کویر ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و
محمدمهــدی لطفــی ،رئیس پــارک علــم و فناوری یــزد روز محصوالت شرکت ،مسائل و مشکالت خود را با رئیس پارک
دوشــنبه  21بمهــن  98از کارگاه شــرکتهای پویــا شــیمی در میان گذاشتند.

گفتنی است ،شرکت دانشبنیان یگانه پارسه کویر فعالیت
خود را از ســال  ۱۳۹۲با هدف خودکفایی در تولید ماشــین
آالت راهســازی آغــاز و اقــدام به مهندســی معکــوس یکی از
جدیدترین و پیشرفته ترین ماشــین آالت راهسازی به نام
اسکید لودر نموده است.
شــرکت دانشبنیان پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر
نیــز در تیرمــاه  1393فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده و در حال
حاضــر در زمینه تولید انــواع ســانتریفوژها (دکانتر،تریکانتر،
ســدیکانتر ،سورتیکانت) ،سانتریفوژهای ته نشین کننده،
سانتریفوژهای سبدی با تخلیه از مارپیچی ،سانتریفوژهای
پیوسته باتخلیه مارپیچی و … .فعالیت میکند.

15

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال دوم 1398

بازدید رئیس
دفتر
رئیسجمهور از
پارک
مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

انتصاب
تکریم
و معارفه
معاونین

در حاشیه بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از پارک علم و فناوری یزد انجام شد:

انعقادتفاهمنامههمکاریبینصندوقنوآوریو شکوفاییکشور و پارکعلمو فناورییزد
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد ،این
تفاهمنامــه با هــدف فراهــم آوردن زمینــه همکاریهای
سازنده برای توسعه فناوری و نوآوری در کشور و حمایت
از شــرکتهای دانشبنیان و در راســتای برنامه راهبردی
توانمندســازی صنــدوق نوآوری و شــکوفایی ،به امضای
عــرب نیا ،معاون ارتباطــات و بینالملل صندوق نوآوری
و شــکوفایی و محمدمهــدی لطفــی ،رئیــس پــارک علم و
فناوری یزد رسید.
طبق این تفاهمنامه صندوق نوآوری و شکوفایی متعهد
شــد برنامههــای توانمندســازی ارائهشــده توســط پــارک
در حاشــیه بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از پارک علم علم و فناوری یزد یا کارگزاران معرفیشــده آن (شــرکت یا
و فنــاوری یزد ،شــنبه  18آبــان  ،98تفاهمنامــه همکاری شــرکتهای مشــاوره مدیریت ،آموزشــی و تجاریســازی
بیــن صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی کشــور و پــارک علــم و معتبــر در ســطح اســتان) ،اعــم از دورههــای آموزشــی،
فناوری یزد امضا شد.
خدمــات مشــاوره و طر حهــای توانمندســازی ویــژه

شــرکتهای دانشبنیان را بررســی و پس از تأیید ،میزان
و چگونگــی حمایــت از هر کدام را بــا توجه به راهبردهای
توانمندسازی صندوق برای اجرا به پارک اعالم نماید.
ارســال فهرســت کارگــزاران پیشــنهادی خود بــرای تأیید
بــه صــورت مکتــوب بــه صنــدوق ،ارائــه برنامههــای
توانمندســازی پیشــنهادی بــه همــراه جزئیــات آن و
پوشــش همــه شــرکتهای دانشبنیــان اســتان یــزد و
اســتانهای معرفیشــده از طــرف صنــدوق از تعهــدات
پارک علم و فناوری یزد در این تفاهمنامه بود.
گفتنی اســت ،این توافقنامه به مدت یک ســال از تاریخ
امضــای آن دارای اعتبار و در صــورت توافق طرفین قابل
تمدید است.

بازدید

امضایتفاهمنامههمکاریمیانپارکعلموفناورییزدوشرکتشتابدهندهسرآیندافکار نو
تفاهم نامه
 2صفحه

جلسات
نشست خبری
با رسانه

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
معرفی
شرکتها

طی مراسمی تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری
یزد و شــرکت شــتابدهنده ســرآیند افکار نو با حضور محمد
مهــدی لطفــی ،رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،شــهرام
شــکوهی ،معــاون فنــاوری و نــوآوری پارک و ســید حســین
میرجلیلی ،رئیس هیئت مدیره شرکت شتابدهنده سرآیند
افــکار نــو 13 ،آبــان  98در دفتــر رئیــس پارک یزد بــه امضای
طرفینرسید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،این
تفاهمنامه در راستای شکل گیری و تقویت کسب و کارهای
نوپــا و واحدهای فناور فعال در زمینــه فناوریهای نوین از
طریق فعالیت شتابدهنده سرآیند افکار نو به منظور تولید
و تجاریسازی محصوالت این حوزه منعقد شده و طی آن
پــارک علم و فنــاوری یزد بــه اقداماتی از قبیــل صدور مجوز
فناوری مربوط به شتابدهنده در چارچوب ضوابط ،تامین
رایگان فضای کالبدی مورد نیاز مرکز تخصصی شتابدهی در
قالب قرارداد استقرار به مدت  10سال ،تامین بستر شبکه،
ارائه ســایر خدمــات زیرساختی(ســرمایش ،گرمایش ،آب،
بــرق ،گاز و …) در قالــب قــرارداد با توافق طرفین ،حمایت از

تیمهای معرفی شده از سوی شتابدهنده در قالب پذیرش
و اســتقرار در مرا کز رشــد مطابــق با قوانیــن و ضوابط پارک،
تسهیل همکاری نهادهای دارای بستر تبلیغاتی نظیر صداو
ســیمای اســتان و شــهرداری به منظور حمایــت از برگزاری
هرچــه بهتــر رویدادها و محصوالت تولید شــده و …متعهد
شد.
گفتنی اســت ،شــتابدهنده نیز در راســتای این تفاهمنامه
بــه انجــام اقداماتــی از جملــه تشــکیل شــورای راهبــری
شتابدهنده در جهت سیاستگذاری راهبری و شکلدهی
تیمهــای داوری و شــبکه مشــاورین بــا حضــور نماینــدگان
معرفی شده از طرف پارک ،ارائه و تصویب فرآیند شتابدهی
در شــورای راهبری ،برگزاری ۲چرخه شــتابدهی در هر سال
بــا هماهنگــی پــارک و حمایت مالــی و معنــوی از تیمهایی
کــه موفــق بــه جلــب نظــر داوران شــدند ،فراهــم نمــودن
امــکان بهــره بــرداری از امکانــات و خدمات شــتاب دهنده
بــرای تیمهای پذیــرش شــده در مرا کز نوآوری ،پشــتیبانی
از برگــزاری رویدادهای ترویجی و آموزشــی و امکان بازدید از
شــتاب دهنده ،پرداخت  ۳درصد از محل درآمد حاصل از

قرارداد فروش تیمهای شکل گرفته به عنوان حق امتیاز در
زمــان مورد توافق تعامل با موسســات فنــاور موفق پارک در
جهت بهره گیری از پتانســیلها و زیر ســاختهای موجود
و… را متعهد شد.
قابل ذکر است ،مدت زمان اجرای این تفاهمنامه ده سال
بــوده و در صــورت نیاز پس از اتمــام دوره ،امکان تصحیح و
تدوین آن وجود دارد

در حاشیه اختتامیه نمایشگاه فن بازار یزد انجام شد:

عقدتفاهمنامههمکاریمیانشرکتهایمستقردر پارکعلموفناورییزدومتقاضیانآنها
در حاشــیه مراســم اختتامیــه نمایشــگاه دســتاوردهای
پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار ،چنــد تفاهمنامــه همکاری
میان شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد و
متقاضیان آنها منعقد شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علــم و فناوری یــزد در این
مراســم کــه روز پنجشــنبه  ۲۱آذر  ۹۸بــا حضــور محمد علی
طالبی ،اســتاندار یزد ،ا کرم فدا کار ،معاون توسعه مدیریت
منابع انسانی استانداری یزد ،مجتبی حسینی پور ،رئیس
ســازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد ،محمد مهدی
لطفی ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،برید لقمانی ،رئیس
دانشگاه یزد و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد ،چهار

تفاهمنامه همکاری میان شرکتهای فناور مستقر در پارک
فناوری یزد و متقاضیان آنها منعقد شد.
گفتنی اســت ،ایــن تفاهمنامههــا شــامل تفاهمنامه میان
شــرکت ماشینســازی طراحــان جوان و شــرکت چینــی رز،
شــرکت دانشبنیــان آپافن و شــرکت مهر نســاج از نــوع رفع
نیازهای فناوری و با حمایت شــرکت شهرکهای صنعتی،
تفاهمنامه همکاری میان شرکت اسپین آف زیست فناوران
بافــت همانند ســاز مانا و دانشــگاه یــزد و تفاهمنامه میان
استارتاپ گسترش صنایع شیمیایی ابرند و شتاب دهنده
سراینده افکار نو بود.
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قــرارداد مشــارکت در بهرهبــرداری از معــدن هونتیــت
یــا گلســفید کریــم آبــاد زاهــدان ،میــان نــوراهلل ریگی،
معدن دار و مجتبی مرآت ،رئیس هیئت مدیره شرکت
فنــاور پارک یــزد (عمید فنــاوران آب و معدن یــزد) ،روز
پنجشــنبه  ۱۷بهمــن  ۹۸در دفتــر رئیــس پــارک علــم و

و سیســتمهای پیشــرفته صنعتــی ،محمــد ســپهر،
مدیــر عامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان یزد
و طرفیــن قــرارداد بــه امضــا رســید ،نتیجــه همــکاری
پارک علم و فناوری سیســتان و بلوچســتان و سازمان
صنعــت ،معدن و تجارت آن اســتان بــوده و به صورت
سرمایهگذاری فناورانه انجام میشود.
مجتبــی مــرآت ،رییــس هیئــت مدیــره شــرکت فنــاور،
هــدف از ایــن قــرارداد و ســرمایهگذاری آن را فناوری در
برنامهریزی ،تولید و تجهیز ماشین آالت در ا کتشاف و
استخراجمادهمعدنیهونتیت(کربناتمضاف کلسیم
و منیزیــم) عنــوان نمود .لــذا این قــرارداد مشــارکت در
تکمیل زنجیره تولید شــرکت فناور پارک یزد در فرآوری
فیزیکــی و زیســت محیطــی این مــاده معدنی بــا چهار
گرید مصرف صنعتی منعقد شد .ساخت و مونتاژ برخی
از ماشــین االت معدنی استخراجی این قرارداد توسط
یکی از شــرکتهای فناور پــارک یزد با حمایت اعتباری
صندوق پژوهش و فناوری یزد در حال اجرا میباشد.
فناوری یزد منعقد شد.
به گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این وی افــزود :ارزش ایــن مشــارکت در مرحلــه اول یــک
قرارداد که با حضور محمد مهدی لطفی ،رئیس پارک میلیــارد تومــان بــوده و در مرحلــه دوم تــا ســقف ســه
علم و فناوری یزد ،شــهرام شــکوهی ،معاون فناوری و میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
نوآوری پارک ،عباس باقی ،مدیر پردیس زیستفناوری
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در جلسه شورای هماهنگی فناوری و نوآوری استان یزد بررسی شد:

راهبردهایاصلیبرنامهاستراتژیکپارکعلمو فناورییزدو منطقهویژهعلمو فناوری
جلســه شــورای هماهنگی فناوری و نوآوری استان یزد روز
ســه شــنبه  30مهــر  98بــا حضــور مســعود برومنــد ،معاون
پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و مهدی
کشــمیری ،مدیرکل دفتــر برنامهریــزی امور فنــاوری وزارت
عتــف و اعضای این شــورا ،در ســالن کنفرانس پــارک علم و
فناوری یزد برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،مســعود
برومند در این نشست با تا کید بر لزوم تغییر در مسیر پیش
رو در حوزه فناوری ،گفت :ا گر بتوانیم خوشــه صنعتی را به
شــرکتهای متوســطی که در مرا کز نوآوری شکل میگیرند
متصــل کنیــم ایــن شــرکتها زنجیــره تامیــن شــرکتهای
بزرگتری میشوند که بازار را خواهند داشت.
وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه در حــال حاضــر بــازار بســیار
متغیری در حوزه فناوری وجود دارد ،گفت :معتقدم بخش
خصوصی لوکوموتیو اصلی این حوزه است.
برومند منطقه ویژه را شبکه ای از نواحی نوآوری توصیف و
ابراز امیدواری کرد :این نواحی به گونه ای به یکدیگر متصل
شوند که یک شبکه قدرتمند را بسازند.
ا کرم فدا کار ،معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد

جلســه کمیته انتخابات نمایندگان موسســات مســتقر در
پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،روز دوشــنبه  11آذر  98در محــل
دفتر رئیس پارک برگزار شــد .به گزارش روابط عمومی پارک
علــم و فنــاوری یزد به نقل از مجمع نمایندگان موسســات
مستقر در پارک ،در این جلسه که به منظور انتخابات آینده
موسســات مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری یزد و بــا حضور
محمدمهدی لطفی ،رئیس پارک ،شهرام شکوهی ،معاون
فناوری و نوآوری پارک ،حســین رحیمی ،هماهنگ کننده
امور پشــتیبانی پارک ،نمایندگان موسســات ،عباس باقی،
مدیــر پردیــس زیســت فنــاوری و سیســتمهای پیشــرفته
صنعتی و کارشــناس دفتــر خدمات فنــاوری و عارضه یابی حقوقــی شــرکتهای مســتقر در پارک مــورد تا کید ریاســت
تشکیلشد،در ابتدااهمیتنمایندگانمنتخبموسسات پارک و معاونین قرار گرفت و تا کید شد :ضمن مکاتبات الزم
پارک در تصمیم گیریها ،سیاســتگذاریها و امور صنفی و و اطالع رســانی از طریق روابط عمومی این همراهی ســتاد

اداری و مشارکت شرکتها ملموس و عملی شود.
همچنین بنا به پیشــنهاد نماینــدگان و موافقت حاضرین
جلسه مقرر شد آیین نامه انتخابات نمایندگان در مواردی
از جمله افزایش تعداد نمایندگان جهت پوشش کامل امور
موسســات در مقطعهــای پیــش رشــد و رشــد ،پسارشــد و
اقماری اصالح گردد.
گفتنی اســت ،در این جلسه جهت ملموس بودن موضوع
و اهمیت حوزه اجرایی نمایندگان مواردی از جمله سامان
دهــی پارکینــگ اقبــال بر اســاس وضعیــت موجــود ،بهبود
فضای عمومی و زیباسازی سالن موسسات اقبال ،تشکیل
جلســات تخصصی و حــوزه بازاریابی و فن بــازار و در نهایت
حضــور نماینــدگان فعلی و آتی در ا کثر جلســات ،شــوراها و
کمیتههای مربوط به امور موسسات پارک بررسی شد.

به همت پردیس علوم انسانی و هنر پارک یزد برگزار شد:

جلسهآشناییباتجاربگروهآموزشیمیالن

دوره ها
و کارگاهها

معرفی
شرکتها

خواهد بود.
رئیــس پــارک علم و فنــاوری یزد بــا بیان اینکه مرکــز نوآوری
پــارک یــزد اولیــن مرکــز نــوآوری در کشــور اســت ،گفــت :در
طول  16ســال فعالیت این مرکز حــدود  100طرح نوآورانه در
آن دفــاع و  600میلیــون تومان حمایــت مالی صورت گرفته
است.
وی افــزود :بــا اینکــه این مبلغ بســیار ناچیز اســت امــا تاثیر
فوق العاده ای در زنجیره از لحاظ ترویج خالقیت و توسعه
شرکتهای دانشبنیان داشته است

جلسهکمیتهانتخاباتنمایندگانموسساتمستقردر پارکعلموفناورییزدبرگزار شد

دفاع از طرح

اخبار

نیــز در ایــن نشســت از برگــزاری اردوی فناوری و نــوآوری در
هفته چهارم آبان ماه خبر داد و گفت :هدف از برگزاری این
اردو کــه در آن مصطفــی کریمیان اقبال و جمعی از مدیران
صنعتــی و دولتی حضــور دارند ،ترســیم مباحث آموزشــی،
فرهنگی و ترویجی در حوزه فناوری و نوآوری با نگاه به آینده
است.
فــدا کار ،توســعه اقتصــاد دانشبنیــان و شبکهســازی را از
اهــداف مهــم منطقه ویژه علــم و فناوری برشــمرد و گفت:
منطقه ویژه نهادی است که قرار است عناصر مختلف را به
یکدیگر متصل نموده و نقش شبکهسازی را ایفا کند.
محمدمهدی لطفی ،رئیــس پارک علم و فناوری یزد نیز در
این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای پارک علم و
فناوری یزد ،گفت :ا کنون در دوره چهارم برنامه استراتژیک
پارک که از سال  93آغاز شده است ،هستیم.
وی تصریح کرد :باال بردن کیفیت موسسات مستقر ،بهبود
خدمات و زیرساختهای پیشرفته ،توجه به نقش پارک و
شرکتهای آن در اقتصاد کشور ،پایداری و استقالل منابع
مالــی و تاثیرگــذاری پــارک در ا کوسیســتم نوآوری اســتان از
راهبردهــای اصلــی برنامه اســتراتژیک پــارک در این مرحله

جلســه آشــنایی با تجارب گــروه آموزشــی میالن روز شــنبه
۱۴دی  ۹۸در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار
شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد ،ضحی
شــریفی ،یکــی از پایهگــذاران گــروه آموزشــی میــان در ایــن
جلســه ضمن ارائــه توضیحاتی در زمینه نحوه شــکلگیری
این گروه ،گفت :گروه آموزشی میالن با حضور چهار نفر که

عالقــه مند به آمــوزش و تغییر شــرایط موجود اطــراف خود شروع کار بهتر شناخته و حداقل انتظار این را داشته باشیم
بودند و با ایده آموزش به شیوه مشارکتی شکل گرفت .وی که دانستهها و پیش فرضهایمان اشتباه از آب در بیاید و هر
افــزود :ابتدا کالسهایی برای کــودکان و کالسهای برنامه چیز را روی آن دانش آزمایش نشده سرمایهگذاری نکنیم.
نویســی و فلســفه را برای نوجوانان برگزار کردیم و هدفمان وی با بیان اینکه در ادامه با تغییر مخاطب راه خود را خارج
بیشــتر از کســب درآمد ایجاد تغییــر و فراهم کــردن فرصتی از مرکز رشد ادامه دادیم ،گفت :متاسفانه ما انتظار درستی
برای شنیده شدن صدای بچهها و بزرگترها بود.
از مرکــز رشــد نداشــتیم .هــدف مرکز رشــد بال و پــر دادن به
شــریفی یــزدی در ادامــه بــا اشــاره بــه موانــع پیــش آمــده و کسب و کارهایی است که بازدهی آنها سریع مشخص شده
شکســتهای گروه میالن ،گفت:متاســفانه کمبــود درآمد و و به درآمد برسند در حالی که دغدغه اصلی ما تغییر شرایط
عدم تمایل والدین کودکان برای ثبت نام در کالسهای ما محیط اطراف بود نه کسب درآمد.
باعث شد تا پس از گذشت  ۶ماه و نرسیدن به درآمد پیش شــریفی در ادامــه افزود:به نظرم کســی کــه میخواهد ایده
بینی شده مجبور شویم از مرکز رشد پارک یزد خارج شویم .اش را در مرکز رشــد ثبت کند باید یک راهنمای اســتفاده از
وی ،بررسی و شناسایی بازار هدف قبل از شروع کار را مهم مرا کز رشد را در اختیارش قرار دهند تا انتظاراتش را طبق آن
م کند.
ارزیابــی کــرد و گفت :باید ســعی کنیم بــازار هــدف را قبل از تنظی 
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در جلسه کارگروه تعامالت بینالملل پارک علم و فناوری یزد انجام شد:

انتقال تجارب روح اهلل جعفری در زمینهخودروهای خودران
سالن جلسات ساختمان مرا کز رشد اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
جلســه که با حضور محمــد قویدل ،مدیــر روابط عمومی و
امــور بینالملل پارک یزد و دیگر اعضای کارگروه برگزار شــد،
جلســه کارگروه تعامالت بینالملل پارک علم و فناوری یزد روح اهلل جعفــری ،یکــی از نخبــگان مقیــم خــارج از کشــور،
بــا محوریت انتقال تجارب روحاهلل جعفــری ۱۵ ،دی  ۹۸در تجــارب خــود را در زمینــه خودروهــای خــودران در اختیــار

شرکت کنندگان جلسه قرارداد.
گفتنــی اســت ،کارگــروه تعامــات بینالملــل پــارک علــم و
فناوری یزد با هدف بینالمللیســازی شــرکتهای مستقر
در پــارک ،اقدام به دعوت افراد موفق در ســطح بینالمللی
جهت انتقال تجارب آنها در قالب سلسله نشستهای این
کارگروهمینماید

در شانزدهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر:

پذیرش سه ایده جدید در پردیس علوم انسانی و هنر
شانزدهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و
هنر پارک علم و فناوری یزد روز ســه شــنبه  ۲۹بهمن  ۹۸در
مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
جلسه هسته “دژآمد” با مدیریت موسوی و با ایده محوری
طراحــی و آفرینــش متعلقــات مــد ،هســته “چیتــا” بــا ارائه

منشــادیان و با ایده محوری طراحی محتوای توسعه تفکر
چابــک ســازمانی و هســته “مدیــر اول” بــا ارائــه خواجوئی
نسب و با ایده محوری تولید محتوای اثربخش جهت بهبود
عملکرد مدیریت و سازمان ،بررسی و در نهایت هر سه ایده
برای فعالیت در دوره پیش رشد پردیس علوم انسانی و هنر
پارک علم و فناوری یزد پذیرفته شدند.

پذیرشسهشرکتجدید
در مرکز رشد علوم انسانی و هنر پارک یزد
جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم
و فناوری یزد روز سه شنبه  ۲۴دی  ۹۸در مرکز فناوری اقبال
برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
جلســه بابک بردبار ،مدیر موسســه انتفاعی آرامش پایا یزد
ایده خود در زمینه استعدادیابی و مشاوره را مطرح کرد.

در ادامــه نیــز شــرکتهای خانــه رنــگ و روان و کلینیــک
مدیریت ،ایدههای خود در زمینه نقاشی درمانی و طراحی
و تولید محتوای آموزش منابع انسانی حوزه کلینیک درمان
را توسط فاطمه سادات مدرس و مهرداد محمدیان مطرح
نمــوده و هــر ســه شــرکت در دوره پیــش رشــد ایــن پردیس
پذیرفتهشدند.
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رئیس پارک علم و فناوری یزد در نشست خبری با اصحاب رسانه:

توسعهاکوسیستمفناوریونوآوریاستانیزد؛مهمترینبرنامهپارکعلموفناورییزد
نشســت خبــری رئیــس پارک علــم و فنــاوری یزد بــا اصحاب
رسانه به مناسبت هفته ملی پژوهش و فناوری ،روز یکشنبه
 ۱۷آذر  ۹۸بــا حضــور محمد مهدی لطفی ،رئیس پارک علم و
فناوری یزد ،شهرا مشــکوهی ،معاون فناوری و نوآوری پارک،
حسینرحیمی،هماهنگکنندهامورپشتیبانیپارک،محمد
قویدل ،مدیــر روابط عمومی و امور بینالملل پارک و جمعی
از خبرنگاران استان یزد در سالن جلسات مرکز فناوری اقبال
برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علــم و فنــاوری یــزد ،در این
نشست محمد مهدی لطفی با بیان اینکه برنامههای هفته
پژوهش و فناوری هر ساله با سه هدف اصلی ترویج ،تحسین
و تعمیق پژوهش و فناوری در سراســر کشــور برگزار میشــود،
گفت :نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش ،فناوری و فــن بازار
از  ۱۹تــا  ۲۱آذرمــاه به منظور عرضه دســتاوردهای پژوهشــی و
فناوری اســتان توســط پارک علم و فناوری یزد و با مشــارکت
دانشــگاهها ،شــرکتهای دانشبنیان ،مرا کز علمی ،صنایع
و دســتگاههای اجرایی یزد ،در مجتمع تجاری خلیجفارس
برگزار میشود.
وی هــدف از انتخــاب این مکان را در دســترس تر بودن برای
عمــوم مــردم و عالقمنــدان عنــوان کــرد و گفــت :نمایشــگاه
دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار محــل بــه هــم
رســانی تقاضا و عرضهی پژوهش و فناوری اســت و نیازهای
بخشهایمختلفصنعتیدرقالببرنامههایطراحیشده
در این نمایشگاه به پژوهشگران و فناوران منعکس میشود.
لطفــی افــزود :از پژوهشــگران و فنــاوران درخواســت میکنیم
فعالیتهای فناورانه خود را به سمت نیازهای صنعت سوق
دادهتااز اینطریقمحصولی کهتولیدمیشودبهنیاز صنعت
و بازار وصل شود و در واقع پژوهش و فناوری به اقتصاد استان
و اقتصاد ملی کمک کند.
حــوزهی اقتصــاد دانشبنیــان بایــد در راس اولویتهــای
آمایش استان قرار گیرد
وی اســتان یزد را در زمینه منابع انسانی ،نسبت دانشجو به
جمعیت ،شاخصهای صنعتی و معدنی ،توانمندی بخش
خصوصــی و وضعیــت ســرانهی شــرکتهای دانشبنیــان
جــزو اســتانهای برتر کشوردانســت و افــزود :به همین دلیل
حوزهی اقتصاد دانشبنیان باید در راس اولویتهای آمایش
اســتان قــرار گیرد که خوشــبختانه بــا حمایتهای اســتاندار
محترم و مسئولین استان در یک سال اخیر پس از مسئلهی
آب که مهم ترین مســئلهی اســتان اســت ،حــوزهی اقتصاد
دانشبنیان به عنوان دومین اولویت در سند آمایش استان
قرار گرفته است.
رئیس پارک علم و فناوری یزد با اشاره به سرمایهگذاریهای
صــورت گرفتــه در برخــی صنایــع اســتان در ادوار گذشــته و
مشکالتی کهبهلحاظاجتماعیوزیستمحیطیامروزاستان
را بــا چالش مواجه کرده اســت ،گفت :معتقدیم ا گر حمایت
خوبی از اقتصاد دانشبنیان در استان صورت گیرد ،جوانان
یزدی میتوانند تحولی شگرفت در استان ایجاد کنند و برای
صنایعی که امروز درگیر مسائل اجتماعی و آلودگیهای زیست
محیطــی هســتند نیز بدون حذف آنها ،نســخه شفابخشــی
داشتهباشند.
وی همکاری در پروس ـهی ارزش افزایی و اشــتغال زایی برای
فار غالتحصیــان دانشــگاهی ،کمــک بــه توســعهی پایــدار
منطقــه ای و حمایت از شــرکتهای دانشبنیــان را از جمله
ماموریتهای مهم پارک علم و فناوری یزد برشــمرد و گفت:
جــذب منابــع مالی برای صنــدوق پژوهش و فناوری اســتان

کنند ولی متاســفانه با وجود حمایتهای شــخص استاندار
محتــرم یزد ،بخشهایی از مدیریت اســتان همراهــی الزم را
ندارند.
وی یکــی از ضعفهــای موجود در حوزهی فنــاوری را کمبود
شــرکتهای تخصصــی کــه بتواننــد انــواع خدمات حــوزهی
فنــاوری را بــه شــرکتهای دیگر کننــد ،دانســت و گفت :باید
اینگونه شرکتها را به عنوان کارگزار حوزهی فناوری و نوآوری
ایجاد و تقویت کنیم.
بــه منظــور حمایــت از شــرکتها ،تشــکیل بنیــاد خیریــن و
حامیان علم و فناوری اســتان ،توســعه پردیسهای فناوری
در دانشگاههای استان ،توسعهی مرا کز نوآوری و رشد مرا کز
دانشآموزی در مدارس استان ،بینالمللیسازی شرکتها و
اتصــال به بازارهای بزرگ ،اســتفاده از ظرفیتهای کارورزی،
کارآمــوزی ،فرصــت کاری دانشــجویان و فرصــت مطالعاتــی
اساتید در جهت تقویت تحقیق و توسعه در شرکتهای فناور
و همراه کردن جامعه و ا کوسیستم اجتماعی با فعالیتهای
فناورانه و نوآورانه از جمله برنامههای مهم پارک علم و فناوری
یزد است.
لطفــی به آغاز عملیات اجرایی کارخانه نوآوری یزد در جریان
سفر اخیر رییس جمهور به استان اشاره و ابراز امیدواری کرد:
بــا تامین نیازهای راهاندازی این کارخانه به لحاظ مالکیت و
تامین اعتبار شاهد شروع عملیات اجرایی آن باشیم.
مهم ترین مشــکل پارک علم و فناوری یزد ،مسئلهی زیر
ساخت و کمبود فضا است
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد مهم ترین مشــکل پــارک را
مسئلهی زیر ساخت و فضا دانست و اظهار داشت :متاسفانه
در اســتانی که فضا و زیرســاختهای زیادی وجود دارد پارک
علم و فناوری یزد به عنوان یکی از نهادهای موثر که انتظارات
زیادی از آن مطرح میشود از کمبود فضای فیزیکی به شدت
رنجمیبرد.
وی حمایــت از شــرکتهای فناور را در ســه مرحله دانســت و
گفت :مرحلهی اول جنس کاری اســت کــه در مرا کز نوآوری،
مرا کــز شــتابدهی ،فضاهای کار اشــترا کی و مرا کز پیش رشــد
اتفــاق میافتــد یعنــی جایی کــه هســتههای اولیه نــوآوری و
فعالیتهای فناورانه شکل میگیرد که متاسفانه در این مورد
با کمبودفضامواجههستیم.
لطفیافزود:درمرحلهدومبایدبهشرکتهامشاورهتخصصی،
خدمات تخصصی ،حمایتهای مالــی ،آموزشهای خاص
ارائه شــود که متاســفانه در این زمینه نیز مشکل زیرساخت
داریــم و با وجود حدود  100شــرکت متقاضی برای اســتقرار در
مرا کز رشــد ،هیچ فضای مشــخصی برای اینکــه در مجموعه
اقبال یک شرکت مرکز رشدی جدید را مستقر کنیم نداریم.
وی بــا بیان اینکه مرحلهی ســوم رشــد شــرکتها مرحله ای
اســت که این شــرکتها باید موفق شــوند توســعه بــا ارتقای
اساســی انجــام داده و بــه بازارهــای بــزرگ در ســطح ملــی و
بینالمللــی وصــل شــوند ،گفــت :فضــای  ۷۰هکتــاری بــرای
طــرح جامــع پارک به منظــور هویت و مالکیت بخشــیدن به
شرکتهای دانشبنیان خارج شده از مرا کز رشد درنظر گرفته
شده است.
لطفی تصریح کرد :در حال حاضر  ۳۰شــرکت که مراحل رشد
را به صورت کامل در پارک ســپری کردهاند ،متقاضی استقرار
در ایــن فضا هســتند و حتی آمادگــی دارند در صــورت تامین
زیرســاختهای اولیه ،جهت ســاخت و ســاز ســرمایهگذاری

شــعار هفتــه پژوهــش؛ پژوهــش اثــر بخــش ،فنــاوری
ارزشآفرین،رونقتولید
رئیس پارک علم و فناوری یزد ،شعار هفته پژوهش و فناوری
ســال  98را پژوهــش اثــر بخــش ،فنــاوری ارزش آفریــن ،رونق
تولیــد اعــام کــرد و گفــت :ســعی شــده طــی آن مقولههــای
پژوهــش؛ فنــاوری و تولید به هم ارتباط داده شــوند و اعتقاد
داریم این ارتباط باید در قالب هفته پژوهش به نحو مقتضی
سیاستگذاری و جهت دهی شود.
تجاریسازی یافتههای پژوهشی ،رسالت پارکهای علم
و فناوری
شهرام شکوهی ،معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری
یزد نیز در این نشســت ،با اشــاره به اینکه جزئیات نمایشگاه
هفته پژوهش بر اســاس دســتور العمل ســتاد برگزاری هفته
پژوهش بر عهدهی پارک علم و فناوری گذاشته شده است،
گفت :رســالت پــارک علم و فنــاوری تجاریســازی یافتههای
پژوهشــی اســت و ایــن نمایشــگاه محلــی اســت کــه در آن
شرکتهای فناور فرصت مییابند تا دستاوردهای خود را به
مردمعرضه کنند.
وی افزود :از دانشگاهها و دستگاههای پژوهشی خواسته ایم
قســمتی از فعالیتهایشــان را که به جامعه ،مردم و فناوری
نزدیک تر است را در این هفته نمایش دهند.
شکوهی با بیان اینکه از دانشگاهیان ،صنعت گران ،فناوران
و نهادهــای دولتی دعوت شــده که در این نمایشــگاه حضور
داشته باشند ،گفت :تا کنون  61دستگاه و سازمان و شرکت
درخواست دادند که  60درصد از این درخواستها به بخش
خصوصیاختصاصدارد.
برگــزاری چهــار پنــل تخصصی و تــور فنــاوری از برنامههای
هفته پژوهش و فناوری
وی برگزاری 4پنل تخصصی را از برنامههای جانبی نمایشگاه
دانست و گفت :پنلهای شهر هوشمند ،سرمایهگذاری خطر
پذیر ،صادرات محصوالت دانشبنیان و شناسایی و رفع نیاز
صنایع و سازمانها در حاشیه نمایشگاه برگزار خواهد شد که
در این پنلها در زمینه مسائل و چالشهای شناسایی شده
فراروی صنعت اســتان و دانشگاه و شرکتهای دانشبنیان
بحث و تبادل نظر صورت میگیرد.
شــکوهی برگــزاری تــور فنــاوری را یکــی دیگــر از برنامههــای
نمایشگاه امسال عنوان کرد و گفت :افراد عالقه مند در قالب
ایــن تورهــا میتواننــد از صنایع بازدیــد کننــد و در این زمینه
برخی از شرکتها و صنایع استان اعالم آمادگی کردهاند.
معــاون فنــاوری و نوآوری پــارک یزد با بیان اینکــه رونمایی از
دســتاوردهای حــوزه پژوهــش و فناوری نیز جــزو برنامههای
جانبی نمایشــگاه اســت ،گفت :طر حهای بومیســازی رفع
نیازهای فناوری صنایع و معرفی اسپین آفهای دانشگاهی
و شرکتهای زایشی که از بدنهی پژوهشی دانشگاه به وجود
آمده اند از برنامههای هفته پژوهش و فناوری خواهد بود.
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سرپرست پارک یزد در دیدار با مدیران عامل شرکتهای پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی:

مدیریتبرمبنایپاسخگوییوصداقت
نشست مدیران عامل شــرکتهای پردیس زیست فناوری
و سیســتمهای پیشــرفته صنعتی با سرپرســت پارک علم و
فناوری یزد ،روز یکشنبه  7مهر  ،98با حضور محمد مهدی
لطفی ،سرپرست پارک علم و فناوری یزد ،عباس باقی ،مدیر
پردیس زیســت فناوری و سیســتمهای پیشرفته صنعتی،
شهرام شکوهی ،معاون فناوری و نوآوری پارک ،سید محمد
خامسی ،مدیر روابط عمومی پارک و جمعی از مدیران عامل
شرکتهای پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته
صنعتی در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
محمدمهدی لطفی ،سرپرســت پارک علم و فناوری یزد در
این نشســت باال بودن تنوع کاری پردیس زیســت فناوری
را هــم فرصت و هم تهدید دانســت و گفــت :باید هم افزایی
بهتــری اتفاق افتد و شــرکتها بهترین خدمــات دهنده به
خودشان باشند و این بدان معناست که شرکتهای بزرگتر
به شرکتهای کوچک تر کمک کنند.
وی ضمــن تقدیــر از زحمات داریوش پورســراجیان ،رئیس
سابق پارک یزد ،گفت :امیدوارم بتوانیم همواره از تجارب و
دانش ایشان در پارک و استان استفاده کنیم.
لطفی ارزش اساسی و محوری خود را پاسخگویی و صداقت
با مجموعهی ستاد پارک ،مدیران ،ذینفعان و از همه مهم
تــر شــرکتهای پارک عنــوان کــرد و گفت :خواســتم ایمیلی
ً
ساخته شود تا نکاتی که به ذهنتان میرسد را مستقیما با
من درمیانگذارید تا بدانیم به منظور بهبود خدمات رسانی
به شرکتها چه مسیری را طی کنیم و از شما بیاموزیم.
وی بــا بیــان اینکه بازار محصــوالت فنــاوری در درجه باالی
اهمیــت قــرار دارد گفــت :پــارک بــه عنــوان نهــاد حا کمیتی
بایــد دو ماموریت بازار شناســی و بازارســازی را انجام دهد و
ً
بازاریابی قاعدتا به عهده خود شرکت است.
لطفــی بــا اشــاره بــه اینکــه پــارک یــزد در حوزههــای
مختلــف توانمندیهــای گونا گونــی دارد و بایــد از ایــن
ظرفیتهــا اســتفاده کرد ،گفت :بســیاری از آییــن نامهها و
دســتورالعملهایی کــه امروز رویــه مدیریت فناوری کشــور
اســت در پــارک یزد کلید خــورده و این موضوع نشــان از آن

دارد کــه ایــن پارک ســاختار و معماری توانمند و تیم بســیار
خوبی دارد.
لطفی باال بردن تعداد و تقویت شرکتهای فناور تخصصی و
دانشبنیان ،استفاده از توانمندی خاص بعضی از مدیران
عامــل در زمینــه کارآفرینــی بــرای کمک به دیگر شــرکتها،
باال بردن تعداد رویدادهای روزانه در پارک ،حل مشــکالت
کمبــود فضــای پــارک ،برنامهریــزی و نظم دهی به مســائل
حقوقی و مالی شرکتها و پیگیری و بررسی مسئلهی زمین
طــرح جامــع را از برنامههای پارک دانســت و گفــت :ارتباط
با شــرکتها و تعامل با دســتگاههای اجرایی اســتان بسیار
اهمیت دارد و باید بیش از پیش این موضوع پیگیری شود.
وی با بیان اینکه باید اختیارات بیشتری به پردیسها داده
ً
شده و متقابال بیشتر خواسته شــود ،اظهار داشت :روسای
پردیسها و مرا کز رشــد با شرکتها ارتباط داشته و بهترین
ارزیابــی را آنهــا از شــرکتها دارنــد و بایــد اختیــارات مالی و
بودجه ای آنها نیز بیشتر شود و برای انجام این امر از یک
سو نیاز به ساختارسازی در درون پردیسها داریم و از سوی
دیگــر محدودیتهایی در این حوزه .لذا الزم اســت تعادلی
میان این دو برقرار گردد.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت بودجــه ای پــارک گفــت :تــاش
خواهیم کرد با پیگیری مستمر و عاجل پایه بودجهی پارک
را برای ســال  98تقویت کنیم که این مهم میتواند دســت
پارک را برای حمایت بیشتر از شرکتهایش باز کند.
وی با اشــاره به انتصاب شــهرام شــکوهی به عنــوان معاون
جدیــد فنــاوری و نــوآوری پارک یــزد ،گفت :اختیــارات مالی
حــوزهی پشــتیبانی فنــاوری نیــز در اختیــار ایشــان خواهــد
بــود چــرا کــه مدیــری کــه طــرح و برنامــه داشــته باشــد امــا
اختیارات مالی او در حوزه دیگری باشد نمیتواند به خوبی
برنامههایش را اجرا کند.
لطفــی با بیان اینکه در بحث آزمایشــگاهها و کارگاهها نباید
با دانشگاهها موازی کاری داشته باشیم ،گفت :با توجه به
ماموریت پارک باید به سمت آزمایشگاههایی برویم که فراتر
از آزمایشگاههای پژوهشی بوده و در آنها توسعه محصول و
ارائه خدمت صورت میپذیرد.

وی بــا اشــاره بــه لــزوم اصــاح آییــن نامــه ارزیابــی و تامیــن
زیرســاخت الزم بــرای اجــرای فراینــد آن تصریــح کــرد :طی
صحبتهای انجام شده تصمیم برآن شد که بحث ارزیابی
شرکتها فعال متوقف و تا پایان سال قراردادهای استقرار با
رتبه بندی و ارزیابی قبلی شرکتها منعقد گردد.
شــهرام شــکوهی ،معاون فناوری و نوآوری پارک یزد در این
نشست طراحی خدمات جدید با ارزش افزوده باال و ارتقای
خدمــات را جزو برنامههای خود اعــام کرد و گفت :ایجاد و
یا ارتباط با شــبکههایی که در آن شــرکتها منتفع شــده و
به نهادهای مالی و خدمات متنوع دیگر دسترســی داشته
باشند ،مانند شبکههای مالی و شبکههای علم و فناوری،
از برنامههایی است که به جد دنبال خواهیم کرد.
شــکوهی تصریح کرد :فراهم کردن ،تقویت و به روز رســانی
زیرســاختهای توســعه فنــاوری بحــث دیگــری اســت کــه
مدنظر داریم و صد البته مدیران شرکتها باید به ما کمک
کنند تا ارائه این خدمات ارتقا و بهبود یابد.
عباس باقی ،مدیر پردیس زیســت فناوری و سیســتمهای
پیشــرفته صنعتی نیز ضمــن ارائــه گزارشــی از وضعیت این
پردیــس در ســال گذشــته گفــت :در حال حاضر  15شــرکت
پیش رشــد 36 ،شــرکت رشــد و  22شرکت پسارشــد در این
پردیس مســتقر هســتند .همچنین  14شــرکت نیز پذیرش
شده و که در انتظار استقرارند.
باقی با بیان اینکه در پردیس زیست فناوری پنج گروه کاری
شــامل فناوریهای زیســتی ،مواد و محصوالت پیشــرفته،
بــرق و الکترونیــک ،ماشــین آالت و تجهیــزات پیشــرفته و
داروهــای پیشــرفته وجــود دارد گفــت 47 :خدمــت را در
پردیــس احصــا کرده ایم و برنامه داریم شــرکتهای بزرگ تر
را بــرای انجــام منتورینــگ و مشــاوره برای شــرکتهای نوپا
انتخاب و از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
گفتنــی اســت ،در این نشســت مدیــران عامل شــرکتهای
مســتقر در پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته
صنعتــی ،ضمــن توضیح فعالیتهــا و محصــوالت تولیدی
خود ،مسائل ،مشکالت ،کمبودها و چالشهای پیش روی
خود را با سرپرست جدید پارک یزد مطرح نمودند.
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سرپرست پارک علم و فناوری یزد در نشست با مدیران عامل شرکتهای پردیس علوم انسانی و هنر:

محیطمتعالینیازمندتفکرمتعالیاست
نشســت مدیران عامل شــرکتهای پردیس علوم
انسانی و هنر با سرپرست پارک علم و فناوری یزد،
روز ســه شــنبه  9مهر  ،98با حضــور محمد مهدی
لطفــی ،سرپرســت پــارک علم و فنــاوری یــزد ،تقی
فرهنــگ نیــا ،مدیــر پردیــس علــوم انســانی و هنر،
شــهرام شــکوهی ،معاون فنــاوری و نــوآوری پارک،
سید محمد خامســی ،مدیر روابط عمومی پارک و
جمعی از مدیران عامل شــرکتهای پردیس علوم
انسانی و هنر در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در
این نشست محمد مهدی لطفی ،سرپرست پارک
علم و فناوری یزد ضمن تقدیر از زحمات داریوش
پورسراجیان ،رئیس سابق پارک ،گفت :ایجاد پردیس علوم نماید ،قطعا مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
انســانی و هنر مرهون تفکرات ،زحمات و تالشهای ایشــان وی داشــتن ایــده ،برنامــه و انگیــزه بــرای خدمــت در حــوزه
توسعه فناوری را دلیل قبول مسئولیت خود دانست و گفت:
است.
وی بــا تا کیــد بــر تغییــر روش کارهــای پژوهشــی در حوزهی زمانی که مســئولیتی به من پیشــنهاد میشــود ا گر برای آن
علــوم انســانی ،اظهار داشــت :روشهــای پرسشــنامه ای و مســئولیت ،برنامه ،ایده و انگیزه نداشــته باشــم آن را قبول
افکارسنجی که تا کنون سود چندانی نداشته باید به سمت نخواهم کرد.
اقدام پژوهی ســوق داده شود و نتیجه طر حهای ارائه شده سرپرست پارک یزد با اشاره به اینکه اخذ تصمیمات مناسب
ً
نیازمند زمان و صبر است ،گفت :باید به ما فرصت دهید تا
صرفا به تدوین یک کتابچه منتهی نشود.
سرپرســت پارک یزد افزود :ممکن اســت هر شــرکتی با توجه ساختاری را ایجاد کنیم که در زمانی کوتاه اثر بخشی الزم را
بــه فعالیــت خود پیشــنهاد متفاوتــی در مورد نحــوه ارزیابی داشتهباشد.
داشته باشد اما واقعیت این است که ما نمیتوانیم به تعداد لطفی تصریح کرد :پاسخگویی و صداقت دو اصل اساسی در
تمام شــرکتها مدل ارزیابی طراحی کنیم ،بنابراین باید در کار ما است و سعی میکنیم کل پارک به این دو اصل پایبند
ایــن مورد یک رویه مشــخص و یکســان ،البته بــا همراهی و باشند.
وی با بیان اینکه بهره گیری از متخصصین علوم انسانی در
همفکریخودشرکتهاتعریفشود.
وی بــا اشــاره بــه امــکان تغییــر برخــی رویههــا در پردیــس مجموعهی پارک بسیار مهم است ،گفت:
علوم انســانی ،با توجــه به ماهیت حوزه فعالیتشــان گفت :استفاده از ظرفیت شرکتهای مجموعه علوم انسانی برای
شرکتهای مستقر در پردیس میتوانند به ما کمک نموده و حل مســائل و مشــکالت پارک از برنامههای ما خواهد بود و
طر حهای پیشنهادی خود را برای جایگزینی برخی روشها امیدواریم بتوانیم به کمک شما گامهای بلندی برداریم.
وی تصریح کرد :ایجاد خط اعتباری برای تحقیق و توســعه
که با این حوزه سازگار نیست ارائه کنند.
لطفی بزرگترین مشــتری شــرکتهای پردیس علوم انسانی شرکتها بسیار مهم است و ا گر ایده ای در این زمنیه وجود
و هنــر را پــارک علــم و فناوری یزد دانســت و تصریــح کرد :هر دارد از آن استقبال خواهیم کرد.
شــرکتی ایده و مدل تجاریســازی مناســبی در حوزهی هنر لطفی برندسازی برای پارک علم و فناوری یزد را الزم دانست
داشته و آن را به صورت یک پروپوزال خاص و متفاوت ارائه و گفــت :تمــام تــاش مــن و مجموعه پــارک ارتقــاء جایگاه و

برنــد پارک خواهد بود زیرا باال بودن جایگاه پارک
علم و فناوری یزد موجب کمرنگ ترشــدن برخی
مشکالتخواهدبود.
سرپرست پارک یزد با تا کید بر لزوم ایجاد واحدی
جهــت رصــد مــداوم مســائل حقوقــی ،مالیاتی و
مشــاوره ای شــرکتها ،گفت :بایــد اصالحاتی نیز
در زمینــه ارزیابــی انجــام شــود و در کل مقایســه
سیستمها و شرکتها با یکدیگر اشتباه است و هر
شرکت باید با گذشتهی خود مقایسه شود.
شهرامشکوهی،معاونفناوریونوآوریپارکیزد
نیز در این نشست شرکتها را به داشتن صبر برای
تغییر شــرایط دعوت کرد و گفت :خواهشــمندیم
برخی از محدودیتها و شرایط پارک را درک کنید
زیرا ا کنون کشور در شرایطی خاص بوده و گذر از آن نیازمند
صبر و تالش مضاعف است.
وی افــزود :معتقدیــم بســیاری اصالحــات و مشــکالت باید
به کمک شرکتها حل شوند و این موضوع نیازمند تعامل
بیشتر مدیران شرکتها با مجموعه پارک است.
معاون فناوری و نوآوری پارک یزد تصریح کرد :طبق دســتور
سرپرســت پارک علــم و فناوری یــزد بازبینیهــا و اصالحاتی
در ســاختار پارک ایجاد خواهد شــد تا خدماتی بهتر با ارزش
افزوده باالتر ارائه شود.
تقی فرهنگ نیا ،مدیر پردیس علوم انسانی و هنر نیز ضمن
ارائه گزارشی از وضعیت این پردیس در سال گذشته،گفت:
در حــال حاضــر  9شــرکت پیش رشــد 18 ،شــرکت رشــد و 21
شرکت پسارشد در این پردیس مستقر هستند.
فرهنــگ نیــا ایجاد فضای فیزیکــی برای فــروش محصوالت
شرکتهای پردیس علوم انسانی و هنر را بسیار مهم دانست
و گفت :نمیتوان به شرکتهای حوزه علوم انسانی و هنر با
دید کمیتینگریستوپیشنهادمیکنماینمورددر بازنگری
ارزیابی لحاظ شود.
گفتنــی اســت ،در این نشســت مدیــران عامل شــرکتهای
مســتقر در پردیــس علــوم انســانی و هنــر ،ضمــن توضیــح
فعالیتها و محصوالت تولیدی خود ،مســائل ،مشــکالت،
کمبودها و چالشهای پیش روی خود را با سرپرست جدید
پارک یزد مطرح نمودند.

در نشست سرپرست پارک با شرکتهای پردیس علوم انسانی و هنر مطرح شد:

فراخوانهمکاریهایعلمی-کاربردیبهشرکتهایپردیسعلومانسانیوهنر
لطفی ،سرپرســت پارک علم و فناوری یزد در نشســت
خود با شرکتهای پردیس علوم انسانی و هنر با اشاره
بــه اهمیــت علــوم انســانی در رفــع مشــکالت جامعه،
گفــت :امــروز این حــوزه میتوانــد کلید رفع مشــکالت
کشور باشد.
لطفی ،اســتفاده از ظرفیت شــرکتهای پردیس علوم
انسانی و هنر در تدوین رویهها و سیستمهای مدیریتی
پارک را از برنامههای خود معرفی کرد و گفت :معتقدم
شــرکتهای علوم انســانی ا گر از کارهای کتابخانه ای
پرهیــز و بــه کارهای عملیاتــی روی بیاورنــد میتوانند
بازوی قدرتمندی برای اصالح رویهها باشند.
وی پــارک را اولیــن مشــتری محصــوالت شــرکتهای
پردیــس علــوم انســانی و هنــر دانســت و گفــت :ارائــه
مــدل عملیاتی برای تجاریســازی در حوزه هنر ،ارائه مدل

از نیازهــای امــروز پارک بــوده و منتظر پیشــنهادهایی
عملیاتی از سوی شرکتهای این پردیس هستیم.
وی تا کیــد کرد :عملیاتی بودن پروپوزالها شــرط الزم
برای همکاری است و طر حهای صرفا پژوهشی قطعا
مشمول حمایت پارک نخواهند بود.
گفتنــی اســت ،نشســت مدیــران عامــل شــرکتهای
پردیــس علوم انســانی و هنر با سرپرســت پــارک علم و
فناوری یزد ،روز سه شنبه  9مهر  ،98با حضور محمد
مهدی لطفی ،سرپرست پارک علم و فناوری یزد ،تقی
فرهنگ نیا ،مدیر پردیس علوم انســانی و هنر ،شهرام
شــکوهی ،معاون فناوری و نوآوری پارک ،سید محمد
خامسی ،مدیر روابط عمومی پارک و جمعی از مدیران
کاربــری بــرای تعامــل و هــم افزایــی شــرکتها در پارکهای
عامل شرکتهای پردیس علوم انسانی و هنر در سالن
علم و فناوری و محاسبه قیمت تمام شده خدمات پارک ،کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد
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در نشست آشنایی شرکتهای پردیس علوم انسانی و هنر با شرکتهای پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی مطرح شد:

هدف پارک علم و فناوری یزد ایجاد شور و اشتیاق بین شرکتها است
نشست آشنایی شــرکتهای پردیس علوم انسانی و هنر با در جهت هم افزایی و ایجاد ارزش در مجموعه پارک علم و
شرکتهای پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته فناوری یزد برگزار شد ،نماینده شرکتها ابتدا توانمندیها
صنعتــی بــا حضــور تقــی فرهنگ نیــا ،مدیــر پردیــس علوم و سپس نیازمندیهای خود را معرفی کردند.
انســانی و هنر ،عباس باقی ،مدیر پردیس زیست فناوری و تقــی فرهنگ نیــا ،مدیر پردیس علوم انســانی و هنر در این
سیســتمهای پیشــرفته صنعتی و جمعی از مدیران عامل نشست با بیان اینکه ما ابتدای راه یادگیری هستیم ،گفت:
شــرکتهای مستقر در دو پردیس ،چهارشنبه اول آبان  98هــدف پــارک علــم و فناوری یــزد ایجاد شــورو اشــتیاق بین
شرکتها است تا بتوانند با تالش خودشان ایدهها را به کاال
در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این بازدید یا خدمت تبدیل کنند.
که با هدف شناخت توانمندیها و نیازمندیهای یکدیگر وی تصریح کرد :بهتر است راهکاری ارائه دهید تا این شور و

اشتیاق را افزایش دهیم.

با حضور مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد:

نشستتخصصیتبیینرونداجراینظاماستانداردسازیمحصوالتدانشبنیان
نشست تخصصی تبیین روند اجرای نظام استانداردسازی
محصــوالت دانشبنیــان ،یکشــنبه  10آذر  ،98بــا حضــور
مریــم ملونــی ،مدیــرکل دفتــر نــوآوری و کســب و کار نویــن
معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،ســید ســعید
میرنظامــی مدنــی ،معــاون مدیــرکل دفتر ارزیابــی کیفیت
کاال و خدمــات ســازمان ملی اســتاندارد ،محمدرضا زار ع،
مدیرکل استاندارد یزد ،محمد مهدی لطفی ،رئیس پارک
علــم و فنــاوری یــزد ،شــهرام شــکوهی ،معــاون فنــاوری و
نــوآوری پارک ،مدیران پردیسهای فناوری پارک و جمعی
از مدیــران عامــل شــرکتهای دانشبنیان و فنــاور در مرکز
فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
محمدمهدی لطفی ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در این
نشست با بیان اینکه استاندارد به دو شکل گواهی انطباق
و گواهــی محصول تعلق میگیرد ،گفت :گواهی انطباق به
محصوالتی تعلق میگیرد که با مهندسی معکوس ساخته
میشود و گواهی محصول نیز به محصوالتی مربوط است
کــه بــرای اولین بار توســط شــرکتهای دانشبنیــان تولید
میشوند.
وی افــزود :ســعی شــده تــا نحــوهی ثبت نــام و مســیری که
شــرکتها باید جهت کســب این اســتانداردها طی کنند با
همکاریمعاونتعلمیاستانداردبیانشود.
محمدرضــا زارع ،مدیــرکل اســتاندارد یــزد نیــز اســتان یــزد
را یکــی از  12اســتان پیشــنهاد شــده بــرای استانداردســازی
محصوالت دانشبنیان دانست و گفت :امیدواریم اهمیت
استانداردســازی بــرای همــه تبییــن شــود و بتوانیــم در
راســتای استانداردســازی محصــوالت
شــرکتهای دانشبنیــان پــارک علم و
فناوری یزد گام برداریم.
وی تصریــح کــرد :باید هم افزایــی الزم
ایجاد شود تا مسئولین و دستگاههای
مختلــف بــا امــر استانداردســازی
محصــوالت دانشبنیــان بتواننــد
بــه استانداردســازی محصــوالت
شرکتهاینوپا کمک کنند.
مریــم ملونــی ،مدیــرکل دفتــر نــوآوری
و کســب و کار نویــن معاونــت علمــی و
فناوریریاستجمهوری،بابیاناینکه
تمــام رویکردهــای موجــود بــر اســاس
تا کیــدات مقام معظم رهبــری در مورد

حمایت از شرکتهای دانشبنیان شکل گرفته است،گفت:
ا گر کشور و سیاستهایی که در حوزهی علمی و فناوری در
طی سالهای اخیر بر آن حا کم است را بررسی کنیم متوجه
خواهیم شد که تا کنون سه نسل را پشت سر گذاشته ایم.
وی افزود :نســل اول ،نســل جهش علمی و فنــاوری بود که
توســعهی زیر ســاختهای آمــوزش عالــی در آن مدنظر قرار
گرفت و نسل دوم ،نسل حمایت از شکل گیری شرکتهای
دانشبنیــان بــود کــه به ایجــاد زیرســاخت برای توســعهی
فنــاوری و بسترســازی شــرکتهای نــوآور و فنــاور پرداخته و
زمینــه ســاز ایجــاد ادبیات اقتصــاد مقاومتی و شــکل گیری
پارکهای علم و فناوری در کشور از سال  1380شد.
مدیــرکل دفتــر نــوآوری و کســب و کار نویــن معاونــت علمی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،نســل ســوم را نســل توســعه
ا کوسیســتم اقتصــاد دانشبنیــان در کشــور دانســت کــه بر
مبنــای ماهیت حمایتی از شــرکتهای دانشبنیان و فناور
ایجــاد شــدند و گفــت 33 :میلیــون نفــر از جمعیــت کشــور
جوان اســت و بستری الزم اســت که این تعداد بتوانند وارد
مباحث توســعه ای اقتصادی در کشور شــده و در این حوزه
نقشآفرینی کنند.
ملونی با تا کید بر نقش شــرکتهای دانشبنیان در توســعه
اقتصادکشور و زیســت بوم نوآوری ،گفت :امروز با هم افزایی
ویــژه معاونــت علمی و ســازمان اســتاندارد حوزه ای شــکل
گرفتــه که طــی آن خانــوادهی اســتاندارد در کنــار پارکهای
کشــور ایفــای نقــش محــوری و اساســی خواهنــد داشــت تا
بتوانیم استانداردسازی محصوالت دانشبنیان را در کشور
پیش رو داشته باشیم.

سید ســعید میرنظامی مدنی ،معاون مدیرکل دفتر ارزیابی
کیفیــت کاال و خدمات ســازمان ملی اســتاندارد نیــز در این
نشســت بــا بیــان اینکــه پیشــران اقتصــاد ،توجــه بــه علم و
فنــاوری و شــرکتهای دانشبنیــان بوده که ســرمایه اصلی
این شــرکتها دانش و فناوری است ،گفت :ا گر میخواهیم
تحولی در کشــور شــاهد باشــیم باید به حوزهی شرکتهای
دانشبنیان و موضوع اقتصاد مقاومتی که مورد تا کید مقام
معظمرهبرینیزهستتوجهبیشتریداشتهباشیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی  90ســالی کــه از عمــر ســازمان
اســتاندارد میگــذرد عمــده اســتانداردهای در حــال اجرا در
کشور استانداردهای اجباری است ،اظهار داشت :نیاز داریم
بر اســاس سیاســتهای اقتصاد مقاومتی ،به موازات تغییر
و تحوالتــی کــه در صنعت و رویدادها رخ داده ســازمان ملی
استاندارد در مورد تکالیف خویش بازنگری داشته باشد.
میرنظامــی تصریح کرد :رویکرد نوین استانداردســازی چند
ســالی اســت که تهیه و تنظیم شــده و در این رویکرد تالش
ســازمان اســتاندارد بــر ایــن اســت که تعــداد اقالم مشــمول
اســتاندارد اجباری را کاهش داده و یا در همین ســطح نگاه
دارد.
وی با بیان اینکه معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری
اقداماتــی را در جهــت تجاریســازی دانــش و کمــک بــه
شرکتهای دانشبنیان در دستور کار خود قرار داده است،
گفت:سازمانملیاستانداردبراساستفاهمی کهبامعاونت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری دارد ،استانداردســازی
محصــوالت دانشبنیــان را در ســبد استانداردســازی قــرار
داده و به جهت افزایش تقاضا برای محصوالت دانشبنیان
و کمــک بــه رقابــت ایــن شــرکتها در
بــازار ،بــه ارزش افــزودهی محصــوالت
دانشبنیان کمکمیکند.
میرنظامــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد
را یکــی از پارکهــای پیشــرو در کشــور
دانســت و گفت :جلســه امروز با هدف
تســهیل شــرایط استانداردســازی
محصــوالت دانشبنیان برگزار شــده و
شیوه نامه استانداردسازی محصوالت
دانشبنیانبیانمیگردد.
گفتنی اســت ،در ادامه نشست مراحل
رشــد ایــده تــا بــازار و اخــذ مجوزهــا و
استانداردهایمحصوالتدانشبنیان
شرح داده شد.
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بازدید رئیس
دفتر
رئیسجمهور از
پارک

به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

نخستیننشستآشناییباشیوهاخذمجوز دانشبنیان
نخســتین نشست آشنایی با شیوه اخذ مجوز دانشبنیان
و بررسی مزایا و معیارهای آن ،دوشنبه  13آبان  98در پارک
علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
نشست که با هدف افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان
و کمــک بــه توانمندســازی و حمایــت از شــرکتهای پارک
در راســتای اخــذ مجــوز دانشبنیانــی و همچنیــن بهبــود
کیفیت خدمات و حمایتهای ارائه شده به این شرکتها

مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

انتصاب
تکریم
و معارفه
معاونین
بازدید

تفاهم نامه

جلسات
نشست خبری
با رسانه

نشست ها
 5صفحه

نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح

برگزار شــد ،سید مسعود ســروی ،مدیر عامل شرکت درایت
ورزان نویــن کویــر یزد ،نکاتــی از جمله تاریخچــه تصویب و
اجــرای قانــون دانشبنیان ،ملزومات دانشبنیان شــدن،
مال کهــای ارزیابــی شــرکتهای دانشبنیــان ،معیارهای
تایید کاالهــای دانشبنیــان ،مزایای دانشبنیــان بودن،
حمایتهای صورت گرفته از این شرکتها و مقایسهی آمار
شــرکتهای دانشبنیان کشــور و اســتان یزد و … را مطرح
کرد.

محمد مهدی لطفی در نشست مجمع نمایندگان استان یزد مطرح کرد:

تقویتاکوسیستمنوآوری،یکیاز نیازهایاصلیاستانیزد
نشســت مجمع نمایندگان اســتان یزد ،روز شنبه  9آذر 98
بــا حضور محمدرضــا تابش ،نماینــده مردم اردکان و ســید
ابوالفضــل موســوی بیوکی ،نماینــده مردم یزد و اشــکذر در
مجلــس شــورای اســامی ،دهقانــی فیروزآبــادی ،نماینده
مــردم تفت و میبد در مجلس شــورای اســامی،صباغیان،
نماینده مردم بافق ،بهاباد ،خاتم ،مهریز و ابرکوه در مجلس
شــورای اســامی ،حاتم شــا کرمی ،معاون روابط کار وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،ا کــرم فدا کار ،معاون توســعه
مدیریــت و منابــع اســتانداری ،ســید مســعود عظیمــی،
سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه
منابع استانداری ،محمد مهدی لطفی ،رئیس پارک علم و
فناوری یزد ،حسین رحیمی ،مسئول هماهنگ کننده امور
پشتیبانی پارک یزد و محمد قویدل ،مدیر امور بینالملل و
روابط عمومی پارک در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
محمدمهدی لطفی ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در این
نشست با بیان اینکه در طرح آمایش استان بعد از مسئله
آب ،اقتصــاد دانشبنیــان در جایــگاه دوم قــرار دارد ،گفت:
ا گر این مسئله مورد توجه قرار گیرد شاهد رشد و پیشرفت
استان خواهیم بود.
وی ســاماندهی آموزش عالی بر اســاس سند آمایش را یکی
از مســائل مهــم در اقتصــاد دانشبنیان اســتان دانســت و
گفــت :طرحی وجود داشــت که طی آن هر شهرســتان یک
دانشگاه داشته باشد و این موضوع به ما کمک خواهد کرد

در راستای آمایش هر شهرستان حرکت نموده و ظرفیتها
و منابعمــان را در هــر شهرســتان تجمیــع نموده و به رشــد
استان کمک کنیم.
لطفــی افزود :بــا توجه به بحث اشــتغال فار غالتحصیالن و
اینکه یزد مسائل و مشکالتی دارد که حوزهی علم و فناوری
میتوانــد بــه حل آنهــا کمک کند ،به تقویت ا کوسیســتم
نــوآوری نیــاز داریــم و یکی از اقداماتی که بایــد در این رابطه
انجام شود نگاه بخشها به اقتصاد دانشبنیان است.
رئیس پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه در پارک یزد چهار
مسیر را برای توسعهی اشتغال فار غالتحصیالن میتوانیم
فعال کنیم؛ گفت :مســیر اول این اســت که به شکل گیری
کســب و کارهای نوپا و جدید کمک کنیم .زیرا شرکتهای
نوپایی که ایجاد میکنیم به طور متوسط میتوانند برای 5
نفر از فار غالتحصیالن دانشگاه اشتغال ایجاد کنند.

وی مســیر دوم را حمایــت از  280شــرکت مســتقر در پــارک
علم و فناوری دانست و گفت :اولین نیاز شرکتها ،تقویت
صندوق پژوهش و فناوری استان برای سرمایهگذاری خطر
پذیر در آنها اســت و از صنایع بزرگ استان میخواهیم در
صنــدوق پژوهش و فناوری اســتان ســرمایهگذاری کنند تا
این شرکتها لطمه نبینند.
لطفــی بــا بیــان اینکــه دومین نیــاز ایــن شــرکتها هویت و
مالکیــت فضا اســت ،گفــت :زمین طرح جامع پــارک علم و
فناوری یزد از سال  90به پارک وا گذار و هزینهی آن پرداخت
شده اما مشکل اصلی ما بحث مالکیت است که به همین
خاطر نتوانستیم در سفر رئیس جمهور به یزد ،ردیف بودجه
برای آن اختصاص دهیم و این مشکل باید با دستور صریح
وزیر مسکن و شهرسازی جهت انتقال سند به پارک علم و
فناوری حل شود.
وی عــدم وا گــذاری بخشهایــی از مجموعــه اقبــال و عدم
تخصیــص اعتبــار مصوب ســفر رئیــس جمهور بــرای ایجاد
کارخانــه نــوآوری را از دیگر مشــکالت پارک یزد عنــوان کرد و
گفــت :مشــکل دیگر ما بحــث بودجهی جاری پــارک علم و
فناوری یزد است که پایه آن ضعیف گذاشته شده و با وجود
گذشت هشت ماه از سال جاری و علی رغم وعدههای داده
شده  36درصد تخصیص داده شده است.
گفتنــی اســت ،در پایــان این نشســت مقرر شــد مشــکالت
مطــرح شــده توســط نماینــدگان اســتان یــزد پیگیــری و
اقدامات الزم جهت رفع آنها صورت گیرد.

در نشست رئیس پارک یزد با مدیران عامل شرکتهای مستقر مطرح شد:

آمادهسازیطرحجامعپارک؛زمینهساز توسعهشرکتهایدانشبنیانوفناور استان
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
معرفی
شرکتها

محمــد مهدی لطفــی ،رئیس پارک علــم و فناوری یــزد روز
شــنبه  ۲۱دی  ۹۸بــا مدیران عامل شــرکتهای مســتقر در
پارک دیدار و گفتگو کرد.
بــه گزارش روابط عمومــی پارک علم و فنــاوری یزد ،محمد
مهدی لطفی در این نشســت با اشاره به آمادهسازی طرح
جامــع پــارک ،گفت :عــزم الزم برای آمادهســازی و وا گذاری
زمینهــای طــرح جامــع وجــود دارد .زیرا هم شــرکتهای
بزرگتر و هم پارک برای پذیرش شرکتهای کوچکتر به این
فضا نیاز دارند.
وی تصریــح کــرد :بــا آمادهســازی طــرح جامع پــارک زمینه

استقرار و فعالیت شرکتهای فناور و دانشبنیان در استان
فراهم میشود.
لطفــی بــر لــزوم ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در ایــن
طــرح تا کید کرد و گفت :ســرمایهگذاری بخش خصوصی و
همکاری دولتی در طرح جامع پارک ،ضامن توسعه زیست
بوم فناوری استان است.
گفتنی اســت؛ در این نشســت همچنین حســین رحیمی،
معــاون هماهنگکننده امور پشــتیبانی پارک یزد گزارشــی
از آخریــن اقدامــات انجــام شــده ،عملیات اجرایــی و نحوه
پذیرش در این طرح را ارائه کرد.
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برگزارینشستمدیرانعاملشرکتهایفناور مستقردر سالنموسساتپارکیزد
نشســت مدیران عامل شــرکتهای فناور مســتقر در سالن
موسسات پارک یزد روز شنبه  ۲۸دی  ۹۸در سالن جلسات
این پارک برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد ،هدف
از برگــزاری ایــن نشســت ،ســاماندهی و زیباســازی ســالن
موسســات اقبــال از طریــق همفکــری بــا مدیــران عامــل
موسسات مستقر در این سالن بود.

در این نشست در سه حوزه ایجاد فضای تجمع و همافزایی
موقت،ایجادفضایتبلیغاتیمحصوالتومعرفیشرکتها
و فضای پذیرایی مختصر ،تصمیماتی اخذ شد.
همچنین مقرر شــد از فضاهای اضافه مانند ســالن ورودی
اقبال برای ایجاد یک البی استفاده شده و جهت باال بردن
روحیه نشــاط و ســامت کار بحث زیباســازی سالن نیز مد
نظر قرار گیرد.

انتصاب
تکریم
و معارفه
معاونین

در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

نشستآشناییباتجاربوارائهنیازهایفناوریدر زمینهسیستمهاینوینآبیاری
نشست آشنایی با تجارب و ارائه نیازهای فناوری در زمینه
سیســتمهای نویــن آبیــاری روز پنجشــنبه  ۲۶دی  ۹۸بــا
حضور جمعی از مدیران عامل شــرکتهای فناور ،در سالن
جلسات مرکز رشد جامع اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
نشســت ابراهیــم احمــدی ،مدیرعامــل شــرکت آب آوران
کویر تفت ،تجارب ،شکس ـتها ،موفقیتهــا و راهبردهای
پیشــنهادی خــود را در زمینــه سیســتمهای نویــن آبیاری
بیان و ســپس زمینههای فناوری مورد نیاز در این زمینه را
معرفی کرد.
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همچنیــن شــرکتهای حاضر در نشســت معرفــی کوتاهی
از فعالیتهــای خــود ارائه داده و در پایان پرســش و پاســخ
انجام شد.
گفتنی اســت ابراهیم احمدی ،فار غالتحصیل کارشناســی
ارشــد مدیریــت منابع و دکتــرای تخصصی ســازههای آبی،
رئیس انجمن آبیاری تحت فشار استان یزد از سال  ۱۳۹۰و
عضو هیئت مدیره انجمن آبیاری تحت فشار کشور از سال
 ۱۳۹۵است.وی همچنین داور تخصصی ارزیابی اختراعات
کشور در حوزه سیستمهای آبیاری کشاورزی است.

در نشست صمیمی نمایندگان قدیم و جدید موسسات با رئیس و مدیران پارک صورت گرفت:

تقدیراز نمایندگانسابقوآشناییبادیدگاههاینمایندگانجدید
نشست صمیمی نمایندگان موسســات با رئیس و مدیران
پــارک علــم و فنــاوری یزد روز شــنبه  17اســفند  98با حضور
محمدمهدی لطفی ،رئیس پارک ،شهرام شکوهی ،معاون
فنــاوری و نوآوری ،مدیران پردیسها و نمایندگان ســابق و
جدید موسسات پارک برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد ،در این
نشســت که با هدف تقدیر از نمایندگان ســابق و آشنایی با
دیدگاههــای نمایندگان منتخب برگزار شــد ،محمد مهدی
لطفــی ،رئیس پــارک ضمــن تشــکر از زحمــات و تالشهای
نماینــدگان دوره قبــل ،از نماینــدگان منتخــب خواســت تا
مشــارکت موثــری در اجــرای برنامههــای پــارک و پیگیــری
خواستههایشرکتهایمستقرداشتهباشند.
وی بــا بیــان اینکــه بــه دلیل محــدود بــودن منابع انســانی
پارک نیازمند همکاری بیشــتر شرکتها برای رفع مشکالت
هســتیم ،از نمایندگان منتخب خواســت ایجاد سازو کاری
بــرای درگیــر نمــودن خــود در اداره پــارک و تهیــه و تدویــن
مصوبــات بــرای شــوراها و نهادهــای بیرونــی ،جهــت رفــع
مشکالت شرکتها را به طور خاص پیگیری نمایند.
شــهرام شــکوهی ،معاون فنــاوری و نوآوری پــارک نیز ضمن
قدردانیاز زحماتنمایندگانسابق،براینمایندگانجدید
آرزوی توفیق نموده و خواســتار همراهی و همکاری بیشــتر
موسسات با مجموعه پارک شد.
مرآت،نمایندهسابقموسساتنیزباارائه گزارشیاز اقدامات
و پیگیریهــای نماینــدگان دوره قبــل در زمینــه مشــکالت
قانونــی ،کمیتــ ه تســهیل و رفع موانــع کســب و کار ،هیئت
رسیدگی،زیباسازی ساختمان موسسات اقبال و پارکینگ،

از نمایندگان جدید خواست تا این موارد را پیگیری نمایند.
وی همچنین با اشــاره به لزوم شــفافیت میان نمایندگان و
شــرکتها ،خواســتار مصونیت نماینــدگان در قبال وظایف
نمایندگیشد.
مرشــدیان ،دیگــر نماینــده دوره قبــل نیــز عــدم توجــه بــه
مشکالت شرکتها علیرغم انتقال آنها به مسئوالن را دلیل
کم اثر بودن تالشها دانست.
حافظی ،نماینده منتخب این دوره نیز با اشاره به مشکالت
اخــذ مجــوز غذا و دارو به موضوع پارکینــگ به عنوان یکی از
مشکالت پارک اشاره نمود.
آرمــان ،دیگــر نماینده منتخــب نیز به برخی خدمــات پارک
در دورههــای قبــل ماننــد مشــاوره و بازاریابــی و خدمــات
رفاهی اشــاره کرد و خواستار ارائه خدماتی از جمله لیزینگ
دانشبنیانهــا شــد .وی تصریــح کــرد :مســئله پارکینگ و
تســهیالت صندوق پژوهش و فنــاوری از دیگر دغدغههای
شرکتهای مستقر در پارک است.

رفیعــی فــرد ،نماینــده دیگــر شــرکتهای پــارک ضمــن ابراز
خرسندی از فضای جدید و تغییر نگرشی که در پارک نسبت
به شــرکتها و نمایندگان آنها ایجاد شــده اســت ،خواســتار
تمهیــل به شــرکتها در بازپرداخت تســهیالت صنــدوق با
توجه به شــرایط کنونی شد .وی تجاریســازی را از وظایف
پــارک دانســت و گفــت :متاســفانه روحیــه محافظــه کارانه
مدیران پارک باعث عدم حصول نتیجه در حوزههایی مانند
معافیتهای مالیاتی و قوانین دانشبنیان شده است.
رفیعی فرد با اشاره به اینکه روابط کار نیاز به داشتن اطالعات
دارد ،مشکل نیروی انسانی را یکی از مسائل عمده شرکتها
برشمرد و بر افزایش مهارت نیروی انسانی تا کید کرد.
جبین پور و افخمی دیگر نمایندگان منتخب نیز سواالتی در
خصوص وظایف و اختیارات نمایندگان موسســات مطرح
نمودنــد .عدم آشــنایی شــرکتها بــا قوانیــن و آموزشهای
تخصصــی از دیگــر مســائلی بود که توســط ایــن نمایندگان
مطرح شد.
گفتنــی اســت ،در ایــن نشســت لیلــی آقایــی ،دبیــر کمیتــه
برگزاری انتخابات موسســات ،گزارشــی از رونــد برگزاری این
دوره و محمد قویدل ،مدیر روابط عمومی و امور بینالملل
پــارک نیز در خصوص اطالع رســانیهای قبــل ،حین و بعد
از انتخابات نمایندگان مطالبی را مطــرح نمودند .در ادامه
نیز پیشــنهاد شــد نظرســنجی الکترونیکی جهت مشارکت
شرکتها در تصمیمگیریها فعال شود.
الزم بــه ذکــر اســت ،انتخابــات نمایندگان موسســات هر دو
سال یکبار با هدف تسهیل در ارائه خدمات و تعامل بیشتر
پارک و شرکتها صورت میگیرد.
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با حضور مسئولین استانی و به مناسبت هفته پژوهش:

نمایشگاهدستاوردهایپژوهش،فناوریوفنبازار یزدافتتاحشد
همزمانباهفتهپژوهشوفناوری،نمایشگاهدستاوردهای
پژوهش ،فناوری و فن بازار یزد با حضور محمدعلی طالبی،
اســتاندار یزد ،ا کرم فدا کار ،معاون توسعه مدیریت و منابع
اســتانداری یزد ،سید مســعود عظیمی ،معاون هماهنگی
امور اقتصادی استانداری یزد ،مجتبی حسینی پور ،رئیس
ســازمان مدیریت و برنامهریزی اســتان یزد ،محمدمهدی
لطفــی ،رئیــس پارک علــم و فناوری یزد ،شــهرام شــکوهی،
معاون فناوری و نوآوری پارک و جمعی از مسئولین استانی،
روز سه شنبه  ۱۹آذر  ۹۸در محل مجتمع تجاری و تفریحی

در دومین روز نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار یزد انجام شد:

بازدید رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور از غرفه پارک علم و فناوری یزد
علــی وحــدت ،رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی کشــور،
چهارشنبه  20آذر  98از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید
کرد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،همزمان
بــا دومیــن روز برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش،
فناوری و فن بازار یزد ،علی وحدت ،رئیس صندوق نوآوری
و شکوفایی کشور با حضور در نمایشگاه از غرفه پارک علم و
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خلیج فارس افتتاح شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،برگزاری
پنلهای تخصصی ،تورفناوری و رونمایی از دســتاوردهای
حوزه پژوهش و فناوری از برنامههای جانبی این نمایشگاه
است.
گفتنی اســت ،نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش ،فناوری
و فن بازار با شــعار پژوهش اثربخش ،فنــاوری ارزش آفرین،
رونق تولید ۱۹ ،تا ۲۱آذر  ۹۸در محل مجتمع تفریحی تجاری
خلیج فارس واقع در بلوار آزادگان دایر است.

فناوری یزد بازدید و از نزدیک با فعالیتهای آن آشنا شد.
گفتنی اســت ،نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش ،فناوری و
فن بازار یزد با شعار پژوهش اثربخش ،فناوری ارزش آفرین،
رونق تولید ،به همت پارک علم و فناوری یزد ۱۹ ،تا ۲۱آذر۹۸
در محل مجتمع تفریحی تجاری خلیج فارس واقع در بلوار
آزادگان برگزار شد.

همزمان با روز نخست نمایشگاه فن بازار یزد برگزار شد:

پنلتخصصیصادراتمحصوالتدانشبنیان

پنــل تخصصی «صادرات محصوالن دانشبنیان» روز ســه
شــنبه  19آذر  98در محــل مجتمــع تجــاری تفریحی خلیج
فارس برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این پنل
همزمان با نخستین روز نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،
فنــاوری و فــن بازار برگزار شــد و در آن محمــد قویدل ،مدیر
روابــط عمومــی و اموربینالملــل پــارک علم و فنــاوری یزد،
مجیــد غفوری منش ،رئیس بانک توســعه صــادرات ایران
شعبه یزد ،علی اصغر بیگی ،عضو هیئت نمایندگان اتاق یزد
و محمد علی لبافی ،مشاور طر حهای صنعتی و کارشناس
بازرگانی خارجی ایراد سخن نمودند.
مجیــد غفــوری منــش بــا اشــاره بــه ایــن کــه بانک توســعه
صــادرات ایــران به عنوان تنها ا گزیم بانک کشــور اســت که
رســالت آن بــا توجه بــه اهــداف کالن اقتصــادی ،کمک به
توســعه صــادرات غیرنفتــی اســت ،گفت :بــرای ایــن بانک
مأموریتهایینظیرتوسعه کمیو کیفیصادراتغیرنفتی،
فراهــم آوری حضــور ایران در بازارهــای بینالمللی ،اعطای
تســهیالت و اعتبــارات صادراتــی و همچنیــن ارائه خدمات
مشاوره ای به صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.
وی افزود :بانک توسعه صادرات با توجه به کیفیت مطلوب
و ســرعت ارائه خدمات به مشــتریان ،در حوزه تأمین مالی
صادرات غیرنفتی خوشــبختانه جایگاه ویژه ای را در طول
حیــات  27ســاله خــود در نظام بانکــی دارد ،به طــوری که
صادرکنندگان نمونه اســتانی و کشوری مشتریان ویژه این
بانکهستند.
غفــوری منــش بــا بیــان ایــن کــه مجمــوع خدمــات بانــک
توسعه صادرات در قالب یک بسته خدماتی و تسهیالتی به
مشتریان ارائه میشود ،خاطرنشان کرد :این بانک از سال

 90با تأســیس صندوق پژوهش و فناوری و اختصاص خط
اعتباری آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به شرکتهای
دانشبنیان اعالم کرده و در حال حاضر از خطوط اعتباری
که از صندوق توســعه ملی میگیرد در ســطح گســترده تری
حمایتهای الزم را انجام میدهد.
علــی اصغــر بیگی نیز در این پنل با اشــاره به اینکه هنگامی
کــه از صــادرات صحبــت میکنیم همــه افراد به دنبــال این
هســتند کــه بــه نوعــی برچســب صــادر کننــده را بــه خــود
بچسبانند در حالی که حضور افراد غیر حرفه ای در بازارهای
خارجــی منجر به کم رنگ شــدن نقــش تولیدات ایــران در
این بازارها خواهد شــد ،گفــت :صادرکنندگان در این حوزه
با چالشهای زیادی مواجه هستند که بعضی توسط افراد
ایجاد شده و باید حل شود و بعضی دیگر نیز از سوی دولت
حل شدنی است.
بیگــی صــادرات را نوعــی از فروش دانســت کــه در آن حلقه
واســطی به نام بانک وجود دارد و گفت :عدم حضور بانک
در این عرصه ،تهدید جدی برای صادرات به شمار میرود
که این مشکالت بانکی تعادل پولی تجارت را بهم میزند.

وی تصریح کرد :صدور بخشــنامههای کارشناسی نشده و
سیاســتگذاریهای نادرســت در مقابــل توســعه صادرات
باعث از دست دادن بازارهای بینالمللی میشود.
محمدعلــی لبافــی یکــی دیگــر از اعضــای پنــل ،پایــه اصلی
شــرکتهای دانشبنیــان را کمــک بــه مباحث صــادرات و
تجارت بینالملل عنوان کرد و افزود :در طی ســال گذشته
تــاش شــد یــک ســری مباحــث اصلــی در زمینــه تجــارت
بینالملل مانند اصول بازاریابی و آشنایی با اصول صادرات
بــه افــراد آموزش داده شــود و ا کنــون در ادامه فعالیتهای
خــود بتوانیم روشهــای پرداخت در مبــادالت بینالمللی
بــا توجه به مشــکالتی که در این بخش وجــود دارد آموزش
دهیــم و صادر کننــدگان را با راهکارهای مقابله با تحریمها
درقالب برگزاری سمینار آشنا کنیم.
وی بیــان کــرد :ا گــر بخواهیــم کســب و کار پر رونقــی ایجاد
کنیم حتما باید به آن نگاه صادراتی داشــته باشــیم چرا که
بســیاری از صنایع بــه دلیل تمرکز بروی بازارهــای داخلی و
سرمایهگذاری در این حوزه دچار افول شدند.
محمــد قویــدل نیــز بــا تأ کید بــر این کــه هیچ فــردی بدون
مطالعه بازار اقدام به فعالیت در این عرصه نکند و ارتباطات
خود را در صادرات حفظ کند ،خاطرنشان کرد :شرکتهای
دانشبنیان و اتاق بازرگانی که امســال  88ساله میشود از
ظرفیتهای بســیار خوبی برخوردار اســت که افراد نباید از
این ظرفیتها غافل شوند.
گفتنی اســت ،نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش ،فناوری و
فن بازار یزد با شعار پژوهش اثربخش ،فناوری ارزش آفرین،
رونق تولید ۱۹ ،تا ۲۱آذر  ۹۸در محل مجتمع تفریحی تجاری
خلیــج فــارس واقــع در بلــوار آزادگان دایــر و بازدیــد آن برای
عموم آزاد است.
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مراســم اختتامیــه نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش،
فنــاوری و فــن بازار یزد ،روز پنج شــنبه  21آذر  98با حضور
محمدعلــی طالبــی ،اســتاندار یــزد ،ا کــرم فــدا کار ،معاون
توســعه مدیریــت منابع انســانی اســتانداری یــزد ،محمد
مهــدی لطفــی ،رئیس پــارک علــم و فناوری یــزد ،مجتبی
حسینی پور ،رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
یزد ،برید لقمانی ،رئیس دانشــگاه یزد ،شــهرام شکوهی،

معــاون فناوری و نــوآوری پارک یزد و جمعی از مســئولین
استانی در محل اتاق بازرگانی استان یزد برگزار شد.
بــه گزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این
مراســم محمدعلی طالبی ،اســتاندار یزد ضمــن قدردانی
از اقدامــات صــورت گرفتــه در هفته پژوهــش و فناوری در
اســتان یــزد ،گفــت :ایــن اقدامات ،بــه خصــوص برگزاری
نمایشــگاه توانســت بخش قابــل توجهی از دســتاوردها و
ظرفیتهــای پژوهشــی اســتان را بــه معــرض نمایــش در
آورد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت تقویــت ارتبــاط کاربــردی بیــن
صنعــت ،دانشــگاه ،مبتکریــن و نخبــگان ،خاطرنشــان
کــرد :برپایــی نمایشــگاههایی تحــت عنــوان نمایشــگاه
نیــاز ،موجــب شناســایی نیازهــای فعالیــن اقتصــادی بــه
پژوهشــگران اســتان و برطــرف کردن آنهــا از طریق دانش
بومی خواهد شد.
اســتاندار یزد ایجاد فضا برای اســتفاده از ظرفیت بومی را

یکی از برکات تحریم دشمنان دانست و تصریح کرد :توجه
به نیازهای داخلی عامل تحرک نخبگان و حمایت بخش
خصوصی عامل شکوفایی ظرفیتهای بومی است.
طالبــی بــا بیــان اینکــه متاســفانه در برنامههــای هفتــه
پژوهــش امســال بــه حوزه علــوم انســانی پرداخته نشــده
بــود ،افــزود :امیدواریم این کاســتی در ســالهای آینده و
همچنین در برنامههای پژوهشــی که در طول سال برگزار
میشود ،برطرف شود.
وی بــا بیــان اینکه زیربنــای تغییر و تحول از علوم انســانی
نشــأت میگیــرد ،افزود :ا گــر به این حــوزه نپردازیم تمامی
اقدامات توســعه ای ناقص و موفقیتهایی کســب شــده
مقطعی خواهند بود.
گفتنی اســت ،تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان
و عقد تفاهمنامه همکاری میان شرکتهای دانشبنیان
و فنــاور و متقاضیــان آنهــا ،از برنامههای جانبی مراســم
اختتامیه این دوره نمایشگاه فن بازار یزد بود.

همزمان با سومین روز نمایشگاه فن بازار یزد برگزار شد:

پنلتخصصی«جایگاهشتابدهندههاومراکزنوآوریدر اکوسیستمنوآوریاستان»
پنــل تخصصــی «جایگاه شــتابدهندهها و مرا کز نــوآوری در
ا کوسیســتم نــوآوری اســتان» روز پنــج شــنبه 21 ،آذر  98در
محل مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این پنل
همزمان با ســومین روز نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش،
فناوری و فن بازار برگزار شد و در آن سید حسین میرجلیلی،
رئیــس هیئت مدیره شــتابدهنده ســرایند افکار نو ،محمد
ســپهر ،مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد،
هدی کشور شاهی ،مدیرعامل شتابندهنده پیشگامان و
رامین زار ع ،مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران
ایراد سخن نمودند.
محمد سپهر ،مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان
یــزد بــا بیان اینکه بنای شــتابدهنده بر این اســت که افراد
ایدههایشــان را پرزنت کنند و ا گر مورد توجه این مرا کز بود
از آنهــا حمایت شــود ،گفت :نســل جدید شــتابدهندهها
با اصالحاتی به اســتارتاپ اســتودیو تبدیل شده اند بدین
صورت که شــتابدهندهها ایدههای مورد نیاز و بازار پســند
را پیدا نموده و برای به ثمر رسیدن این ایدهها تیمهایی را
فراهممیکنند کهاینمسئلهدرصدشکستشتابدهندهها
را به میزان قابل توجهی پایین آورده است.
وی تصریــح کــرد :در حــال حاضــر حمایتهایــی از ایــن
شــتابدهندهها صورت میگیرد ،اول آنکه روند مجوز گیری
شتابدهندهها تسهیل و تسریع شده ،همچنین  70درصد
مبلغ اجارهی مکان اســتقرار توســط شــتابدهندهها بدون
ضامن پرداخت میشــود و مــدت بازپرداخت این مبلغ به
صندوق  5ساله و بدون سود است.
ســپهر ارائــه تســهیالت ارزان قیمــت بــرای تامیــن ســرمایه
در گــردش را از دیگــر خدمــات صنــدوق پژوهــش و فناوری
استان یزد برشمرد و گفت :نکتهی دیگر این است که این
شــتابدهندهها در صورتی که ایده ای را به نتیجه برســانند
صندوق پژوهش میتوانند سرمایهگذار آنها باشد.
وی افزود :صندوق پژوهش و فناوری یزد نیز آمادگی دارد تا

هم در شتابدهندهها در قالب منتور و هم در زمینهی مالی
و تســهیالت همــکاری و حمایــت کند و بخشــی از ســرمایه
شتابدهندهها را نیز تامین کند.
هدی کشور شــاهی ،مدیرعامل شتابندهنده پیشگامان،
ا کوسیســتم را مجموعــه ای زنــده دانســت که بایــد هر ماه
آن متفاوت و رو به رشــد باشــد و افزود :یکی از بخشهایی
کــه در ایــن ا کوسیســتمها نقــش مهمــی دارد مجموع ـهی
شتابدهندهها هستند که در ابتدای زنجیره قرار دارند و کار
آنها این اســت که میزان آزمون و خطاها را کاهش داده و
برخی حمایتهای مالی ،فکری و معنوی برای استارتاپها
ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود  300شتابدهنده در
دنیــا وجــود دارد که حــدود  30مورد از آنها به کشــور ایران
تعلــق دارد ،گفت :از ویژگیهای شــتاب دهندهها میتوان
به رشد ایدهها با استفاده از تجربه ،کمک به تمرکز صاحب
ایده و جلوگیری از انحراف مسیر او و کمک به یادگیری بهتر
اشاره کرد.
در ادامــه رامیــن زار ع ،مدیرعامــل مرکــز توســعه فنــاوری
ســرامیک ایــران بــا اشــاره به اینکــه مرا کــز نــوآوری صنعتی
بــا مشــارکت و کنــار هــم قــرار گرفتــن صاحبــان صنعــت و
شــرکتهای آموزشــی ،پژوهشــی ،تحقیقاتی و شرکتهای
دانشبنیــان شــکل میگیرد و سیاســت کاری آنهــا باید بر
پایهی نوآوری ناب باشــد،تصریح کرد :مرکز توسعه فناوری
سرامیک ایران نیز بر اساس همین مدل و با سرمایهگذاری
انجمنهای صنفی کاشی و سرامیک به عنوان نمایندهی
صنعــت ،صنــدوق پژوهش و فناوری به عنــوان نمایندهی
بخــش آمــوزش و پژوهــش و همچنیــن شــرکتهای
دانشبنیان حوزهی صنعت سرامیک ،شکل گرفته است.
مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران مراحل کاری
این مرکز را سه مرحله دانست و گفت :در مرحله اول تیمها
و هســتههای نوآور از ظرفیتها و نیازهای شناسایی شده
بهره میگیرند و هستههای نوآوری را شکل میدهند.

وی افــزود :در مرحل ـهی دوم نقــش مرکــز پررنــگ تر شــده و
طــی آن خدمــات تخصصــی و مشــاوره ارائــه میشــود تا به
مرحله ای برســند که نوآوری توجیــه پذیر اقتصادی و فنی
به صنعت ارائه دهند.
زار ع تصریــح کرد :در مرحلهی ســوم ،مرکز نــوآوری در قالب
رویدادهــای رســمی و غیررســمی و جلســات خصوصــی
اســتارتاپها را بــه ســمتی میبرنــد کــه ایدههــای خــود را
تجاریســازی کــرده و آنهــا را بــه مرحلــهی تجاریســازی
برسانند.
سید حسین میرجلیلی ،رئیس هیئت مدیره شتابدهنده
ســرایند افکار نو با بیان اینکه مرکز نوآوری برای اولین بار در
پــارک علم و فناوری یزد کار خــود را آغاز کرد ،گفت :در حال
حاضر این مرکز از ایدههای دانشآموزی حمایت میکند تا
به محصول برسند.
وی افــزود :ایــن ایــده وارد ادبیــات نــوآوری کشــور شــد و در
حــال حاضــر تعبیر جدیــدی از آن وجــود دارد که میتوانند
شــتابدهنده و یا مرکز رشــد در خود داشته و مجموعه ای از
فعالیتها را به شکل تخصصی انجام دهند
میرجلیلی با اشاره به تفاوت مرا کز نوآوری و شتابدهندهها،
گفــت :در یــزد مرا کز نــوآوری زیرمجموعــهی پارکهای علم
و فنــاوری هســتند و خروجــی آنهــا وارد شــتابدهندهها
میشوند و در کشور این روند کمی متفاوت است.
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بازدید رئیس
دفتر
رئیسجمهور از
پارک
مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

انتصاب
تکریم
و معارفه
معاونین

در مرکز نواوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

دفاعاز طرحنوآورانهاجاقپزخورشیدیپرتابلقابلکنترل
پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علــم و فناوری یــزد ،این
طرح یک اجاق پز خورشــیدی از نوع متمرکز کننده بوده
و قابلیت حمل و جابجایی دارد که ابهجی نیز همکار این
طرح بوده است.
محمدرضــا امراللهــی ،مجــری طرح اجاق پز خورشــیدی
پرتابــل قابــل کنتــرل در توضیــح طــرح خــود افــزود :ایــن
اجــاق از چهــار صفح ـهی مجزا تشــکیل شــده کــه بر روی
یکدیگر ســوار میشوند ،همچنین پایهی این اجاق قابل
جلســه دفاع از طرح نوآورانه اجاق پز خورشــیدی پرتابل باز و بســته شــدن است و این موضوع قابلیت حمل آن را
قابــل کنترل ،شــنبه  30شــهریور مــاه  98در مرکــز نوآوری فراهم میسازد.

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 قــرار میدهــد .در مرحله بعد صاحبــان ایده پس از
اجرایی کردن طرح ،گزارشــی از روند کار خود به این مرکز
ارائه میکنند و با حمایتهای مشــاوران ،طر حهای خود
را به صورت نمونه اولیه به اتمام میرسانند.
شــایان ذکر اســت ،در صــورت اتمام موفــق طر حها ،پارک
علم و فناوری یزد مشــاوره و حمایتهای الزم برای ثبت
اختراع را نیز در اختیار مجریان طرح قرار میدهد.

بازدید
در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

تفاهم نامه

جلسات
نشست خبری
با رسانه

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
 2صفحه

دوره ها
و کارگاهها
اخبار
معرفی
شرکتها

دفاع از طرح نوآورانه عمود پرواز
هشــتمین جلسه دفاع از طر حهای نوآورانه ،سه شنبه 23
مهرماه  98در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محســن
برزگــر مجری طرح عمود پــرواز در دفــاع از طرح خود گفت:
این طرح شــامل یک کوادکوپتر ساده بوده که جنس بدنه
آن از کربن و سایز آن  F450است.
وی افــزود :بــر روی ایــن کوادکوپتــر فالیت کنترل از نــوع dji
 naza mv2نصب بوده و به وسیلهی رادیو کنترل radio link
 95 Atکنترل میشود.
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 در دانشگاه یزد برگزار شد:

جلسهدفاعاز طرحنوآورانهدستگاهبازچرخانیپسابسنگبری
برگزار شد.
بــه گزارش روابــط عمومی پــارک علم و فنــاوری یزد،حمید
نائمی ،مجری طرح دســتگاه بازچرخانی پســاب سنگبری
در توضیح این طرح ،آن را دستگاهی به منظور جداسازی
ذرات معلق آب نظیر خا ک ،شن و سایر ذرات جامد معرفی
کرد که در آن ،با چرخش سیستم درام (آشغالگیر مکانیکی
دوار) ذرات جامد پســاب ســنگبریها از آب جدا شده و آب
تصفیهمیشود.
وی افــزود :هــدف از ســاخت ایــن دســتگاه کاهــش هزینــه شایان ذکر است ،در صورت اتمام موفق طر حها ،پارک علم
بازچرخانــی پســاب صنایــع ســنگبری و همچنیــن افزایش و فناوری یزد مشاوره و حمایتهای الزم برای ثبت اختراع
جلســه دفاع از طرح دستگاه بازچرخانی پساب سنگبری ،راندمان روشهای موجود است.
را نیز در اختیار مجریان طرح قرار میدهد.
روز دوشنبه 11 ،آذر  98در مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد 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.
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پارک
مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

انتصاب

در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

جلسه دفاع از طرح ساخت اینورتر۵/۳کیلو وات تک فاز به سه فاز
دهمین جلسه دفاع از طرح نوآورانه مرکز نوآوری پارک یزد،
سه شنبه  ۳دی  ۹۸در این مرکز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،محمدرضا
رحمانــی ،مجــری ایــن طرح بــا بیان اینکــه اینورتــر تک فاز
بــا خروجیهــای  ۳فــاز ،تــک فاز و بــرق مســتقیم طراحی و
ســاخته شده است ،گفت :از نرم افزار تا سخت افزار و PCB
دســتگاه نهایی نتیجه تحقیق و کار آزمایشی اعضای گروه
طی چندین ماه 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.

تکریم
و معارفه
معاونین
بازدید

تفاهم نامه

جلسات
نشست خبری
با رسانه

در مرکز نوآوری پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی پارک یزد برگزار شد:

جلسه دفاع از طرح اسپری پاک کننده روغن و چربی بدون نیاز به جسم پاک کننده
اول بهمــن  98در مرکــز نــوآوری پردیــس زیســت فنــاوری و
سیستمهای پیشرفته صنعتی پارک یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،علیرضا
مهرآذین ،مجری طرح اســپری پا ک کننــده روغن و چربی
بــدون نیــاز بــه نیــروی مکانیکی و جســم پــا ک کننــده ،در
توضیــح این طرح ،گفت :این اســپری به عنــوان جایگزین
بنزیــن ،مناســب بــرای اســتفاده تعمیرگاههــا ،کارواشها،
جوشکاران ساختمانی و … است.
وی افزود :این اسپری در زمانی بین  15تا سی ثانیه سطح را
جلسه دفاع از طرح اسپری پا ک کننده روغن و چربی بدون بدون نیاز به هیچ جسمی تمیز میکند.
نیاز به نیروی مکانیکی و جسم پا ک کننده ،روز سه شنبه 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.

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
 2صفحه

دوره ها
و کارگاهها
اخبار
معرفی
شرکتها

در ششمین جلسه دفاع از طر حهای نوآورانه انجام شد:

دفاعاز طرحسیستمتوزیعرباتیکیدر دامنهکوچک
جلســه دفــاع از طــرح سیســتم توزیــع رباتیکــی در دامنه
کوچک ،روز دوشــنبه ۱۴ ،بهمــن  98در مرکز نوآوری پارک
در دانشگاه یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
محمدجــواد کمالی،مجــری و سرپرســت طــرح سیســتم
توزیــع رباتیکــی در دامنــه کوچــک در توضیــح این طرح،
بــا بیــان اینکــه ایــن سیســتم کار جابجایــی اجســام و
کاالهــا را در محیطهای سربســته ماننــد انبارها ،کافهها،
رســتورانها و… را انجــام میدهــد ،گفــت :بــرای مثال در
یک رستوران یا کافه این دستگاه میتواند نقش گارسون
یا پیشخدمت را ایفا کند.
وی افــزود :در این طــرح میالد یزدان پناه و عرفان اخوان

بــه ترتیــب در بخشهای مکاترونیــک و مکانیک فعالیت
داشتند.
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 مشــاوران ،طر حهای خود
را به صورت نمونه اولیه به اتمام میرسانند.
اختراع را نیز در اختیار مجریان طرح قرار میدهد.
شــایان ذکر اســت ،در صــورت اتمام موفــق طر حها ،پارک
علم و فناوری یزد مشــاوره و حمایتهای الزم برای ثبت
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با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

بازدید رئیس
دفتر
رئیسجمهور از
پارک

دورههای آموزشی بازاریابی تخصصی کاال در حوزه نفت و گاز

مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

مطرح کرده و در پایان ،جلسات  B2Bبرگزار شد.
در روز دوم دوره نیزهــادی اهلل یــاری ،مســئول بومیســازی
شــرکت مپنا (دفتر معاونت ریاســت جمهوری)،توسعه بازار
شــرکتهای دانشبنیان در گروه مپنا را مطرح و جلســات
 B2Bبرگزار شد.
گفتنی اســت ،این دوره آموزشی دو روزه توسط پارک علم و
فناوری یزد و شرکت رابین توسعه پیشداد رایان برگزار شد.

انتصاب

دورههای آموزشــی بازاریابی تخصصی کاال در حوزه نفت و
گاز ۲۴ ،و  ۲۵مهر  ۹۸در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علم و فنــاوری یــزد ،در روز
نخست این دوره آموزشــی دو روزه ،ابوالفضل خراط ،مدیر
فن بازار شــرکت ملــی گاز ایران و حمید نجفــی ،رئیس امور
تخصصی بازرگانی شــرکت ملــی گاز ایران به ترتیب مباحث
مربــوط بــه بازاریابــی تخصصــی کاال در حــوزه نفــت و گاز و
توســعه بازار شــرکتهای دانشبنیان در حوزه نفت و گاز را

تکریم
و معارفه
معاونین

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

کارگاه آموزشی ایده پردازی تا نوآوری

بازدید

تفاهم نامه

جلسات
نشست خبری
با رسانه

کارگاه آموزشــی ایده پردازی تا نــوآوری (کارگاه تمرین عملی
تدوین الگوی کســب و کار) ،پنج شــنبه  9آبان  98با حضور
شــهرام شــکوهی ،معاون فنــاوری و نوآوری پــارک یزد ،تقی
فرهنگ نیا ،مدیر پردیس علوم انسانی و هنر ،سمیه نایبی،
مدیر مرکز نوآوری پارک و محمد رضا حسینی بغداد آبادی،
مدیر دفتر مالکیت فکری ،در دانشگاه یزدآغاز به کار کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک علم و فنــاوری یــزد ،در روز
نخســت ایــن کارگاه دو روزه کــه مرکــز نــوآوری پــارک علــم و
فنــاوری یــزد آن را برگــزار میکند ،شــهرام شــکوهی ،معاون

فناوری و نوآوری پارک با بیان اینکه این کارگاهها برای ایجاد
ادبیات کسب و کار در دانشجویان برگزار میشود ،گفت :ما
میخواهیم دانشجویان از ایجاد کسب و کار ترسی نداشته
باشند تا بتوانند ایدههایشان را طبق اصول و چارچوبهای
معین اجرایی کنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه حــدود پنجاه ســال اســت که بحث
اقتصــاد دانشبنیان در جهان مطرح شــده تا از این طریق
افراد تحصیل کرده ای تربیت شوند که ایده داشته و آنها
را اجرایی کنند ،گفت :بعضی جوامع از فروش مواد و صنایع
سخت به سمت فروش دانش و صنایع نرم حرکت کرده اند
و ا کنون درآمد خوبی از این امر داشــته و از منابع اســتفاده
بهینه تری دارند.
شــکوهی با تا کید بر اهمیت گســترش شــبکه در راه اندازی
کســب و کار ،گفت :هرچه این شــبکه گســترده تر باشد و با

افراد بیشتری در ارتباط باشید ،موفق تر خواهید بود.
معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک ضمــن ارائــه توضیحاتــی
در مــورد حمایتهــای پــارک و رونــد پذیــرش و عضویت در
ا کوسیستم پارک ،تصریح کرد :مهم ترین حاصل این کارگاه
این اســت که شیوهی استفاده از نهادها و خدمات پارک را
میآموزید.
گفتنی اســت ،کارگاه آموزشــی ایده پردازی تا نوآوری(کارگاه
تمرین عملی تدوین الگوی کســب و کار) ،نهم و دهم آبان
ســال جاری در ســرفصلهای تشریح ا کوسیســتم نوآوری،
ایده پــردازی و مالکیت فکری ،ارزش پیشــنهادی ،تحلیل
رقبــا و مشــتری و کانالهــای فــروش برگــزار شــده و شــرکت
کننــدگان پــس از آمــوزش ســرفصلها در قالــب تیمهــای
مختلف به تمرین و کار گروهی میپردازند.

نشست ها
در اختتاميه کارگاه ایده پردازی تا نوآوری تاکید شد:
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
 3صفحه

اخبار
معرفی
شرکتها

اهمیتمنابعمالیهوشمنددر کسبوکار
یکــی دیگر از مجموعــه کارگاههای آموزشــی ایــده پردازی
تــا نــوآوری روز جمعــه  10آبان  98با حضــور محمد مهدی
لطفــی ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،شــهرام شــکوهی،
معاون فناوری و نوآوری پارک ،تقی فرهنگ نیا ،مدیرمرکز
رشــد علوم انســانی و هنر پارک ،ســمیه نایبــی ،مدیر مرکز
نوآوری پارک و مهدی انتظام ،سرپرست دفتر پارک علم و
فناوری در دانشگاه یزد به کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،شــهرام
شــکوهی ،معــاون فنــاوری و نوآوری پــارک یــزد در آخرین
روز ایــن کارگاه ،بــا بیان اینکه هدف اصلــی از برگزاری این
کارگاه این بود که بگوییم کســب و کار یاد گرفتنی اســت و
با دانستن برخی اصول و رعایت آنها میتوانید در کسب
و کارتــان موفــق باشــید ،گفــت :اولیــن نکتــه مــورد توجه
ســرمایهگذاران شخصیت صاحب کســب و کار است پس
به آن دقت کنید تا بتوانید موفق باشید.
وی تیمســازی و کار تیمــی را در کســب و کار بســیار مهــم

ارزیابی کرد و گفت :ایده یابی نیاز به انســجام دارد و باید
تمامــی جوانــب ســنجیده شــود تــا ایدههایــی کــه بــازار و
صنعت به آنها نیاز دارد تولید شوند.
شــکوهی بــا تا کیــد بــر اهمیــت منابــع مالــی هوشــمند در
کســب و کار ،افــزود :ایــن منابع افراد با تجربه ای هســتند
که میتوانند ضمن شــرا کت و همــکاری ،تجربیات خوبی
را منتقل نموده و در رونق کسب و کار موثر باشند.
معــاون فنــاوری و نوآوری پارک علم و فنــاوری یزد تصریح
کــرد :تیمهــا و ایدههــا نیــاز بــه تقویــت و تکامــل داشــته و
ارائهها نیز باید پخته تر شوند .ارائهی ضعیف در دورههای
قبل نیز وجود داشــت و باید در این دورهها بخشــی که در
آن نحــوهی ارائه و زبان بدن آموزش داده شــود نیز وجود
داشته باشد.
وی داوریهــای انجــام شــده در ایــن دوره را بــر اســاس
مطالــب آموزش داده شــده دانســت و اظهار داشــت :تیم
برتراین دوره ،تیمی است که بتواند آموزشهای فرا گرفته

را بهتر بیان نموده و به کار گیرد.
شکوهی افزود :شاخصهای ارزیابی داوران ،بیان مسئله
و راه حــل ،رقبــا و ارزش پیشــنهادی شــفاف ،شــناخت
مشــتریان ،بیــان شــفاف جریــان هزینــه ای و درامــدی،
کیفیــت ارائــه و کار تیمــی بــوده و امتیــازات بر اســاس این
موارد در نظر گرفته شدند.
گفتنــی اســت ،ایــن کارگاه دو روزه بــه همــت مرکــز نوآوری
پارک علم و فناوری یزد و در محل دانشگاه یزد برگزار و در
نهایت یک تیم به عنوان تیم برتر معرفی شده و به شرکت
کنندگان نیز گواهی پایان دوره اهدا شد.
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بازدید رئیس
دفتر
رئیسجمهور از
پارک
مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

انتصاب
تکریم
و معارفه
معاونین

به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

رویداد دو روزه کسب و کار بازیسازی
رویــداد دو روزه کســب و کار بازیســازی ۱۴ ،و  ۱۵آذر  ،۹۸با
حضور شهرام شکوهی ،معاون فناوری و نوآوری پارک یزد،
ســمیه نایبی ،مدیــر مرکز نــوآوری پارک و تقــی فرهنگ نیا،
مدیــر پردیــس علوم انســانی و هنــر در محــل کارگاه نوآوری
دانشگاه یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یزد ،شــهرام
شکوهی در مراسم افتتاحیه این رویداد با بیان اینکه برخی
از دورهمیهایــی که در پارک یزد شــکل میگیــرد برای این
است که به دانشجویان و عالقمندان جهت داده و در ایجاد
ایده با آنها کمک کند،گفت :برخی ایدهها میتوانند تحول
بزرگی ایجاد کرده و به جامعه کمک کنند.
وی افــزود :پــس از طی مســیر پــر پیچ و خم تبدیــل ایده به

جلسات
نشست خبری
با رسانه

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
 3صفحه

اخبار
معرفی
شرکتها

در زمینه کســب و کار ارائه نمود و شرکت کنندگان در قالب
تیم به بررســی مباحث کســب و کار بــر روی ایدههای خود
پرداختند.
شــایان ذکر است ،پس از این رویداد دو روزه ،تیمها بیست
روز فرصت دارند ام وی پی (نمونه) طر حهای خود را ارائه و
از حمایتهای مرکز نوآوری در راستای توانمندسازی تیمها
و تهیه نسخه نهایی استفاده کنند.

برگزاریکارگاهارتباطاتفناوریوبینالمللیسازیشرکتها
در ابرکوه

بازدید

تفاهم نامه

کاال ،خدمت و یا محصول ،وارد مرحله ای میشوید که باید
با برخی رقیبان رقابت کرده و کسب ثروت کنید.
شکوهی تصریح کرد :سعی کنید در اطراف خود افراد قوی
تر و موثرتری داشته و با آنها در تعامل باشید.
در ادامه روز نخســت رویداد ،ســروش شــهبازی ،بنیانگذار
بلــوط گیمــز و حســین مزروعــی ،بنیانگــذار و مدیــر عامــل
آوا گیمز ،ضمن معرفی شــرکت و تولیــدات خود ،تجربیات،
موفقیتها ،شکستها و چالشهای صنعت بازیسازی را
تشریح کردند.
در پایــان روز نیــز محمد مهــدی لطفی ،رئیس پــارک علم و
فناوری یزد از برگزاری این رویداد بازدید کرد.
گفتنی اســت ،در روز دوم رویداد ،تقی فرهنگ نیا ،مطالبی

بینالملــل پــارک یــزد در ســالن کنفرانــس مرکــز رشــد قویــدل در ایــن جلســه ضمــن بازخوانــی و تعریــف
واحدهای فناور ابرکوه برگزار شد.
اصطالحات و کلیدواژههای پرکاربرد در ادبیات پارکهای
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،در این علم و فناوری ،از شــاخصهای موفقیت یک پارک یا مرکز
کارگاه همچنیــن بیســت و هفــت نفر شــامل شــرکتهای رشــد در اثربخشی بر اقتصاد دانشبنیان منطقه صحبت
کارگاه ارتباطــات فنــاوری و بینالمللیســازی شــرکتها مرکــز رشــد ابرکــوه و اعضــای کمیتــه پژوهــش شهرســتان و بــر لــزوم حرکــت بــه ســمت تکمیل ا کوسیســتم نــوآوری
تا کید نمود.
بــا حضــور محمــد قویــدل ،مدیــر روابــط عمومــی و امــور ابرکوه حضور داشتند.

به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه انجام شد:

برگزاریدو کارگاهآموزشیبرایجوانانابرکوه
کارگاه آموزشــی «بازاریابــی و شــبکههای اجتماعــی» و
«اشــتغال و کارافرینــی در جامعــه کارآفرینانــه» ۱۶ ،بهمــن
 ۹۸به همت فرمانداری ،اداره ورزش و جوانان و مرکز رشد
واحدهای فناور ابرکوه برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علــم و فناوری یزد؛ «کارگاه
اشــتغال و کارآفرینی در جامعه کارآفرینانه» با حضور زهره
چمنــی ،مدیرعامــل شــرکت رویــش مانــدگار ایســاتیس و
اعضــای ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان ابرکــوه و کارگاه
آموزشــی «بازاریابــی و شــبکههای اجتماعــی» بــا حضــور

جعفرزاده و ســی و دو نفر از افراد شــاغل در مشــاغل خرد و
خانگی در محل ســالن اجتماعات فرمانداری ابرکوه برگزار
شد.
گفتنــی اســت؛ در کارگاه اشــتغال و کارآفرینــی بــر ضــرورت
حرکت به سمت نوآوری مستمر در شرکتهای نوپا و تالش
برای تولد شرکتهای کوچک و متوسط اقتصادی توسط
جوانــان ایــده پــرداز در شهرســتان و راههــای بسترســازی
برای تسهیل اشتغال افرینی در ابرکوه تا کید شد.
در کارگاه بازاریابــی و شــبکههای اجتماعــی نیــز ضمــن

برشــمردن ظرفیتهای شــبکههای اجتماعــی در تعریف
و توســعه رابطــه تولیــد کننده و مشــتری و نحوه اســتفاده
هدفمند از این فضا و زیرساخت برای توسعه بازار ،رقابت
بهتر و فروش بیشتر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آغاز بهکار کارگاهمفاهیممالیبرایمدیرانغیرمالی
کارگاه مفاهیــم مالــی بــرای مدیــران غیــر مالی ،ســه شــنبه
 ۱۷بهمــن  ۹۸بــا حضــور محســن صیقلــی از گــروه مالــی و
ســرمایهگذاری شــریف و جمعی از مدیران عامــل و مدیران
مالی واحدهای فنــاور و دانشبنیان،در مرکز فناوری اقبال
آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این کارگاه

دو روزه بــه همــت پــارک یــزد و بــا حمایت صندوق نــوآوری
و شــکوفایی ،بــا هــدف توانمندســازی واحدهــای فنــاور و
دانشبنیان برگزار میشود.
گفتنی است ،هفتاد درصد هزینه این دوره توسط صندوق
نوآوری و شکوفایی پرداخت شده است.
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به همت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

رویداد دانشآموزیایدهپردازی تا نوآوری
رویداد دانشآموزی ایدهپردازی تا نوآوری ،چهارشــنبه ۲۳
بهمن ،۹۸به همت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در
مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این رویداد
با هدف آشنایی دانشآموزان با مفاهیم کسب و کار ،انجام
کار تیمی ،طی چند مرحله شامل آموزش مباحث کسب و
کار ،ارائه اولیه و جشنواره نهایی برگزار شد.
دانشآموزان در مرحله کسب و کار مفاهیمی چون آشنایی

بــا تکنیکهــای ایــده پــردازی ،کســب و کار و تیمســازی را
در طــول ســال تحصیلی در قالــب کالس کارآفرینی توســط
مربیــان آمــوزش دیــده در مرکز نــوآوری آموخته و پــس از آن
داورانی از مرکز نوآوری در مدارس حاضر شده و دانشآموزان
ایدههــای اولیه خــود را به صورت فردی یــا تیمی در حضور
آنهــا ارائه نموده و از بین ایدههای ارائه شــده ایدههای برتر
انتخابشدند.
در نهایــت نیــز تیم-ایدههــای تشــکیل شــده دانشآموزی

در پــارک یزد حضور یافته و ایدههــای خود را ارائه نمودند و
تیم -ایده برتر موفق به دریافت جایزه مرکز نوآوری شد.
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در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام شد:

تصویبسندارتقایوضعیتزنانو خانوادهاستانیزدبااکثریتآرا
در جلســه شــورای برنامهریزی و توســعه اســتان یزد ،سند
ارتقــای وضعیت زنان و خانواده اســتان که توســط شــرکت
پیشتازان توسعه ماهان ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد
تدوین شده است ،با ا کثریت آراء به تصویب رسید.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
نشست که روز شنبه  ۳۰شهریور ماه  ،۹۸با حضور معصومه
ابتــکار ،معــاون رئیــس جمهــور در امــور بانــوان و خانــواده،
محمدعلیطالبی،استاندار یزد،معاوناناستاندار،نماینده
مــردم یــزد و اشــکذر در مجلس شــورای اســامی ،مدیرکل
حوزه اســتاندار و اعضای این شورا در سالن کوثر برگزار شد،
معصومه ابتکار با اشــاره به اینکه یزد چهاردهمین استانی
است که سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده را تصویب کرده
اســت ،گفت :امیدواریم به زودی شــاهد تصویــب 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

اســامی ،شــاهد ارتقاء رتبه اســتان یزد با توجه به ســرمایه
خوبی که در این استان وجود دارد ،باشیم.
استاندار یزد نیز در این نشست بخش عمده ای از افتخارات
و بالندگی امروز یزد را مدیون بانوان استان دانست و گفت:
ا گر امروز به  ۲۶سال صدرنشینی کنکور سراسری میبالیم،
بخــش عمــدهای از ایــن افتخار بــه واســطه مدیریت خوب
زنان در خانواده است.
وی افــزود :ا گــر موفقیتهای دیگرمان را هم مورد مالحظه
قــرار دهیــم ایــن نقش محــوری زنــان در خانواده اســت که
چنین شــرایطی را برای موفقیت در استان یزد فراهم کرده
است.
د ارتقاء وضعیت
طالبی تصریح کرد :امیدواریم از مسیر سن 
زنــان و خانواده اســتان بتوانیــم به تحکیم بنیــان خانواده
برســیم ،هرچنــد کــه انــکار نمیکنیــم در اســتان یــزد بــا
چالشهایی در ارتباط با خانواده روبهرو هستیم.
فاطمــه دانش یــزدی ،مدیرکل دفتر امور بانــوان و خانواده
اســتانداری نیــز در ایــن نشســت یکــی از اصلــی تریــن
دغدغههــای اســتان را انســجام بنیــان خانواده دانســت و

افزود :بحث آسیبهای اجتماعی یکی از مباحثی است که
تمام نهادها و چهرههای موثر جامعه باید دست به دست
هــم دهنــد تــا در حــوزه تــاب آوری اجتماعی و تــوان افزایی
بتوانیم بانوان را ارتقاء دهیم.
وی با اشــاره به توانمندیهایبانوان استان در حوزههای
مختلفورزشی،صنعتی ،کارآفرینیو… گفت:توانمندسازی
بانــوان در حوزههــای حقوقــی و فــردی در بخش مشــاوره،
آمــوزش و پژوهــش را مدنظــر قــرار داده ایــم و کارگاههــای
آموزشی نیز در این رابطه برگزار شده است
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حضور بانوانمدیرعاملپارکیزددر نشستبانوانفرهیختهاستان
نشســت بانوان فرهیخته استان با حضور معصومه ابتکار،
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده ،محمدعلی
طالبی ،اســتاندار یــزد ،معاونان اســتاندار ،مدیــرکل حوزه
اســتاندار و جمعــی از بانــوان فرهیختــه اســتان ،از جملــه
مدیــران عامــل شــرکتهای فنــاور مســتقر در پــارک علــم
و فنــاوری یــزد ،روز شــنبه  ۳۰شــهریور مــاه در ســالن کوثــر
استانداری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در این
نشست ،معصومه ابتکار با بیان اینکه استان یزد در حوزه
بانوان و در بسیاری از زمینهها از جمله زنان فار غالتحصیل
دانشــگاهی و سایر توانمندیها ســرآمد کشور است و این
نشــان از وجــود ثروتهــا و ســرمایههای بینظیــر در ایــن
اســتان میباشــد ،گفــت :تالش مــا و دولــت دوازدهم این
است که تسهیالت اشتغال پایدار و فرا گیر از محل صندوق
توسعه ملی به زنان و دختران اختصاص یابد.
وی با ا اشــاره به ضرورت اســتفاده از ظرفیت سازمانهای

مــردم نهــاد ،تأ کیــد کــرد :خوشــبختانه زنــان توانمنــد در
حوزههای مختلف در قالب سازمانهای مردم نهاد خوب
درخشیدند و تقویت این مهم بیش از پیش در دستور کار
دولت قرار گرفته است.
معــاون رئیــس جمهــور در امور بانــوان و خانواده ،مســئله
خانــواده را از جملــه مهمتریــن موضوعــات مرتبــط بــا
فعالیــت بانــوان توانمنــد در حوزههای مختلف دانســت و
خاطرنشــان کــرد :نقش زنــان در فعالیتهــای اجتماعی،
علمــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و سیاســی نبایــد مســئولیت
مادرانه و همسرانه زنان را تحت الشعاع قرار دهد.
محمدعلــی طالبــی ،اســتاندار یــزد نیــز در ایــن نشســت
بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان یــزد دارای بانــوان فرهیختــه و
توانمنــدی اســت کــه در زمینههــای مختلــف مشــغول به
فعالیت هســتند ،گفت :زنان نقش بســیار برجســتهای در
توسعه یافتگی استان دارند که این نقش در برخی از آمارها
منعکس شــده ولی کســانی که موفقیتهــا را در یزد دیده

و لمــس میکننــد ،به جایــگاه مهم زنــان در همه عرصهها
اذعان دارند.
وی فعالیتهای بانوان در حوزه اقتصادی را مثبت ارزیابی
ل بســیار خوبی هســتند و
کــرد و افــزود :زنان ،مدیران عام 
این مســئلهای اســت که بســیاری از افراد در اســتان به آن
اشاره کرده اند.
اســتاندار یــزد با تا کیــد بر اینکــه بانوان اســتان تبلور نقش
مدیــران اقتصــادی در خانــواده و اجتماع هســتند ،گفت:
افتخارات استان یزد در بخشهای مختلف به علت نقش
اثرگذار زنان در خانواد ه است.
ا کرم تفتیان ،موســس و مدیرعامل شــرکت فناور فرانگر به
نمایندگــی از بانــوان فعال پــارک علم و فناوری یــزد در این
نشست ،با بیان اینکه بانوان کارآفرین ویژگیهای منحصر
بــه فــردی دارنــد که بایــد در جامعه به رســمیت شــناخته
شــود ،گفت :تعهد بســیار عمیق به جامعه محلی خود به
ویــژه در زمینــهی اســتخدام نیرو ،توجه قابــل مالحظه به
زندگــی خصوصی و خانوادگی ،پیگیری عالئق شــخصی در
کســب و کار و حفظ رقابتپذیری خود در تجارت با وجود
وقت کمتر برای شرکت در دورههای آموزشی در مقایسه با
مردان از جمله این ویژگیها است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ﻃﺒﻖﻧﻈﺮﮔﺮوﻫﻲ از
ﻣﺤﻘﻘـﺎنﻻزﻣـﻪﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﻮﻓـﻖ زﻧـﺎن ،دﺳﺘﺮﺳـﻲﻛـﺎﻓﻲ
ﺑـﻪ ﭘـﻨﺞ ﻣﻨﺒـﻊ اطالعات ،سرمایه ،بازار ،شبکهها و اعتبار
است ،گفت :متاســفانه موانع اقتصادی و تجاری ،قانونی،
فرهنگی ،فردی و علمی فراوانی بر سر راه زنان کارآفرین
وجود دارد.
گفتنــی اســت ،در این نشســت جمعی از بانــوان فرهیخته
استان به بیان دیدگاهها و نظرات خود در مورد توانمندی
زنــان در اســتان یــزد پرداختــه و دغدغههــای خــود را در
حوزههای مختلف مطرح کردند.
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بازدید رئیس
دفتر
رئیسجمهور از
پارک
مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

انتصاب

اولینمرکزتوسعهفناوریونوآوریروستاییکشور افتتاحشد
اولین مرکز توسعه فناوری و نوآوری روستایی کشور با حضور
دکتر محمد امید ،معاون توسعه روستایی و مناطق محروم
کشــور ،اســتاندار یزد و جمعی از مســئولین اســتانی افتتاح
شد.
بــه گزارش روابط عمومــی پارک علم و فنــاوری یزد ،محمد
حســین پورشــمس ،مدیرعامل شــرکت همــکاران صنعت
شــمس در حاشــیه افتتــاح مرکز توســعه فنــاوری و نــوآوری
اظهــار کــرد :ایــن مرکــز که بــرای اولین بــار در کشــور به بهره
برداری میرسد در زمینه انتقال فناوری به حوزه روستایی،

ارائه خدمات منابع انسانی،کسب و کار و کار آفرینی فعالیت
میکند.
وی با بیان این که فعالیت در این بخشها باعث میشود
روســتاها بــه مناطقی فعال و تجاری تبدیــل گردند ،گفت:
به طور کلی فعالیت این مرکز در تالش اســت با تسهیلگری
و ارائه خدمات مشــاوره کار آفرینی کمکی باشد برای ایجاد
کســب و کارهای روســتایی و تبدیل روســتاها به روســتای
مطلوب ایرانی است.

تکریم
و معارفه
معاونین
بازدید

تفاهم نامه

جلسات
نشست خبری
با رسانه

طی حکمی از سوی استانداریزد:

سرپرستپردیسفناوریاطالعاتو ارتباطاتپارکیزدعضوکارگروهتوسعهدولت
الکترونیکییزدشد
طی حکمی از ســوی محمدعلی طالبی ،استانداریزد ،امیر جهانگرد ،سرپرســت پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات
پــارک یزد به مدت دو ســال بــه عنوان عضوکارگروه توســعه
دولت الکترونیکی استان یزد منصوب شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:
جناب آقای جهانگرد
سرپرســت محتــرم پردیــس فنــاوری اطالعــات و ارتباطات
پارک علم و فناوری یزد
بــا عنایت بــه مراتب تعهــد ،تخصــص و ســوابق و تجربیات
ارزشــمند جنابعالــی و بــه اســتناد مــاده « ۶ضوابــط فنــی و
اجرایــی توســعه دولت الکترونیکــی» مصوب شــورای عالی

فنــاوری اطالعات کشــور ،موضوع تشــکیل کارگروه توســعه
دولــت الکترونیــک اســتان ،به موجب این حکــم به عنوان
«عضو کارگروه توســعه دولت الکترونیکی اســتان یزد» برای
مدت دو سال منصوب میشوید.
امیــد اســت با اتــکال بــه خداونــد متعــال و در ســایه پرمهر
حضرت ولی عصر «عج» ،در راســتای انجام وظایف کارگروه
استانی ،با استفاده از ظرفیت قانونی نقشه راه توسعه دولت
الکترونیک و ســایر قوانین مرتبط ،شــاهد توسعه یکپارچه
خدمــات الکترونیکی ایجاد اســتان الکترونیک هوشــمند،
شفافســازی و تحقق حکمرانی خوب از نگاه مردم شریف
استانباشیم

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
 14صفحه

معرفی
شرکتها

افتتاحسومیننمایشگاهدستاوردهایپارکهایعلموفناوری
در حوزهمدیریتسبز
ســومین نمایشــگاه دســتاوردهای اجرایــی دانشــگاهها،
مؤسســات آموزشــی ،پژوهشــی و پارکهای علــم و فناوری
درحوزه مدیریت ســبز با حضور محمدباقر نوبخت ،معاون
رئیــس جمهــور و رئیس ســازمان برنامــه و بودجــه ،منصور
غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین
کشوری ،شنبه  20مهر  98در محل سازمان برنامه و بودجه
کشور افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این دوره
از نمایشگاه با هدف ارائه دستاوردهای اجرایی دانشگاهها،
مرا کــز پژوهشــی و پارکهــای علــم و فنــاوری در حوزههــای
مختلف مدیریت ســبز برگزار شــده و  ۳۶دانشگاه ،ده پارک

علم و فناوری و سه پژوهشگاه در آن حضور دارند.
ساالنه طر حهای متعددی در حوزههای مختلف مدیریت
ســبز از جملــه بهینهســازی مصــرف انــرژی ،انرژیهــای
تجدیدپذیر ،مدیریت آب ،پساب و پسماند و توسعه فضای
ســبز همســاز با اقلیم بــا حمایت ســازمان برنامــه و بودجه
کشــور و اعتبــار در نظــر گرفته شــده در ردیف مدیریت ســبز
و همچنیــن تأمیــن اعتبــار از طــرف دانشــگاهها ،اجــرا و بــه
بهرهبرداریمیرسد.
گفتنــی اســت ،ســومین نمایشــگاه دســتاوردهای اجرایــی
دانشگاهها ،مؤسسات آموزشی ،پژوهشی و پارکهای علم و پارک علم و فناوری یزد نیز به همراه چند شــرکت خود در
و فناوری درحوزه مدیریت سبز از  ۲۰تا  ۲۳مهرماه برپا بوده این نمایشگاه شرکت نموده است.
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بازدید رئیس
دفتر
رئیسجمهور از
پارک
مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

انتصاب
تکریم
و معارفه
معاونین

در چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین ،آینده پژوه و نوآور ایرانی انجام گرفت:

انتخابمدیرعاملشرکتایساتیسزالودرمانبهعنوانبانویکارافرینبرگزیده
در چهارمیــن جشــنواره بانوان کارآفرین ،آینده پــژوه و نوآور
ایرانی که  ۲۱مهر  ۹۸به همت انجمن علمی آمایش سرزمین
ایران در خانه اندیشــمندان تهران برگزار شــد ،سکینه زار ع
پور به عنوان «بانوی کارآفرین برگزیده و آینده پژوه» معرفی
و مورد تقدیر قرار گرفت.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،زار ع پور
مدیرعامل شرکت ایساتیس زالو درمان ایرانیان است که با
ایــده محوری «تولیــد فراوردههای درمانی منتــج از زالو» در

توسط رئیس پارک علم و فناوری یزد انجام شد:

ابالغبرنامههایششماهآیندهحوزههایمختلفپارکعلمو فناورییزد

بازدید

تفاهم نامه

جلسات
نشست خبری
با رسانه

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
 14صفحه

معرفی
شرکتها

مرکز رشــد واحدهای فناور ابرکوه مســتقر و در حال فعالیت
است.
گفتنــی اســت ،در مــاه گذشــته نیز از ســوی فروغ الســادات
بنیهاشــم ،مشــاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای
کشاورزی زنان روستایی و عشایری لوح سپاسی به سکینه
زار ع پــور بــه پاس ذهــن خالق ،عزم راســخ و کوش ـشهای
خســتگی ناپذیــر در حــوزه ایجاد اشــتغال روســتایی اهداء
شده بود.

محمدمهدی لطفی ،رئیس پارک علم و فناوری یزد برنامه
شش ماه آینده پارک را در حوزه فناوری ،عمرانی ،پشتیبانی،
روابط عمومی و امور بینالملل و شبکهسازی ابالغ کرد.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،طراحی،
تصویــب و اجــرای مــدل توســعه نهادهــای همــکار پــارک،
رویههــای منتورینــگ در پــارک و اجــرای مــدل ارزیابــی
واحدهای فناور با توجه به ارزشها و سیاستهای موردنظر
پــارک برای اجرا از ابتدای ســال  ،99نیازســنجی آموزشــی و
تصویب و اجرای برنامههای آموزشی واحدهای فناور پارک،
ماهانــه یــک مــورد برنامهریزی و برگــزاری تورهــای بازدید و
B2Bبــا شــرکتهای بــزرگ ملــی ،ســه مــورد برنامهریــزی و
برگزاری تورهای بازدید و B2Bدر پارکهای کشــور ،طراحی
و برنامهریزی برای اجرای یک مدرسه تابستانه در تابستان
 99بــا همــکاری یک واحد دانشــگاهی و مدرســه منتخب،
ایجــاد یــک شــرکت در حــوزه خدمــات مالکیــت فکــری و
برندینــگ ،ایجــاد یک شــرکت خدمات تخصصــی در حوزه
بازاریابــی ملــی و بینالمللــی فنــاوری ،ایجــاد یــک شــرکت
تخصصی در حوزه تحلیل و پرورش سیســتمهای نوآوری،
طراحــی و راه انــدازی پلتفــرم خصوصــی شــبکه خدمــات
تخصصــی با وی ســی صندوق پژوهش و فنــاوری ،طراحی
و راه انــدازی پورتــال مرا کز نوآوری ،تصویــب و اجرای برنامه
عملیاتی و مدل کســب و کار مرا کز توسعه فناوری ،طراحی
و اجرای مدل مرکز نوآوری در یک مدرسه منتخب ،ماهانه

مرکــز فنــاوری اقبال و وا گــذاری دو محــدوده الحاقی به آن،
تدویــن و اجرایــی کــردن برنامــه عملیاتــی توانمندســازی
ستاد پارک و اجرای آن مطابق با اولویت بندی و زمانبندی
مصوب (شامل جذب ،نگهداشت ،آموزش ،ارتقا ،ارزیابی،
رفاهی ،غنیسازی شــغلی ،و…) ،بازنگری و تصویب چارت
ســازمانی و تشــکیالت پارک بر اســاس برنامههای مدیریت
پــارک و سیاس ـتهای مصــوب هیــأت رئیســه ،پیگیــری تا
کســب نتیجه در مورد تبدیــل وضعیت/اخذ کد کارمندی
کارکنان پارک ،پیگیری کسب مجوز (مستقیم یا با واسطه) و
بکارگیری امریه سربازی در ستاد پارک با توجه به اعالم نیاز
واحدها ،پیگیری و حل مســأله فضای تهران پارک (شامل
دفتر پیگیری امور ،فضای جلســات برای شرکتها ،فضای
اسکان) ،پیگیری حل مسأله حقوقی ساختمان مرکز رشد
علــوم انســانی و هنر ،پیادهســازی ســاختار تفکیــک هزینه
کرد مســتقیم و پشتیبانی ســتاد فناوری و نوآوری بر اساس
ســهم  50درصــد ،تعیین تکلیف قطعی مســائل مالی پارک
و صنــدوق پژوهش و فناوری اســتان ،ایجاد ســاختار واحد
حقوقیپارکوتشکیلشرکتتعاونیمسکنیاچندمنظوره
پارک در چارچوب ضوابط و سیاستهای پارک را به عنوان
برنامههای ستاد پشتیبانی پارک ابالغ کرد.
گفتنــی اســت ،بازســازی/تقویت تعامــات بــا نهادهــا و
ذینفعــان (درون و بیرون ا کوسیســتم) در ســطح اســتانی،
برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا صنایــع بــزرگ اســتان ،انعقــاد
تفاهمنامــه همــکاری بــا ســه پــارک کشــور ،برنامهریــزی و
اجــرای حداقل ســه برنامــه روز درهــای باز پــارک ،تدوین و
اجرایی کردن برنامه همکاری با رســانههای استانی و ملی
(با رویکرد تولید محتواهای فاخر در حوزه فناوری ،تمرکز بر
معرفی شــرکتها و اخبار مهم آنها و شــناخت هر چه بیشتر
پارک در جامعه ،تدوین و اجرایی کردن برنامه ارتقای برند
پــارک در شــبکههای نــوآوری و فناوری ملــی و بینالمللی،
برنامهریــزی و اجــرای یــک رویداد بــا حضور خیریــن علم و
فنــاوری ،راه اندازی دبیرخانه پروژههای کلیدی/پیشــران
علم و فناوری اســتان وحداقل یک مورد انعقاد تفاهمنامه
با یکی از پارکهای بینالمللی ،برنامههای ابالغی به واحد
روابط عمومی و امور بینالملل و شبکهسازی بوده است.

یــک مــورد طراحــی و اجــرای مدلهــای رویــداد ترویجــی،
مهارتــی و کارآفرینــی متناســب بــا مخاطبین مختلــف ،راه
اندازی فضای کار اشــترا کی به صورت برونسپاری ،حداقل
ســه مورد طراحــی و برگزاری رویدادهای حــل چالش و رفع
نیاز به صورت برونســپاری ،طراحی و نظارت بر اجرای یک
سایکل کامل شتابدهنده ســرآیند ،تدوین و اجرای برنامه
خدمات مرجع مالکیت فکری و برندینگ و طراحی و اجرای
دو پــروژه کلیــدی توســعه خدمــات ITپــارک ،برنامههــای
ابالغی به حوزه فناوری بوده است.
برنامههــای ابالغــی حــوزه عمرانــی نیــز شــامل بازطراحی و
عملیات اجرایی تکمیل ساختمان مرا کز رشد اقبال مطابق
زمــان بنــدی تأمین مالــی معاونــت علمی فناوری ریاســت
جمهوری ،عملیات اجرایی تأمین زیرساخت فاز اول طرح
جامع به منظور بهره برداری شــرکتها در شــش ماهه اول
ســال  ،99پیگیــری وا گــذاری و آمادهســازی ســاختمان در
بافت تاریخی به منظور بهره برداری شــرکتهای مرکز رشد
هنر ،بهسازی فضای مرکز رشد علوم انسانی و هنر (خضری)
مطابق طرح و زمان بندی مصوب و طراحی و بهره برداری
بهینه از فضای راهروهای ساختمان مؤسسات در راستای
رفع نیاز شرکتهای مستقر بوده است.
قابــل ذکــر اســت ،طبق ایــن ابالغیه ،هــر یــک از واحدهای
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد همچنیــن پیگیــری تــا ذکر شــده وظایف خود را تا سه ماه نخســت سال  ۹۹ارائه و
کســب نتیجــه ســند مالکیــت وا گــذاری زمین طــرح جامع عملکــرد هر حوزه به صورت منظم مــورد پایش قرار خواهد
در کمیســیون مستندســازی ملــی ،پیگیــری اخــذ ســند گرفت.
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تفاهم نامه

به میزبانی پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

چهلو دومیننشستروسایپارکهایعلمو فناوریسراسرکشور
چهــل و دومین نشســت روســای پارکهای علــم و فناوری
سراســر کشــور روز چهارشــنبه و پنــج شــنبه  6و  7آذر  98بــا
حضور مهدی کشمیری ،مدیرکل برنامهریزی امور فناوری
وزارت عتــف ،محمدمهــدی لطفــی ،رئیــس پــارک علــم و
فناوری یزد و جمعی از روســای پارکهای علم و فناوری به
میزبانــی پارک علــم و فناوری یزد و در ســالن کنفرانس مرکز
فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
محمدمهدی لطفی ،رئیس پارک علم و فناوری یزد در این
نشست ضمن خوش آمد گویی به میهمانان ،از صمیمیت
و ارتباط مناســب و ســازنده میان پارکهای علم و فناوری
کشور تقدیر و ابراز امیدواری کرد :با استفاده از این فرصت،
پارکهــای علــم و فنــاوری کشــور بتوانند با همــکاری و هم
افزایی در جهت اشتغال جوانان و ساختن آینده این مرز و
بوم فعالیت کنند.
مهدی کشمیری ،مدیرکل برنامهریزی امور فناوری وزارت
عتف نیز ضمن قدردانی از میزبانی پارک علم و فناوری یزد
بــرای برگزاری این نشســت ،اصلــی ترین هدف این ســفر را
بازدیــد از مجموعه زیبا و ارزشــمند پارک علــم و فناوری یزد
و آشــنایی با فعالیتهــای پارک یزد دانســت و در خصوص

بودجه پارکها و چالشــهای پیش رودر بودجه ســال آینده
مطالبی را ارایه کرد.
کشــمیری هدف دیگری که از ســال گذشــته به طور جدی
در حــال پیگیــری اســت را بحــث منابع برای زیرســاختها
دانست و گفت :همچنین پیگیر پارکهایی که طرح جامع
دارنــد و در ایــن ایــام افــت و خیزهــای زیادی تجربــه کرده و
افق آن هنوز مشخص نشده است هستیم تا بتوانیم بحث
توسعه اراضی را به جایی برسانیم.
وی بــا بیــان اینکــه بحــث ایجــاد پــارک ســامت توســط
دانشــگاههای علوم پزشــکی موضــوع دیگری اســت که در
استانهایمختلفمطرحمیشود ،گفت:تقاضاهایروی کشمیری اعطا شد.
میــز و مصــوب در اســتانهای مختلــف و در دانشــگاههای در روز دوم این نشست نیز تجارب شهرک علمی و تحقیقاتی
علــوم پزشــکی داشــته ایــم و خواهشــمندم همــکاری بــا اصفهــان در تعامل با دانشــگاههای منطقه ،پــارک فناوری
دانشــگاه علوم پزشــکی جدی گرفته شــود و به طور جدی پارک پردیس در راه اندازی کارخانه نوآوری آزادی ،صندوق
برای آن انرژی گذاشته شود چرا که این حوزه یک حوزهی پژوهــش و فنــاوری یزد ،پارک علم و فنــاوری یزد در ایجاد و
راهبری دفتر مبادله فناوری منطقه ای ،پارک علم و فناوری
هدف بوده و از مخاطبان ما است.
گفتنی اســت ،در روز نخســت این نشســت صدیق ،رئیس چهارمحــال و بختیــاری در اســتفاده از کمکهــای بنیــاد
پــارک فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات نیــز گزارشــی از اجرای برکــت در حمایــت از واحدهای فنــاور ،پارک علــم و فناوری
بودجــه ریزی عملیاتــی این پارک ارائه نمــوده و در انتها نیز خراســان رضوی در توسعه شــبکه نوآوری در دانشگاههای
حکــم ریاســت پــارک علــم و فنــاوری یــزد از ســوی مهــدی غیرانتفاعی توسط رؤسای این واحدها ارائه شد.

طی حکمی از سوی منصور غالمی ،وزیر علوم تحقیقات و فناوری انجام گرفت:
جلسات

انتصابسرپرستپارکعلمو فناورییزدبهعنوانرئیسپارک

نشست خبری
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فنبازار
دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
 14صفحه

معرفی
شرکتها

طــی حکمی از ســوی منصــور غالمی ،وزیــر علوم تحقیقات
و فنــاوری ،محمــد مهــدی لطفــی ،سرپرســت پــارک علم و
فناوری یزد به عنوان رئیس پارک منصوب شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد ،در متن
این حکم آمده است:
بــا توجــه به مراتــب تعهــد ،تخصــص و تجــارب جنابعالی و

بر اســاس پیشــنهاد معاون محتــرم پژوهش و فنــاوری ،به
موجب این حکم به ســمت رئیس پارک علم و فناوری یزد
منصوبمیشوید.
امید اســت با تعامل موثر با مدیران اجرایی استان ،شرایط
الزم برای توسعه پارک و ظرفیتسازی برای رشد شرکتها
و موسســات فراهــم شــود.جنابعالی حــل مشــکل اراضــی
پــارک را در صــدر موضوعــات کاری خــود قرار دهیــد .انتظار
میرود ایجاد روابط موثر و هدفمند با دانشگاههای استان
و همراهی و همکاری با نقش آفرینان زیس ـتبوم فناوری و
کارآفرینی منطقه زمینهســاز بهره گیری بیشتر کارآفرینان و
دانشگاهیان از ظرفیتهای فراهم شــده در پارک و ارتقای
کمــی و کیفی خدمات شــود و به جلــب حمایتهای مورد
نیاز جهت توســعه کســب و کار موسســات مســتقر در پارک
بینجامــد .همچنیــن ارتقــا توانمندیهــا و توســعه کیفــی
موسسات ،مورد اهتمام جنابعالی در دوره جدید مدیریت

پارک علم و فناوری یزدقرار گیرد.
ان شااهلل با اتکال به خداوند سبحان و پیروی از آموزههای
اسالمی و مبانی علمی ،ماموریتها و وظایف محوله را بر پایه
قوانین سیاستها و برنامههای مصوب دولت تدبیر و امید
و طر حهای پیشنهادی به مجلس محترم شورای اسالمی
اجرا کنید و با جلب همکاری دانشــگاهیان و صاحبنظران
در مرا کز دولتی و خصوصی حوزه فناوری نقشی شایسته در
تحقق اهداف نظام علم و فناوری داشته باشید.
گفتنی است ،محمدمهدی لطفی  ۳۰شهریور سال جاری،
طــی حکمی از ســوی وزیر عتــف به عنوان سرپرســت پارک
علم و فناوری یزد منصوب شده بود.
الزم بــه ذکــر اســت ،این حکــم در حاشــیه چهــل و دومین
نشســت سراســری روســای پارکهــای علــم و فنــاوری
توسط مهدی کشــمیری ،مدیرکل دفتر سیاس ـتگذاری و
برنامهریزی امور فناوری وزارت عتف به وی اعطا شد

اقدامات حوزه طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد ابالغ شد
محمــد مهدی لطفــی ،رئیس پارک علم و فنــاوری یزد طی
نامهای ،اقدامات حوزه طرح و برنامه پارک را تا پایان خرداد
 ۹۹به ســید محمد خامسی ،هماهنگ کننده امور طرح و
برنامه ابالغ کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
ایــن نامــه ،تامین مالی پــروژه تکمیــل مرا کز رشــد اقبال در
چارچــوب توافــق نامــه و تعهــدات مالــی معاونــت علمــی و
فنــاوری رئیسجمهــور و تعهــدات اســتانی و ســفر ریاســت
جمهــوری بــا توجــه به زمــان بندی مصــوب پــروژه ،تامین

مالی پروژه تامین زیرساخت فاز اول طرح جامع برای بهره
بــرداری در شــش ماهه اول ســال  ،۹۹طراحی مدل بودجه
پردیسها و مرکز نــوآوری و برنامههای حوزههای فناوری و
نوآوری ،پشــتیبانی ،فنــاوری اطالعــات و بینالملل ،ایجاد
ســاختار کنترل هزینه کــرد اعتبارات جــاری و تملک پارک،
تعییــن تکلیف و بهــره برداری نهایی از سیســتم  MISپارک
و طراحــی ســاختار اولیه مــدل ارزیابــی واحدهای پــارک به
عنوان اقدامات اساسی واحد طرح و برنامه آمده است.
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همزمان با هفته پژوهش و فناوری انجام شد:

معرفیفناورانبرتراستاندر سال ۹۸بهجشنوارهبرگزیدگانپژوهشو فناوریاستانیزد
فنــاوران برتــر اســتان در ســال  ۹۸بــه جشــنواره برگزیــدگان
پژوهش و فناوری استان یزد معرفی شدند.
بــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،همزمان
بــا آغاز هفتــه پژوهش و فناوری و بر اســاس فراخــوان اعالم
شــده توســط پارک علم و فناوری یزد و ارزیابی انجام شــده
توســط دفتر خدمات فنــاوری و عارضه یابی پارک ،شــرکت
کاوش رایانه یزد به عنوان برگزیده اول و شرکت پادرا معدن

ایرانیــان برگزیــده دوم معرفی شــدند .همچنیــن در بخش
اســتارتاپهای برتر ،شــرکت دیانــا الکترونیک کویــر یزد نیز
به عنوان شرکت برگزیده به دبیرخانه این جشنواره معرفی
شد.
گفتنی است ،از برگزیدگان در جلسه اختتامیه این جشنواره
در روز پنجشــنبه  ۲۱آذر  ۹۸توســط اســتاندار یــزد تقدیــر به
عمل خواهد آمد.

در بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور صورت گرفت:

تجلیلاز مدیرعاملشرکتپترواکتانایساتیسبهعنوانفناور برگزیدهکشور
برگزیــده کشــور ،مدیرعامــل شــرکت پتــرو ا کتان ایســاتیس
(مستقر در پارک علم و فناوری یزد) ،به عنوان فناور برگزیده
کشور انتخاب شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
حاشیهمراسمافتتاحیهبیستمیننمایشگاهدستاوردهای
پژوهــش ،فنــاوری و فــن بازار که روز ســه شــنبه ۲۶ ،آذر ۹۸
بــا حضور منصــور غالمی ،وزیــر علوم ،تحقیقــات و فناوری،
ســورنا ســتاری ،معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری،
محمدمهدی لطفی ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،شهرام
شــکوهی ،معــاون فناوری و نــوآوری پارک ،محمــد قویدل،
در بیســتمین جشــنواره تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران مدیــر روابــط عمومــی و امــور بینالملــل پــارک و جمعــی از

مدیــران پارک برگزار شــد ،از پژوهشــگران و فنــاوران برگزیده
کشور تجلیل به عمل آمد.
در ایــن مراســم ،محمــد حســین طیــب پــور ،مدیرعامــل
شــرکت پترو ا کتان ایساتیس به واسطه طرح تولید دوایتل
هگزانوئیــک اســید بــه عنــوان فنــاور برتــر انتخــاب و از وی
تجلیلشد.
گفتنی است ،بیستمین نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش
فناوری و فن بازار با شــعار پژوهش اثربخش ،فناوری ارزش
آفریــن ،رونــق تولیــد ۲۶ ،تــا  ۲۹آذر  ۹۸در محــل نمایشــگاه
بینالمللی تهران دایر است.

برگزارینشستچشمانداز توسعهصنعتیابرکوه
نشســت چشم انداز توســعه صنعتی ابرکوه ،چهارشنبه 27
آذر  ،98به همت پویش «به سوی فردا» و با حضور اسحاقی،
معــاون فرمانــدار ابرکــوه ،برزگــر ،رئیــس اداره کتابخانههــای
عمومی،مشتاقیان،رئیسادارهصنایعدستیو گردشگری،
حاتمــی زاده ،جانشــین فرمانده ســپاه ،قیومــی ،مدیر مرکز
رشــد واحدهای فناور ابرکــوه و زارع ،مدیرعامل فوالد آبتین
برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد ،در این
نشست رضا زارع نکاتی در زمینه زیر ساختهای الزم برای
توســعه صنایع ،میزان آلودگی صنایع موجود ،فرصتهای
آینده صنعت فوالد در شهرســتان ،لــزوم کارافرینی در حوزه

صنایــع ،ابعاد مالــی پروژههای بزرگ صنعتــی ،ظرفیتها و
پتانسیلهای نیروی انسانی شهرستان در ارتباط با مشاغل
صنعتی ،نحوه تعامل با ســرمایهگذاران ،شــناخت و دســته
بنــدی منابــع مختلــف شهرســتان بــرای حرکت به ســمت
صنایع بزرگ و … ارائه نمود.
در حاشیه این نشست که با حضور سی و یک نفر برگزار شده
بود ،کتابهایاهداییاداره کتابخانههایعمومیشهرستان
ابرکوه بین حاضرین توزیع شد.
ـراد
ـ
ف
ا
از
ـکل
ـ
ش
مت
ـردا»
ـ
ف
ـوی
گفتنــی اســت ،پویــش «بــه سـ
فرهنگســازی در حوزههای مختلف با استفاده از نخبگان
کارشــناس عالقــه منــد بــه کتــاب ،گفتگــو ،تعالــی فــردی و مهاجــر شــهر و به منظور تولیــد محتوای علمی در راســتای
توســعه شهر است که نســبت به برگزاری جلسات آموزشی ،ساختن فردایی بهتر تالش میکند

پایانیازدهمیندورهمسابقاتابتکاراتونوآوریدانشآموزی
پارک ،سمیه نایبی ،مدیر مرکز نوآوری پارک و امیر جهانگرد،
مدیر پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات پارک 18 ،بهمن
 98در مرکز فناوری اقبال به کار خود پایان داد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
مسابقات که به منظور آمادگی مسابقات نادکاپ دانشگاه
صنعتــی شــریف برگــزار شــد ،دانشآمــوزان در رشــتههای
ســازه خالق ،چرتکه ،محاسبات ذهنی ،ربات آتش نشان،
جنگجــو ،فوتبالیســت ،حــل مــاز ،فرهنگ ترافیــک ،عمود
پرواز ،گالیدر و روبیک به رقابت پرداختند.
یازدهمین دوره مســابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی محمدمهدی لطفی ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،در این
در مراسمی با حضور محمد مهدی لطفی ،رئیس پارک علم مراسم ،مجموعهی پارک علمی کودکان و نوجوانان و مرکز
و فناوری یزد ،شــهرام شــکوهی ،معــاون فنــاوری و نوآوری نوآوری پارک علم و فناوری یزد را از بخشهای ارزشمند این

پــارک دانســت که با برگــزاری دورهها و کالسهای آموزشــی
متناســب و مرتبــط میتوانــد در کنــار تحصیــل بــه پرورش
خالقیت و نبوغ دانشآموزان کمک کنند و افزود :پارک علم
و فناوری یزد این آمادگی را دارد که از دانشآموزان صاحب
ایــده نوآورانــه در جهــت شــکل گیــری و رشــد ایــن ایدههــا
حمایتهای الزم را به عمل آورد.
گفتنــی اســت در پایان این مراســم از برگزیدگان ایــن دوره از
مسابقات تجلیل به عمل آمد.
الزم به ذکر است ،مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی
از سال  89توسط مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار
میشود.
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تفاهم نامه

رویداد بزرگ مدونت ،حاصل هم افزایی چند شرکت پارک علم و فناوری یزد
رویــداد بــزرگ مدونــت ۲۷ ،و  ۲۸بهمــن  ۹۸توســط چنــد
شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد در محل برج
آسمان برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،این
رویــداد توســط ســه شــرکت بافــت گســتر ،رنگین گســتران
درنیــکا ،راهبران توســعه هوشــمند پارس پویــه و همکاری
شــرکت خانــه طراحــی خشــت در آســتانه ســال جدیــد و با
حضور مزونهای مانتو ،طال و جواهرات و برندهای برتر کیف
و کفش و عینک برگزار شد.
تقــی فرهنــگ نیا ،مدیــر پردیس علوم انســانی و هنــر پارک
علم و فناوری یزد با بیان این که اصلی ترین اهداف ایجاد
پارکهــای علــم و فنــاوری ،ایجاد هــم افزایی و به اشــترا ک
گذاشــتن توانمندیهای شــرکتهای فناور و کســب ثروت
در جامعه اســت ،گفت :مودونت ،حاصل کار چهار شرکت
پارک علم و فناوری یزد در حوزه مد ،هنر و پوشا ک است.
وی تصریــح کــرد :هــدف از برگــزاری چنیــن رویدادهایــی
باالبــردن تدریجی ســطح توقع جامعه بوده و کنــار هم قرار
گرفتن  ۱۲گروه در این رویداد ،زنجیره ارزشی را ایجاد نموده
و خلق ثروت میکند.

مهدیــه خجســته ،مدیرعامل شــرکت بافت گســتر ،یکی از
شــرکتهای برگزار کننده این رویداد ،با بیان اینکه در ابتدا
قصد برگزاری استارتاپ اینترنتی (شوروم آنالین) را داشتیم،
گفت :پس از بررس ـیهای مختلف تصمیم گرفتیم با توجه
به نزدیکی ســال نو یک نمونه واقعی به صورت یک رویداد
برگزار کنیم.
وی ضمــن قدردانــی از حمایتهــای پــارک علــم و فنــاوری
یــزد بــرای برگــزاری ایــن رویــداد ،گفت:مســئولین پــارک در
تجهیز محل برگزاری رویداد و برطرف کردن مشکالت مجوز
برگزاری ،زحمات فراوانی کشیدند.
مرضیه حسن رضائیان ،مدیرعامل شرکت راهبران توسعه
هوشــمند پــارس پویــه ،با بیــان اینکه هر ســه شــرکت برگزار
کننده این رویداد در پارک علم و فناوری یزد با یکدیگر آشنا
شدند ،گفت :به نظرم به نسبت تجربه اول بودن این نوع
همکاری ،اتفاق خوبی افتاد.
فاطمه خدادای ،مدیرعامل شرکت درنیکا نیز از برنامهریزی
این سه شرکت برای انجام کاری بزرگتر خبر داد و گفت:این
رویداد بیشــتر برای کســب تجربه و آمادگی برای رسیدن به
هدف بزرگتر بود.

وی بــا بیــان اینکه جای خالــی برگزاری چنین رویــدادی در
یزد کامال احســاس میشــد،گفت :ســعی کردیم در برگزاری
این رویداد از شرکتهای مستقر در پارک کمک بگیریم که
از آن جملــه اســتفاده از شــرکت خانه طراحی خشــت برای
انجام کارهای گرافیکی رویداد بود.
گفتنــی اســت ،رویداد مد و لبــاس مدونــت  ۲۷و  ۲۸بهمن
 ،۹۸از ســاعت  ۱۰الــی  ۱۴و  ۱۶الــی ،۲۲در محل برج آســمان
برگزار شد.

حمیدرضا قمی در کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر یزد مطرح کرد:

صیانت از زمین طرح جامع پارک ،وظیفهی شورای شهر یزد است
جلسات
نشست خبری
با رسانه

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار

کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر یزد ،یکشنبه  24آذر
ماه  98برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فنــاوری یزد طی این
نشســت کــه بــا حضــور ســید حســین آزادی ،نایــب رئیس
شــورای اســامی شــهر یــزد ،حمیدرضــا قمــی ،ســخنگوی
شــورا ،محمــد مهــدی لطفــی ،رئیس پــارک علــم و فناوری
یــزد و محمد قویدل ،مدیر روابط عمومی پارک برگزار شــد،

زمینههای همکاری شورای اسالمی شهر یزد و پارک علم و
فناوری یزد مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفتند.
محمــد مهدی لطفی با اشــاره به لزوم ایجــاد همکاریها با
حوزه مدیریت شهری گفت :پارک علم و فناوری یزد باید در
ا کوسیستم نوآوری استان ارتباط موثری با نهادهای شهری
داشته باشد و در حال حاضر دو هدف اصلی را در همکاری
با شورای اسالمی شهر و شهرداری دنبال میکنیم.
وی در ادامــه جایــگاه پــارک یــزد در کشــور را یــادآور شــد و
تصریــح کــرد :پــارک علــم و فناوری یزد از ســال  ۸۰تاســیس
شــد و دومیــن پــارک کشــور اســت کــه در مجموعــه وزارت
علوم و شبکه پارکهای کشور ،به لحاظ قدمت ،عملکرد و
تاثیرگذاری زبانزد است.
لطفی مالکیت بخش خصوصی و شخصیت شرکتی را یکی
از الزامــات شــرکتهای رشــد یافتــه در مســیر رشــد فناوری
دانست و با اشاره به مشکالت زمین طرح جامع ،خواستار
همراهی مسئوالن استانی برای حل مشکل سند وا گذاری

زمین طرح جامع پارک شد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد همچنین ضمن تشــریح
واحدها و شرکتهای مستقر در پارک ،بر آمادگی پارک علم و
فناوری یزد برای همکاری با شهرداری و شورای شهر تا کید
کرد.
حمیدرضا قمی سخنگوی شورا نیز با تا کید بر این نکته که
صیانت از زمین طرح جامع پارک از وظایف شورای اسالمی
شــهر یزد اســت ،موقعیت آن را بهترین نقطه برای اســتقرار
صنایع دانشبنیان و پا ک دانست و با اشاره به ظرفیتهای
پارک علم و فناوری یزد ،از اقدامات موثر آن مجموعه تقدیر
و از پیشــنهادات پارک در خصوص همکاریهای مشــترک
از جملــه برگــزاری رویدادهــای فناورانــه جهــت مواجهــه بــا
چالشهای شهری و تقویت و بازپیرایی محلههای نوآوری
استقبالنمود.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت پارک علم و فناوری یزد
و شرکتهای مستقر در حوزه شهر هوشمند تا کید کرد.

دفاع از طرح
با حضور وزیر عتف و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد:
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
 14صفحه

معرفی
شرکتها

رونمایی از طرح شرکت یکتا مبدل پارس ،مستقر در پارک علم و فناوری یزد
همزمــان بــا افتتــاح بیســتمین نمایشــگاه دســتاوردهای
پژوهــش ،فنــاوری و فن بــازار ،از طر حهای فناور منتخب با
حضور منصور غالمی ،وزیر علوم،تحقیقات و فناوری ،سورنا
ستاری ،معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و جمعی
از مسئولین کشوری رونمایی شد.
بــه گزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یــزد،در این
مراســم کــه روز ســه شــنبه  ۲۶آذر  ۹۸در محــل نمایشــگاه

بینالمللــی تهــران برگــزار شــد ،از طرح شــرکت یکتــا مبدل
پارس (مستقر در پارک علم و فناوری یزد) رونمایی شد.
بــه گفته محمدهادی زار ع ،مدیرعامل شــرکت یکتا مبدل
پــارس ،حــوزه کاربــرد طرح تغذیه پالســی دوقطبی مــاژوالر
در صنایــع آبــکاری ،جوش و برش پالســمایی ،آندایزینگ،
ا کسیداســیون الکترولیتــی پالســمایی ،الکتــرو پولیــس،
استخراج هیدرومتالوژی و تصفیه الکتریکی است.
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کسبعنوانپژوهشگربرترتوسطرئیسپارکعلمو فناورییزد
محمدمهــدی لطفــی ،رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد
پژوهشگر برتر دانشگاه یزد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
جشــنواره پژوهــش دانشــگاه یــزد ،محمــد مهــدی لطفی،
رئیــس پــارک علم و فنــاوری یــزد و عضو هیات علمــی گروه
مهندســی صنایع دانشــگاه یزد به عنوان پژوهشــگر نمونه
پردیس فنی و مهندسی این دانشگاه انتخاب شد.
گفتنــی اســت ،محمــد مهــدی لطفــی ،دارنــده دکتــرای
مهندســی صنایــع از دانشــگاه تهــران و عضو هیــات علمی

رویدادارائهتقاضایفناورانهشرکتعلومسبز

بازدید

تفاهم نامه
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دانشــگاه یــزد بــوده و پیــش از ریاســت پارک علــم و فناوری
یــزد در ســمتهایی مثــل مدیرکل دفتــر برنامــه ،بودجه و
تشــکیالت وزارت عتف ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
یــزد ،مدیر برنامه ،بودجه و تحــول اداری ،مدیر تحصیالت
تکمیلی و مدیر کل طر حهای عمرانی دانشگاه یزد مشغول
خدمت بوده اســت.تالیف  23مقاله  ISIو علمی پژوهشــی
 20مقالــه در کنفرانسهــای ملــی و بینالمللــی و  2کتاب از
فعالیتهای علمی ایشان است.

رویــداد ارائــه تقاضــای فناورانه شــرکت علوم ســبز در حوزه
پلتفرم و ماژولهای شهر هوشمند ،چهارشنبه  ۴دی  ۹۸با
حضور قمی ،عضو شورای اسالمی شهر یزد ،امینی مقدم،
مدیــر مرکــز خالقیــت و فناوریهای نوین شــهری ،لطفی،

رئیــس پارک علم و فناوری یزد ،شــکوهی معاون فناوری و
نوآوری پارک علم و فناوری یزد ،نمایندگانی از شرکت علوم
ســبز و مدیران عامل شــرکتهای مســتقر در پارک یزد ،در
سالن مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فنــاوری یــزد ،این
رویــداد توســط پــارک علــم و فنــاوری یــزد و مرکــز خالقیــت
و فناوریهــای نویــن شــهری و بــا محورهــای شــهر امــن،
ســامت و بهداشــت هوشــمند ،حمــل و نقــل هوشــمند،
فرودگاه هوشــمند ،ساختمان هوشمند ،دولت و شهروند
الکترونیک ،آب و هوا و محیط زیست ،اقتصاد هوشمند و
منابع انرژی برگزار شد.
شــهرام شــکوهی ،معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علــم و
فناوری یزد در این جلســه ضمــن خیر مقدم به مهمانان،
ایــن نشســت را فرصتــی بــرای آشــنایی شــرکتهای فنــاور

مســتقر در پــارک بــا تقاضــای فناورانــه در حــوزه پلتفــرم و
ماژولهای شهر هوشمند دانست و گفت :با توجه به اینکه
ایــن نشســت در زمینــه تقاضاهــای فناورانه حوزه شــهری
اســت ،نیــاز بــود تا متولیان شــهر یــزد هم حضور داشــته و
خواستهها و نیازهایشان را مطرح کنند.
وی ابــراز امیــدواری کــرد :شــرکتهای فنــاور پــارک یــزد از
این موقعیت اســتفاده نموده و شبکهســازی خوبی انجام
دهند.
گفتنــی اســت؛ در ایــن نشســت امینــی مقــدم ،مدیــر مرکز
خالقیــت و فناوریهای نوین شــهری ،بیگی ،مدیر فاوای
شــهرداری یــزد و قمــی ،عضــو شــورای اســامی شــهر یــزد
نیازهای فناورانه شــهرداری را بیان نموده و از شــرکتهای
واجد شــرایط خواســتند تا محصوالت و فناوریهای خود
را ارائه کنند.

نسلجدیدکیوآرکدهادر شرکتفناورانجهانواصل
بیش از نیمی از افراد در حال حاضر گوشــیهای هوشــمند
دارند که این تعداد به صورت روزانه در حال رشد است ،کد
کیــوآر ایــن پتانســیل را دارد که تنها با یک اســکن از راه دور،
تأثیر عمده ای بر تبلیغات ،بازاریابی و خدمات به مشتریان
داشــته باشــد و حجم اطالعات مشــخصی از محصول را به
سادگی بدست مشتریان برساند.
شرکت فناوران جهان واصل نسل جدیدی از این کیوآرکدها
را عرضــه کــرده اســت .بــه گفتــه محمدرضــا بخشــایش،
مدیرعامــل ایــن شــرکت ،کــد ( Quick Responseکد پاســخ
ســریع) نــوع بارکد دو بعدی اســت که میتواند با اســتفاده
از گوشیهای هوشمند و دستگاههای اختصاصی خوانده
شده و به طور مستقیم به متن ،ایمیل ،وب سایت ،شماره
تلفن و… لینک شــود .اما کیوآرکدهای ســاخت این شرکت
از نظــر ظاهری و محتوا تفاوت زیادی با نمونههای موجود
در بازار دارند.
وی در گفتگــو بــا روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یزد
بــا اشــاره بــا تولید نســل جدیــد کیوآرکدهــا در این شــرکت،
گفــت :از نظــر ظاهــری ایــن کیوآرکدهــا قابلیــت طراحــی به
اشــکال مختلف را داشــته و از نظر محتوا میتوان اطالعات

چندرسانه ای مانند صوت ،ویدئو ،عکس ،اطالعات تماس
و شــبکههای اجتماعــی را داخل آنها قــرار داد و به همین
دلیل ما نام این محصول را کیوآرگرافی گذاشتیم.
مدیرعامل شرکت فناوران جهان واصل افزود :قابلیتهای
دیگر این محصول شامل پنل مدیریت است که از طریق آن
میتوان فهمید که از کجا و چندبار و با چه گوشیهایی این
بارکدها اسکن شده اند .همچنین اطالعات داخل بارکدها
را بدون نیاز به تغییر چاپ میتوان ویرایش و به روز رسانی
نمود.
بخشایشاز تعبیهماژولهایتعاملیمثلباشگاهمشتریان
در ایــن محصــول خبــر داد و گفــت :از این طریــق فردی که
اسکن را انجام داده میتواند نظر خود را به مالک کیوآرگرافی
ارسال کند.
وی با اشاره به قابلیتهای کیوآرگرافی ،گفت :این محصول
در کارت ویزیت ،بسته بندی محصوالت ،بروشور ،تبلیغات
و بیلبوردهــا و هرجایــی کــه بخواهیــد اطالعــات را در یــک
فضای فیزیکی در اختیار مخاطب قرار دهید کاربرد دارد.
بخشــایش با بیان اینکه کیوآرگرافیهــا هزینه چاپ و تولید
اطالعات در قالب فیلم ،تصویر و … را حذف میکند ،گفت:

کیوآرگرافــی ایــن تســهیل گــری را انجــام میدهــد که شــما
بتوانید هر مقدار و با هر رسانه ای که میخواهید اطالعات
را به مخاطب ارائه کنید.
وی از اشتغال  5نفر به صورت تمام وقت و  5نفر به صورت
نیمه وقت در این شرکت خبر داد و گفت:
مشــتریهای مــا انتشــارات جهــاد دانشــگاهی ،باشــگاه
رانندگان اسنپ ،ســازمانهای دولتی مختلف مثل وزارت
کشــور و ســازمانهای خصوصی مانند شــرکتهای صنایع
غذاییهستند.

39

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال دوم 1398

بازدید رئیس
دفتر
رئیسجمهور از
پارک
مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

انتصاب

بومیسازیو تولیدسهبازیفکریبرتردنیاتوسطشرکتفناور گسترآراز آریانا
شرکت فناورگستر آراز آریانا ،از شرکتهای مستقر در پردیس
علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد ،سه بازی فکری
رومیزی برتر دنیا را بومیسازی و به بازار عرضه کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
محمدعرفان انوری ،مدیرعامل شــرکت ،با اعالم این خبر،
گفــت :زمینــه اصلــی فعالیت شــرکت فنــاور گســتر آراز آریانا،
بومیسازی و تولید بازیهای فکری رومیزی است و در این
راستا تا کنون سه بازی فکری تولید نموده و تولید دو بازی
دیگر را در دستور کار داریم.
وی مهم ترین مزیت این محصوالت را پایین بودن قیمت

تکریم
و معارفه
معاونین

آن در مقایســه بــا نمونــه خارجــی آنها دانســت و گفت :ما
بازیهــای فکــری رومیــزی برتــر جهــان را خریــداری نموده
و پــس از بومیســازی ،بــا قیمــت بســیار پاییــن تــر بــه بــازار
عرضه میکنیم .انوری رده ســنی مخاطبیــن این بازیها را
نوجوانان و بزرگساالن عنوان کرد و گفت :محصوالت شرکت
در حــال حاضــر در تمام کشــور پخش شــده و امیدواریم دو
محصول دیگرمان نیز تا پیش از سال نو وارد بازار شوند.
وی افزود :در حال حاضر دو نفر به طور مستقیم در شرکت
فعالیــت نمــوده و چند چاپخانــه در تهران و یــزد در مرحله
چاپ و تولید بازیها با ما همکاری میکنند.

حضور شرکتهای پارک علم و فناوری یزد در کارگاه آموزشی
رشد فناوری و تجاریسازی در اروپا

بازدید

شــرکتهای صفــه و ســورنا از پــارک علــم و فنــاوری یــزد در
گارگاه آموزشی و نشست تجاری که به همت انجمن علمی
پارکهــای علــم و فنــاوری و مرا کــز رشــد ایــران و بــا هــدف
بینالمللیســازی شــرکتهای فنــاور در تهــران برگــزار شــد
شرکتنمودند.

تفاهم نامه

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد ،این دوره
بــا ارائه فرانک مانوئــل ( )Frank Manuelاز کشــور ایتالیا و با
همکاری پارکهای کشــور از جمله پارک علم و فناوری یزد
در محل صندوق نواوری و شکوفایی برگزار گردید

توسط دفتر خدمات فناوری و عارضه یابی پارک یزد برگزار شد:
جلسات
نشست خبری
با رسانه

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار

سمینار آشناییباتسهیالتنظاموظیفهتخصصی
ســمینار آشــنایی با تســهیالت نظــام وظیفه تخصصــی روز
چهارشــنبه  ۱۸دی  ۹۸بــا حضــور کارشــناس حــوزه نظــام
وظیفــه از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و
جمعی از دانشجویان ،مدیران و پرسنل واحدهای فناور و
دانشبنیان در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار
شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
ســمینار با توجــه به اهمیــت و نقش نیروی انســانی خالق

برگزاریپنلچالشهاوفرصتهایسرمایهگذاریخطرپذیر

دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
 14صفحه

معرفی
شرکتها

برای شــرکتهای دانشبنیان و فناور ،تســهیالت ســربازی
اعضــای فعــال در شــرکتهای دانشبنیان بــه دو وضعیت
پروژه جایگزینی خدمت و استخدام امریه در این شرکتها
تشریح شد.
گفتنــی اســت ،ایــن ســمینار بــا هــدف پرســش و پاســخ در
خصــوص جزئیــات ایــن طــرح و فرآینــد اســتفاده از ایــن
تسهیالت توسط دفتر خدمات فناوری و عارضه یابی پارک
علم و فناوری یزد برگزار شد.

پنــل چالشهــا و فرصتهــای ســرمایهگذاری خطرپذیر روز
ســه شنبه  ۲۴دی  ۹۸با حضور ا کرم فدا کار ،معاون توسعه
مدیریت و منابع استانداری یزد ،محمد سپهر ،مدیرعامل
صندوق پژوهش و فناوری اســتان یزد،غضنفر میرجلیلی،
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری نوآوری اتاق بازرگانی یزد و

ابوالفضل ساجدی ،مدیرعامل پذیرش  ۲۴در محل سالن
جلسات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
ایــن نشســت ا کــرم فــدا کار بــا اشــاره بــه جایــگاه و اهمیــت
ســرمایهگذاری خطرپذیــر و توســعه نــوآوری در برنامههــا و
رویکردهای کالن استان،گفت :بخش خصوصی نباید تنها
به پشتوانه حمایتهای دولت کار خود را پیش ببرد .دولت
نیز باید هم راســتا با بخش خصوصی پیش برود و مانع راه
آن نشود
محمد سپهر ،مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان
یــزد نیــز ضمــن ارائــه توضیحاتــی در زمینــه ســرمایهگذاری
خطرپذیر به عنوان یکی از موثرترین روشهای تامین مالی
ً
استارتاپها و شرکتهای فناور ،گفت :کار نوآورانه عمدتا با
ریسک همراه است و سرمایهگذاری خطرپذیر این ریسک را
میان صاحب ایده سرمایهگذار و صاحب استارتاپ تقسیم

میکند.
وی در ادامــه مطالبــی در زمینــه ســرمایهگذاری خطرپذیــر
اولویتهــای اســتان و لــزوم ارتبــاط صنــدوق پژوهــش و
فناوری با سرمایهگذاریهای خطرپذیر مطرح کرد .غضنفر
میرجلیلــی از راه اندازی کمیســیون ســرمایهگذاری نوآورانه
در اتــاق بازرگانــی اســتان یزد خبر داد و گفــت :ارتباط حوزه
استارتاپی با صنعت بسیار موثر است زیرا تجربه صنعتگران
در کنار نــوآوری و خالقیت جوانان میتواند اتفاقات خوبی
را رقم بزند.
ســاجدی ،مدیرعامل پذیرش  ۲۴نیــز در ادامه از تجربیات
خــود در ارتبــاط بــا صندوقهــای ســرمایهگذاری خطرپذیر
مطالبی ارائه نمود.
گفتنی اســت ،در این نشســت افرادی از شرکتهای فناور،
ادارات و نهادهای دولتی و بانکها شرکت داشتند
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جلسات
نشست خبری
با رسانه

شهرامشکوهی در آیین افتتاح کمپ نوآوری:

کمکبهارتقایتوانمندیهایسازمانیکارکناناز طریقبرگزاریکمپنوآوری
کارگاه سه روزه آموزش و آزمون «کمپ نوآوری» روز پنجشنبه
 ۲۶دی  ،۹۸بــه میزبانی پارک علــم و فناوری یزد آغاز به کار
کرد.
بــه گزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یزد ،در قالب
ایــن طــرح نوآورانــه آموزشــی کــه با حضــور اعضــای هیئت
رئیســه ،مدیــران و کارشناســان پــارک علــم و فنــاوری یــزد
برگزار میشود،شرکتکنندگان ضمن مرور مفاهیم گفتمان
نــوآوری ،تجــارب و آموختههای خــود را در قالــب الگوهای
اجرایــی و بــه صورت عملیاتی تمرین خواهند کرد .شــهرام
شکوهی ،معاون فناوری و نوآوری پارک یزد در آیین افتتاح
ایــن کارگاه ،با اشــاره به اهمیت و ضرورت برگــزاری مداوم و
موثرآموزشــی ،هــدف از برگــزاری کمــپ نــوآوری را کمک به

ارتقــای توانمندیهــای ســازمانی کارکنــان در حوزههــای
مرتبط با اندیشه ورزی ،کارگروهی و فعالیت جمعی دانست.
ســید کامران باقــری ،مدیر “کمپ نــوآوری” نیز با اشــاره به
سوابق موفق پارک علم و فناوری یزد ،استمرار دستاوردهای
یک سازمان را وابسته به نوآوری سیستمی و مداوم در همه
ارکان و سطوح آن دانست .وی با اشاره به لزوم برنامهریزی
برای اســتفاده از فرصتهــای رویاروی ســازمان ،افزود :ا گر
با عینک نوآوری به آینده نگاه کنیم ،علی رغم مشــکالت و
تهدیدات رنگارنگ رویاروی“ ،آینده” را مملو از فرصتهای
کاری و اقتصادی خواهیم یافت.
گفتنی اســت؛ برای تمرین و تمرکز شــرکت کنندگان و انجام یک ماهه و با میزبانی پارک علم و فناوری یزد برگزار خواهد
تمرینــات گروهی ،روزهــای آتی “کمپ نــوآوری” در فواصل شد.

پیشرویدادمعرفینیازهایفناورانهصنعتنساجیبرگزار شد
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
جلســه علومــی ،مدیرعامــل شــرکت ســورنا (برگــزار کننــده
رویــداد) هــدف از برگــزاری ایــن جلســه را آشــنایی بیشــتر
شرکتها در پروژههای مرتبط با صنعت نساجی دانست و
گفت :نیازهایی در صنعت نســاجی مطرح شــده که برخی
شرکتها میتوانند آنها را رفع کنند و ما کمک میکنیم که
آنها با صاحبان ســرمایه جهت رفع این مشــکالت ارتباط
پیدا کنند.
وی افزود :هم افزایی شرکتهای فعال در حوزه نساجی در
پیــش رویــداد معرفــی نیازهــای فناورانه صنعت نســاجی ،بلند مدت برای فروش بیشــتر در داخل و خارج اســتان نیز
یکشــنبه  13بهمن  98با حضور شــرکتهای فعال در حوزه یکی دیگر از اهداف برگزاری چنین رویدادهایی است.
نساجی در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد .علومــی از برگــزاری یــک رویداد اســتانی با همکاری شــرکت

شــهرکهای صنعتی خبر داد و گفت :ایــن رویداد با عنوان
«چالشــهای فناوری صنعت نســاجی» در روز ســوم اسفند
ماه برگزار خواهد شد.
وی تصریــح کــرد :در ایــن رویــداد نماینــدگان چند صنعت
بزرگ اســتان حضور داشــته و نیازهای خود را دمو خواهند
کرد.
مدیرعامل شرکت ســورنا بر لزوم برگزاری چند پیش رویداد
پیــش از برگــزاری این رویداد تا کید کــرد و گفت :یکی از این
پیــش رویدادها جلســه امروز اســت تا شــرکتها بــا آمادگی
بیشتر در رویداد اصلی شرکت کنند.
گفتنــی اســت ،در ادامــه جلســه مدیــران عامــل شــرکتها
فعالیتهای خود را معرفی کردند.

به همت فن بازار یزد انجام شد:
نشست ها
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
 14صفحه

معرفی
شرکتها

برگزاریپیشرویدادعرضهمحصوالتکشاورزی
پیــش رویــداد عرضه محصوالت کشــاورزی ،پنج شــنبه ۱۷
بهمن  98با حضور شرکتهای فعال در این حوزه در سالن
جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
جلســه علومــی ،مدیرعامل شــرکت ســورنا (کارگزار فــن بازار
یزد) هدف از برگزاری این جلسه را آشنایی بیشتر شرکتها

در پروژههای مرتبط با صنعت کشــاورزی دانســت و گفت:
برگزاری چنین جلساتی باعث هم افزایی شرکتها و نهایتا
عملکرد مناسب تر و فروش بیشتر آنها میشود.
الزم بــه ذکــر اســت؛ این جلســه به همت فــن بازار یــزد و به
منظوز آمادگی شــرکتها برای حضور در رویداد اصلی برگزار
شد.

با حضور مدیران واحدهای کشاورزی استان یزد برگزار شد:

پیشرویدادمعرفینیازهایفناورانهصنعتکشاورزی
پیــش رویداد معرفــی نیازهای فناورانه صنعت کشــاورزی ،عرضه محصول در حوزه کشــاورزی خبر داد و گفت:در این
شــنبه  ۲۶بهمن  ۹۸در ســالن جلســات مرکز فناوری اقبال نشســت چند شــرکت که صاحب تکنولــوژی در ایــن حوزه
هســتند محصــوالت خــود را ارائــه خواهنــد نمود کــه زمان
برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،این برگزاری آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
نشســت بــا موضوع پیــش رویــداد عرضه محصــوالت فناور
حــوزه کشــاورزی و با حضــور جمعــی از مدیــران واحدهای گفتنــی اســت ،در ادامه نیــز مدیــران واحدهای کشــاورزی
اســتان توضیحاتی در زمینه فعالیتهای خود ارائه نموده
کشاورزی استان یزد برگزار شد.
علومی ،مدیرعامل شــرکت ســورنا (کارگزار فن بــازار یزد) ،به و از نزدیک با یکدیگر آشنا شدند.
عنوان برگزارکننده این نشست از برگزاری نشست تخصصی
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توسط پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

میزگردتخصصی«بررسیمسائلومشکالتفرارویشرکتهایفناور ودانشبنیان
در حوزه فناوری اطالعات در سال رونق تولید»
میزگــرد تخصصــی «بررســی مســائل و مشــکالت فــراروی
شرکتهای فناور و دانشبنیان در حوزه فناوری اطالعات
در ســال رونــق تولیــد » 30 ،دی  ،98بــا حضــور محمدرضا
پا کــدل ،مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان
یــزد ،محمد قویدل ،مدیر روابط عمومی و امور بینالملل
پــارک یــزد ،امیرجهانگرد ،مدیر پردیس فنــاوری اطالعات
و ارتباطات پارک یزد ،علی رفیعی فرد ،مدیرعامل شــرکت
پویــان سیســتم ،ابوالفضل ســاجدی ،مدیرعامل شــرکت
ســپهر ســامت و علیرضــا کاظمــی ،مدیرعامــل شــرکت
ســپهرافزار ایرانیان در ســالن جلســات مرکز فنــاوری اقبال
برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،در
ایــن نشســت محمد قویــدل ،مدیــر روابط عمومــی و امور
بینالملل پارک یزد با اشاره به رتبه برتر استان یزد در حوزه
فنــاوری اطالعــات و ارتباطات که حاصل سیاس ـتگذاری
صحیــح بخــش دولتی و همراهی بخش خصوصی اســت،
گفت :در این میزگرد چند محور اعم از مسائل کپی رایت و
نقش قانون کپی رایت در توسعه شرکتهای دانشبنیان،
نقش دولت در ارتقای بخش خصوصی و کاهش مشکالت
حوزه آی تی ،فعالیت بخش خصوصی برای رفع مشکالت
و دانشگاهها همچنین پیوند علم و ثروت مورد بررسی قرار
میگیرد.
وی افــزود :در زمینــه رونــق تولیــد میزگردهایــی تخصصی
تدوین شــده است و از شرکتهای خصوصی دانشبنیان
و متخصصیــن فنــاور و مدیران کل برای حضور در این میز
گردها دعوت خواهند شد.

تــی اســت کــه امیدواریم بــا بهبــود وضعیت آموزشــی این
مسائل مرتفع شود.
مهــا در صنعــت ،بــه کارگیــری
تنهــا راه نجــات از تحری 
مهندسی معکوس است

آی تی دانست و گفت :در حوزه آی تی و فناوری اطالعات
و ارتباطــات ظرفیتــی کــه در ایــران بــرای کل اقتصــاد
کشورداریم اقتصاد دیجیتال است به طوری که تقویت آن
میتواند در تمام حوزهها رونق ایجاد کند.
وی بــا بیــان اینکه صنعــت فضایی یک صنعت پیشــرو در
کشور است ،گفت :با توجه کردن به این صنعت و دریافت
دادههــای فضایــی در اســتان یــزد میتوانیــم دامــداری،
معدن و کشاورزی را متحول کنیم.
پا کدل با انتقاد از وضعیت مهاجرت در اســتان یزد ،اظهار
داشــت :متاســفانه شاهد این هســتیم که متخصصان به
بیرون از یزد میروند و افراد کارگر با مهارت پایین وارد یزد
میشــوند که این باعث میشــود در  10ســال آینده ژن یزد
تغییر کرده و دیگر بازگشت به یزد واقعی سخت شود.
وی با اشــاره به وجود صنایع خرد در استان ،گفت :ا گر به
حــوزه آی تــی توجه شــده و تجارت الکترونیــک رونق پیدا
کنــد ،صنعــت رو به جلو حرکت نموده و حاشــیه ســودش
بیشتر میشود.

علــی رفیعــی فرد ،مدیر عامل شــرکت پویان سیســتم تنها
راه نجــات از تحریمهــا در صنعت را به کارگیری مهندســی
معکــوس دانســت و گفــت :رهبر معظــم انقــاب در جایی
فرمودند که تحریمها باعث رشد میشود و من این حرف
را به عینه تجربه کرده ام.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه باید بــه مدیریــت دانش
بپــردازد ،بیــان کــرد :همــکاری مســتمر دانشــگاه بــا ایــن
شرکتهای فناور میتواند خال آموزش را پر کند.
رفیعی فرد افزود :همراه شدن صنعت با فناوری اطالعات
میتواند تغییر بزرگی در همه زمینهها باشد
ســوء مدیریــت ،یکــی از دالیل ضعیف ماندن کشــور در
حوزه فناوری اطالعات

علیرضــا کاظمــی ،مدیرعامل شــرکت ســپهر افــزار ایرانیان
نیز در این میزگرد تخصصی ضمن قدردانی از برگزاری این
نشســت ،گفــت :امیدواریــم برگــزاری چنیــن میزگردهایی
ادامه داشته باشد تا مشکالت و مسائل مدون شده و کم
کم وارد فاز پیگیری و اجرا شود.
وی با بیان اینکه متاســفانه ما در زمینه فناوری اطالعات
و ارتباطــات بیشــتر از ایــن کــه ضعیف باشــیم مســتضعف
هســتیم ،گفت :به این معنا که در این زمینه ضعیف نگه
داشته شدهایم.
هوشمندسازی و تقویت آی سی تی ،راه نجات
کاظمی یکی از عواملی که شرکتهای ایرانی را ضعیف نگه
استان یزد
استفاده از نرم افزارهای خارجی،
داشته است ،تالش بیوقفه دشمنان دانست و گفت :آن
محمدرضا پا کدل ،مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات بازی در زمین دشمن است
کســی که دانــش را در اختیار ما قرار میدهد قســمتهای
اســتان یــزد ،راه نجــات اســتان را تقوی ـ 
ت آی ســی تــی و امیر جهانگرد ،مدیر پردیس فناوری ارتباطات و اطالعات مهــم آن را تحریم کرده اســت چرا که در همه شــرکتهای
هوشمندســازی دانســت و گفت :دانشــگاه و آی سی تی و پارک علم و فناوری یزد نیز در این نشست با انتقاد از آموزش دنیا قانون منع همکاری با ایران وجود دارد.
بخــش خصوصی بایــد در حوزه خود بــه صورت تخصصی و پرورش در جلوگیری از شکوفایی خالقیت دانشآموزان ،کاظمــی ســوء مدیریــت را یکــی دیگــر از دالیــل ضعیــف
عمــل نمــوده و وزارت ارتباطات هم وظیفه اصلی خود که گفت :اصل مســاله در آموزش و پرورش اتفاق میافتد و ما مانــدن کشــور در حــوزه فنــاوری اطالعــات عنــوان کــرد و
همــان توســعه زیرســاختها 
ی ای ســی تی در کل کشــور نباید انتظار داشته باشیم یک فار غالتحصیل دانشگاهی گفت :متاسفانه مدیران ما در شرایط تحریم چه در زمینه
است را انجام دهد.
بتواند یک شرکت کامپیوتری تاسیس کند چون خالقیتی زیرســاخت و چه در زمینه فناوری اطالعات آرایش خود را
و
جمعیت
کم
ترا
ـبت
ـ
نس
به
یزد
ـتان
ـ
اس
وی بــا بیــان اینکه
متناســب با شــرایط جدید تغییر نداده و حرکت به ســمت
در دوران کودکی در او ایجاد نشده است.
وسعت ،موفقترین استان در دسترسی به زیر ساختهای وی بــا اشــاره بــه عــدم اقبــال و اعتمــاد بخــش دولتــی بــه استقالل دیده نمیشود.
ای تی در کشــور و ســومین استان در توسعه زیرساختها حمایــت از بخــش خصوصــی در حــوزه آی تــی ،گفــت :وی تصریــح کــرد :بــرای مثــال شــرکتهای دولتــی در این
است ،گفت :ایران در مقایسه با منطقه و دنیا از نظر
دســتگاههای دولتــی و غیــر دولتی با اســتفاده از نــرم افزار شــرایط بــد اقتصــادی و تحریــم از نــرم افزارهــای خارجــی
آی سی تی بسیا رخوب عمل کرده و این پیشرفت به ویژه بومــی در واقــع یــک تیــم نــرم افــزاری ایرانــی را حمایــت استفاده میکنند و این مخالف منافع ملی است.
طی چند سال اخیر کامال مشهود است
میکنند در حالی که متاسفانه ا کثر آنها عضو توییتر و نرم مدیرعامل شــرکت ســپهر افزار ایرانیان افــزود :یکی دیگر از
افزارهای خارجی دیگر هستند که این در حقیقت بازی در عوامــل ضعیــف شــدن شــرکتهای دانشبنیــان داخلی،
کشوری که تولید نداشته باشد همواره تحریم است
غرب زدگی آنها و پیروی از شرکتهای امریکایی است.
زمین دشمن است.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان یزد با اشاره جهانگــرد در ادامــه با بیــان اینکه رشــتههای دانشــگاهی ابوالفضل ساجدی ،مدیرعامل شرکت سپهر سالمت نیز با
بــه جنــگ اقتصــادی آمریــکا و کشــورهای غربی بــا ایران ،مهندســی نــرم افزار،کامپیوتــر ،بــرق و مخابــرات و علــوم انتقاد از وضعیت مهاجرت در استان یزد ،گفت :متاسفانه
گفــت :کشــوری کــه تولیــد نداشــته باشــد همــواره تحریــم کامپیوتــر در حوزه آی تی تاثیرگذار هســتند ،گفت :اخیرا با توازن شهر یزد با مهاجرت به هم ریخته و جمعیت مهاجر
است و متاســفانه با وجود موقعیت مناسب جغرافیایی و جــذب نیروهای جوان در دانشــگاه یزد ،وضعیت تدریس غیــر متخصــص افزایش یافته اســت به طوری کــه در بلند
منابــع و نیــروی انســانی در کشــور ،تا کنون بــه عنوان یک علــوم کامپیوتــر در ایــن دانشــگاه متفــاوت شــده و به نظر مدت قطعا مشکل ایجاد میکند.
کشــور مصــرف کننده بــه تولید و اســتقالل اقتصــادی فکر میرســد افــراد خوبــی بــرای پیشــرفت آی تــی اســتان یزد وی با تا کید بر لزوم درونی شدن برخی مفاهیم در جامعه،
گفت :باید کارمند و مدیر حامی کارآفرین داشــته باشیم و
نمیکردیم و به همین دلیل هم یک کشور خارجی به این تربیت شوند.
راحتی ما را از نظر اقتصادی تهدید میکند.
وی تصریــح کــرد :یکــی از مشــکالت شــرکتهای فنــاور در این مفاهیم درونی شود.
پا کدل رونق گردشــگری در کشــور را در گرو تقویت مبادی اســتان یزد ،کمبود منابع انســانی متخصص در حوزه آی
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برگزاریسمینار “زندگیبشردر عصرهوشمصنوعی”در ابرکوه
ســمینار «زندگی بشــر در عصر هوش مصنوعی» ،چهارشنبه
 ۲۳بهمــن  ۹۸بــه همــت «پویش به ســوی فــردا» و با حضور
اسحاقی،معاونفرماندار ابرکوه،علیاصغرقیومی،مدیرمرکز
رشد واحدهای فناور ابرکوه،جمعی از مسئولین شهرستان و
 ۶۷نفــر از عالقه مندان این حوزه ،در محل آموزشــکده فنی
شــریف ابرکوه برگزار شــد .به گزارش روابط عمومی پارک علم
و فناوری یزد ،در این ســمینار ،زهره عظیمی فر ،دارای فوق
دکتــرا در رشــته پــردازش تصاویــر پزشــکی از دانشــگاه تورنتو
کانادا و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشــگاه شــیراز ،مطالبــی در زمینه تعریــف هوش مصنوعی
و انقالبــی کــه هوش مصنوعی در رشــتههای مختلف ایجاد

با حضور دکتر مصاحب معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور

راهاندازیفاز نخستمرکزنوآوریو توسعهفناوریسرامیکایران
فــاز نخســت مرکزنوآوری و توســعه فنــاوری ســرامیک ایران
شامل آزمایشگاه مرجع سرامیکی خوشه کاشی و سرامیک
بــا حضــور اصغر مصاحب،معــاون صنایع کوچک ســازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور راهاندازی شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
مراســم کــه بــا حضــور ســیدمجتبی حســینی پــور ،رئیــس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد ،محمد مهدی
لطفی ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ,علی عزالدینی ،رئیس
شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد ،نصراهلل شریف فرد،
نائب رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک
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نمــوده اســت ،عبور هــوش مصنوعــی از برخــی تواناییهای
انســان ،ســرعت فوق العاده چشمگیر حافظه و محاسبه به
عنــوان اصــول اولیــه و مهــم در هوش مصنوعی ،بین رشــته
ای بــودن هــوش مصنوعی ،ورود موفق هــوش مصنوعی در
مهندســی و محاســبه ،بــازی ،رانندگــی ،پزشــکی ،قضاوت،
بورس،امنیــت و ترافیــک ،تعطیلــی برخــی مشــاغل و ایجاد
مشاغل جدید با پیشرفت هوش مصنوعی و … ارائه نمود.
گفتنــی اســت ،پویــش «بــه ســوی فــردا» متشــکل از افــراد
متخصــص و عالقــه منــد به کتــاب ،گفتگــو ،تعالی فــردی و
توسعه شهری است که نسبت به برگزاری جلسات آموزشی ،مهاجــر شــهر و تولیــد محتــوای علمی در راســتای ســاختن
فرهنگســازی در حوزههای مختلف با استفاده از نخبگان فرداییبهترتالشمیکند.

کشــور برگــزار شــد ،ضمــن تبییــن اهــداف مرکــز و جایــگاه
بخشهای مختلــف آن در نهادینه کردن چرخــه نوآوری و
رفع نیازهای فناورانه صنعت سرامیک ،با پیشنهاد معاون
صنایــع کوچــک ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای
صنعتی کشور ،پلتفرم تأیید شد.
ضــروری اســت بــا توجــه به حضــور مؤثــر بخــش خصوصی
صنعت سرامیک کشور ،زنجیره ارزش این مرکز بعنوان یک
هــدف بلنــد مدت مــورد حمایــت مدیریت اســتان و توجه
بخش خصوصی بعنوان پروژه پیشران در صنعت سرامیک
قرار گیرد.

برگزاریرویدادمعرفینیازهایفناورانهصنعتنساجی
رویدادمعرفینیازهایفناورانهصنعتنساجیروز شنبه،سوم
اســفند  ۹۸با حضــور اصغر مصاحــب ،معــاون صنایع کوچک
ســازمان صنایع کوچک و شرکت شــهرکهای صنعتی ایران،
مجتبیدستمالچیان،رئیسانجمننساجیوپوشا کاستان
یزد ،عزالدینی ،مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان
یــزد و جمعــی از صنعتگران ،فنــاوران و نماینــدگان واحدهای
صنعتی،در سالنآمفیتئاترهتلمشیرالممالکیزدبرگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یزد ،در مراســم
آغازیــن ایــن رویــداد کــه به همت شــرکت راهــکار تجــارت پویا
ســورنا (کارگــزار فــن بــازار منطقــه ای اســتان یزد)برگــزار شــد،
علومی ،مدیرعامل این شرکت ،این رویداد را نخستین رویداد
تخصصی حوزه صنعت نساجی در کشور و استان یزد دانست
که به همت شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد و فن بازار و
حمایتپارکعلموفناورییزد،انجمنصنعتنساجیاستان
یزد ،اتاق بازرگانی اســتان یزد برگزار شــده است و گفت :در این
رویداد حدود  ۲۰نیاز فناوری از طریق صنعتگران در سه بخش
ریســندگی ،بافندگی و چاپ مطرح و در نهایت جلســات بیتو
بیبرگزار خواهدشد.
وی از قراردادن میزهایی برای هر یک از صنایع در جلساتb2b
خبــر داد و گفت:میز مدیران فنی با حضــور چند تن از مدیران
فنی صنایع جهت رفع مشکالت و سواالت ،میز تسهیل گران
با حضور شــرکت شــهرکهای صنعتی ،مرکز نــوآوری پارک علم
و فنــاوری یــزد و فن بازار جهت ارائه حمایتهــای خود در نظر
گرفته شده است.
علومــی افــزود :چیزی کــه امــروز ارائه میشــود نتیجه چندین
ماه کار و تالش برای احصای نیازها و شبکهسازی بین جامعه
متقاضیوعرضه کنندگاناست کهدر خاللبرگزاریاینرویداد

چندین مورد نیاز نیز رفع شده است.
اصغر مصاحب ،معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک
و شــهرکهای صنعتی ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور در
جمعصاحبانصنعتوفناوران گفت:سازمانصنایع کوچک
طیسالهایاخیردوحوزه کارآفرینیوبنگاههاوحوزهصنعتی
و فناوری را به صورت خاص مورد توجه قرار داده است.
وی بــا بیان اینکه طی یک ســال گذشــته با طراحی ســامانه و
پیگیــری نیازهــای موجــود در صنایــع مختلــف به دنبــال رفع
این نیازها بوده ایم،گفت:به این منظور حدود  ۶۰۰مشاور را در
سامانه خود فعال کرده و متولی  ۱۴فن بازار در کشور هستیم.
وی از برگزاری رویدادهای استارتاپی به منظور توسعه و رسوخ
فناوریدر صنعت کشور وبنگاههای کوچکومتوسطخبرداد
و گفت :خوشبختانه استان یزد در برگزاری این رویدادها پیش
قدم بوده و اولین رویداد را در حوزه کاشــی و ســرامیک و رویداد
دوم را در صنعت نساجی برگزار کرده است.
مصاحب از رونمایی از ســند صنعت نساجی و پوشا ک در سه
ماهه نخست ســال  ۹۹خبر داد و گفت:این سند تلفیقی از دو
سند طراحی شده در حوزه پوشا ک و بازار است.
وی صنعت نساجی رو جزو سه صنعت برتر کشور در سال جاری
دانست و گفت:
امیدواریم این پویایی و بالندگی ادامه دار بوده و با اســتفاده از
دانشی که واحدهای فناور به صنعت تزریق میکنند بتوانیم در
سطح بینالمللی عرضه داشته و رقابت پذیر باشیم.
در ادامــه ،مجتبــی دســتمالچیان ،رئیــس انجمــن نســاجی و
پوشا کاستانیزدبابیاناینکهصنعتنساجی،صنعتبومی
اســتان یزد اســت،گفت :در حال حاضــر  ۱۹۴۳واحد کوچک و
بــزرگ در اســتان در حوزه نســاجی داریم کــه رقم قابل توجهی

است و نیاز به توجه بیشتر به این صنعت را ایجاب میکند.
وی با اشــاره به تحریمها و آسیب آن به صنعت نساجی،گفت:
برگزاری چنین رویدادهایی بسیار حیاتی و با ارزش است به این
دلیل که متاسفانه عدم اطالع از امکان برطرف کردن نیازها در
خود استان باعث میشود که هزینه بیشتری پرداخت شود.
دســتمالچیان افزود :صنعت نساجی در تحریمها موفق عمل
کرده و رشــد مثبت داشته است ا گر مسئولین توجه به موقع و
نگاه ویژه به این صنعت داشته باشند رشد بهتری پیدا خواهد
کرد.
وی بــا بیان اینکه اســتان یزد قطب تولید پارچههــای فاخر در
کشــور اســت ،گفت :تولید  ۹۰درصد پارچههای رومبلی ،شــال
ً
و روسری و تقریبا باالی  ۹۰درصد تولید روفرشی در استان یزد
انجام میشــود که ا کثر آنها توسط واحدهای تولیدی کوچک
تولیدمیشوند..
گفتنیاست،در ادامهاینرویدادنمایندگانواحدهایصنعتی
نیازهای فناورانه خود را معرفی نموده و جلسات بیتو بیبرگزار
شد
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پارک علم و فناوری یزد دومین پارک تاســیس شــده در کشور
اســت که از ســال  1380فعالیت خود را آغاز نموده و به عنوان
یکیاز پارکهایپیشرودر کشور توانسته گامهایبلندیرادر
عرصه توسعه فناوری کشور بردارد .این مجموعه در راستای
رســالت خــود مبنی بــر حمایــت از شــرکتهای دانشبنیان،
تا کنون ضمن ایجاد و توســعه فضاهای فیزیکــی و تامین زیر
ساختهای الزم جهت استقرار مؤسسات فناور ،بیش از 300
شرکت را تحت قالب مرا کز چند مستاجره ،مرا کز رشد و مرا کز
رشد اقماری ،تحت پوشش خود قرار داده است.
در ســالهای اخیر مســاله وا گــذاری زمینهای طــرح جامع
پارک علم و فناوری یزد به شــرکتهای مســتقر در آن با توجه
به کمبود فضای فیزیکی و افزایش تقاضا برای حضور در آن،
یکی از مســائل مهم بوده که با تا کید رئیس جدید پارک علم
و فناوری یزد موضوع به اولویت نخســت کاری هیات رئیسه
پارک تبدیل شده است.
بــه این بهانه و به منظور آ گاهی از فعالیتهای عمرانی پارک
علم و فناوری یزد ،به سراغ حسین رحیمی ،مدیر امور عمرانی
ومسئولهماهنگ کنندهامور پشتیبانیپارکرفتیم:
جنــاب رحیمی لطفا در ابتدا توضیحاتــی در زمینه برنامههای
توسعه ای پارک که منجر به شکل گیری ا کوسیستم نوآوری و
کارآفرینی در استانخواهد شد ،بفرمایید.
ا گر بخواهم سرفصلهای اصلی برنامههای توسعه ای پارک
علم و فناوری یزد را نام ببرم باید به تملک مجموعه کارخانه
اقبال و تبدیل آن به مرکز فناوری و ستاد پارک علم و فناوری
یزد ،تعریف ناحیه علم و فناوری به وسعت 40هکتار ،پیگیری
تملــک و آغــار بــه کار کارخانــه نوآوری درخشــان بــا همکاری
سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری و استقرار در اراضی
طرح جامع پارک اشاره کنم .البته تامین فضا در قالب اجاره
ســاختمان هــم بخش دیگــری از اقدامــات توســعه ای پارک
میباشد.
از مــورد اول شــروع کنیــم .ابتــدای کار و تاســیس پــارک علم و
فناورییزد….
به دنبال مصوبه هیات محترم دولت در سال  1382کارخانه
اقبال واقع در مرکز شهر یزد جهت راه اندازی مرکز فناوری ،به
پارک علم و فناوری یزد وا گذار شد .با توجه به لزوم حفظ این
اثر ارزشمند به عنوان نخستین کارخانه صنعتی استان یزد،
تالش شــد با مرمت و احیاء این کارخانه ،ضمن حفظ بافت
و هویت سنتی آن ،این مجموعه به یک مرکز علمی و فناوری
تبدیل شود که بر این اساس با استفاده از مشاورین برجسته،
طراحیمجموعهانجامواز ابتدایسال 1383فعالیتمرمتی
آن آغاز شد و در سال  1385به بهره برداری رسید .هم ا کنون
بیش از  185شرکت فناور در این مجموعه بینظیر مشغول به
فعالیتهستند.
در واقــع زمیــن این مجموعه  36910مترمربع بــوده که 22000
مترمربع زیربنای آن و  17445مترمربع محوطهســازی انجام
شده است.

از مجمــوع  22000متــر مربــع زیــر بنــا ،حــدود  13000متــر مربع
فضا بازســازی و مرمت شــده و در اختیار پردیسهای زیست
فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی ،فناوری اطالعات و
ارتباطات و علوم انســانی و هنر قرار گرفته اســت و با توجه به
تقاضــای بــاالی پذیــرش در پردیسهــا از ســال  1390بیش از
 6000متر مربع ســاختمان نیز احداث و مورد بهره برداری قرار
گرفته است .هم ا کنون نیز ساختمان مرکز رشد مرکز فناوری
اقبال با زیر بنای حدود  3000متر مربع در حال احداث اســت
کــه اجرای اســکلت ســاختمان به پایان رســیده و انشــاهلل به
زودی عملیــات نــازک کاری ســاختمان در دســتور کار قــرار
خواهــد گرفــت .باید اضافه کنم که بخشــی از ســاختمان در
دســت احداث به کاربریهایی چون سالن همایش ،فضای
کار اشترا کی و Tech-SHOWاختصاص مییابد.
مزیتهــای انتخــاب ایــن کارخانه بــرای تبدیل بــه یک مرکز
فناوری چه بوده است؟
خــب این مــکان مزیتهــای فراوانی داشــت کــه از آن جمله
میتــوان بــه قرار گرفتن در مرکز تجاری شــهر یــزد ،نزدیکی به
مرا کز علمی و دانشگاهی ،وجود زیر ساختهای شهری (آب،
بــرق ،گاز ،مخابرات و …) ،ارزش تاریخی بنا و زیبایی بصری و
وجود شریانهای ارتباطی متنوع اشاره کرد.
در برنامههــای توســعه ای پــارک یــزد به تعریف ناحیــه علم و
فناوری به وسعت 40هکتار اشاره کردید .در این مورد توضیح
بیشتریمیدهید؟
در راســتای طــرح بازآفرینــی شــهری و ایجــاد پهنههــای علم
و فنــاوری ،ناحیــه علــم و فناوری اقبــال به عنــوان یک طرح
در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت .حضــور کانونهــای علــم و
فنــاوری در بافتهــای شــهری دارای منافــع دو ســویه ،برای
ا کوسیســتمهای علــم و فناوری و بافتهای شــهری اســت؛
بــه گونــهای که خدمــات موجود در شــهر ،نیــروی محرکهای
در افزایش کارایی ا کوسیســتم هستند و از سوی دیگر حضور
کانونهای علم و فناوری در بافتهای شهری موجب شکل
گیــری حــوزه خالق شــهری میشــود که بــه تبــع آن میتوان
شــاهد بازآفرینی پایدار بافتهای نا کارآمد و فرســوده شهری
بــود .همانگونــه کــه احیــای یک کارخانــۀ صنعتــی متروکه و
بافت اطراف آن توانست از خدمات شهری و اجتماعی بافت
اطراف ،در جهت گسترش و توسعۀ خود بهره ببرد .این فرایند
همچنان میتواند توسعه یافته و محدوده وسیعتری را در بر
گیرد.
«ناحیهعلموفناوریبهوسعت40هکتار پیرامونمرکزفناوری
اقبال» به دنبال آن است که با ایجاد یک «حوزۀ خالق شهری
و دانشبنیان» پیرامون مرکز فناوری اقبال ،بستر توسعۀ این
«کانون علم و فناوری» را مهیا کند تا مؤسسات و شرکتهای
دانشبنیــان ضمــن بهــره منــدی از مزایــای آن ،بازآفرینــی و
توسعه بافت شهری را نیز تسریع بخشند.
شما فرمودید که در مورد احداث کارخانه نوآوری در یزد هم
پارک علم و فناوری یزد پیگیریهای الزم رو انجام میدهد.
درسته .تملک و آغار به کار کارخانه نوآوری درخشان در محل
قبلی کارخانهنساجیدرخشانیزدباهمکاریسازمانعامل
منطقــه ویــژه علم و فنــاوری در حــال انجام اســت .همانطور
که مستحضرید کارخانه قدیمی درخشان در یکی از محالت
اصیــل یــزد یعنــی در خیابــان چمــران واقــع شــده اســت که
دسترســی خوبی به زیرساختهای مختلف از جمله ادارات
دولتــی ،مرکــز شــهر ،راه آهــن ،فــرودگاه و مناطــق مســکونی
پرجمعیتدارد.
طبق برنامــه ریزیهای به عمل آمــده و ظرفیتهای خاص

اســتان یــزد ،این کارخانه نوآوری ظرفیت خوبــی برای ایجاد
واحدهایــی از جمله مرا کز نوآوری ،مرا کز شــتاب دهی ،مرا کز
کار اشترا کی ،استارت آپها و … .دارد.
در صحبتاتون گفتید بخش دیگری از اقدامات توســعه ای و
تامین فضای پارک در قالب اجاره ساختمان صورت میگیرد.
میشهتوضیحبیشتریدر اینزمینهبفرمائید؟
بلــه ،همانگونــه کــه خدمتتان عــرض کردم بدلیــل تقاضای
باالی استقرار در پارک علم و فناوری یزد ،یکی از چالشهای
همیشــگی پــارک تامین فضــا بوده اســت .یکــی از روشهای
تامین این نیاز ،اجاره فضای مناسب کاری میاست.
راه انــدازی پایلوتهــای فنــاوری از جمله برنامههای توســعه
ای پــارک در قالــب اجــاره فضــا بوده اســت که نیاز بخشــی از
شــرکتهای مســتقر در پارک به فضای کارگاهی جهت تولید
محصوالت را حل نموده است
راه انــدازی ســاختمان شــماره  2مرکــز رشــد علــوم انســانی با
گرایشهای صنایع دســتی و گردشگری در بافت تاریخی یزد
در قالب اجاره ســاختمان شــمس الدین نیز در همین راستا
انجام شده است.
باید اضافه کنم ،در راستای راه اندازی مرا کز توسعه فناوری،
اجــاره یکــی از بلوکهــای ســاختمان مؤسســه فرهنگــی
تحقیقاتــی اخــوان دســتمالچی در دســتور کار قــرار داردکه بر
اساس آن بزودی مرکز توسعه فناوری سرامیک در این مکان
مستقرخواهدشد
همچنیــن بــا همــکاری اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان و
انجمن نســاجی ،راه اندازی مرکز توســعه فناوری نســاجی در
محل هنرستان شهید ابراهیمی نیز در دستور کار قرار دارد.
و در پایان مهم ترین سوال .در مورد پروژه اراضی طرح جامع
و آماد هســازی آن برای وا گذاری به واحدهای فناور مستقر در
پارک علم و فناوری یزد ،بفرمایید از ابتدا چه کارهایی انجام
شــده و وضعیــت ایــن اراضــی در حــال حاضر به چــه صورت
است؟
یکــی دیگــر از پروژههای پارک که منشــاء تحوالت اساســی در
اســتان و کشــور خواهد شد ،اســتقرار در پردیس جدید پارک
(طرح جامع) میباشد که در این راستا و با حمایت مسئولین
استان ،زمینی به مساحت  67هکتار مقابل سایت دانشگاه
یــزد با موقعیت عالی ،تملــک و کارهای مطالعاتی (توجیهی
اقتصادی ،فنی ،زیست محیطی و پدافند غیر عامل) به انجام
رسیدهومجوزهایوزراتعلوم،تحقیقاتوفناوری،سازمان
حفاظت محیط زیســت ،ســازمان پدافند غیر عامل نیز اخذ
شده است.
با توجه به “آیین نامه اجاره بلند مدت اراضی پارکهای علم
و فناوری” ابالغی از ســوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
با حمایت ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان ،اعتباری
جهــت آمادهســازی  20هکتــار اولیــه اراضی طــرح جامع اخذ
و با توجه به مشــکالت فضایی فعلی پارک علم و فناوری یزد
ماننــد اســتیجاری بــودن غالب فضاهــای موجود و بــار مالی
تحمیل شده در هر سال ،در نوبت استقرار بودن تعداد زیادی
از موسســات پذیرش شــده و در حال پذیرش ،لزوم وا گذاری
زمیــن بــه موسســات توســعه یافته جهــت اســتقرار در محل
پردیــس جدید ،عدم جذب شــرکتهای بزرگ فناور به علت
محدودیت فضا و کمبود فضا به عنوان یکی از موانع توســعه
مؤسســات تحت پوشــش ،عملیات عمرانی آمادهســازی 20
هکتــار اولیه پروژه شــامل نخالــه برداری ،تســطیح و خیابان
کشــی و جدولگــذاری آغاز و در حال حاضر بیــش از  40درصد
پیشرفتفیزیکیدارد.

44

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد  -نیم سال دوم 1398

بازدید رئیس
دفتر
رئیسجمهور از
پارک
مراسمتکریم
ومعارفه
رئیس پارک

پذیرش سه شرکت جدید در مرکز رشد علوم انسانی و هنر پارک یزد
جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم
و فناوری یزد روز سه شنبه  ۲۴دی  ۹۸در مرکز فناوری اقبال
برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این
جلســه بابک بردبار ،مدیر موسســه انتفاعی آرامش پایا یزد
ایده خود در زمینه استعدادیابی و مشاوره را مطرح کرد.

در ادامــه نیــز شــرکتهای خانــه رنــگ و روان و کلینیــک
مدیریت ،ایدههای خود در زمینه نقاشی درمانی و طراحی
و تولید محتوای آموزش منابع انسانی حوزه کلینیک درمان
را توسط فاطمه سادات مدرس و مهرداد محمدیان مطرح
نمــوده و هــر ســه شــرکت در دوره پیــش رشــد ایــن پردیس
پذیرفتهشدند.

انتصاب
تکریم
و معارفه
معاونین
بازدید

تفاهم نامه

جلسات
نشست خبری
با رسانه

نشست ها
نمایشگاه
فنبازار
دفاع از طرح
دوره ها
و کارگاهها
اخبار
 14صفحه

معرفی
شرکتها

در پارک علم و فناوری یزد:

شرکتهایفناور و دانشبنیاندر کنار مردمبرایشکستویروسکرونا
و به کمک مردم بشتابند.
در پردیــس زیســت فنــاوری و سیســتمهای پیشــرفته
صنعتــی پارک علم و فنــاوری یزد ،تعدادی از آزمایشــگاهها
سخت مشــغول تحقیق و تولید محصوالت مورد نیاز برای
پیشگیری و کنترل ویروس کرونا هستند.
الهه نورباال تفتی ،مدیر عامل شرکت پارس زیگ ماد یزد ،با
بیان اینکه این شرکت در حال حاضر در حال تولید ژلهای
آنتی با کتریال و ضد عفونی مخصوص دســت است ،گفت:
فرموالســیون ایــن محصــول به گونه ای اســت کــه عالوه بر
کرونــا ویــروس که توســط ســازمان جهانی بهداشــت با نام ضدعفونی دستها ،به پوست طراوت بخشیده و آن را نرم
علمــی کوویــد  ۱۹شــناخته میشــود چنــد هفته ای اســت و لطیف میکند.
کــه بــه ایــران آمده و به ســرعت در حــال انتقال و بــاال بردن وی افزود :این شرکت مذا کرات الزم با استانداری یزد برای
آمــار مبتالیان اســت .با توجه به شــیوع بــاالی این ویروس تســهیل در دریافــت مجــوز ایــن محصــول را انجــام داده تا
مســئولین ســازمان جهانــی بهداشــت و وزارت بهداشــت بتواند در این شرایط بحرانی با تولید هرچه بیشتر ،آن را به
ایــران ،از هموطنان خواســتند با رعایت بهداشــت فردی و بازار عرضه کند.
انجــام مــواردی چون شســتن مرتب دســتها ،ضدعفونی بی بیفاطمه حقیرالسادات ،مدیرعامل شرکت تعاونی ریز
کردن ســطوح ،جلوگیری از تماس دستها با بینی ،دهان زیســت فناوران فردانگر که در زمینه نانوبیوتکنولوژی فعال
و چشمها و عدم حضور غیر ضروری در محیطهای شلوغ ،است ،از فعالیت این شرکت در دو حوزه ساخت کیتهای
تشــخیص ویروس کرونا و تولید ژلهای گیاهی ضدعفونی
مسئولین را در کنترل این ویروس یاری دهند.
بــه گــزارش روابط عمومی پــارک علم و فناوری یــزد ،در این کننــده دس ـتها خبــر داد و گفــت :بــا توجــه بــه کمبــود
میــان و بــا توجــه بــه کمبــود بعضی اقــام بهداشــتی چون کیتهای تشخیص این ویروس و اعالم فراخوان عمومی به
دستکشیکبارمصرف،ژلهایضدعفونی کنندهدستها ،شرکتهای دانشبنیان برای ساخت این کیتها ،گروهی
الکل ،ماســک و … .شــرکتهای فناور و دانشبنیان دست از همکاران ما در آزمایشــگاه مشــغول تحقیق در این زمینه
به کار شدند تا نیازهای کشور را در این زمینه برطرف کرده هستند.

وی افزود :متاســفانه ژلهای ضدعفونی کننده موجود در
بازار به مرور زمان باعث خشکی زیاد دستها و ازبین رفتن
بافت پوست میشوند .به همین دلیل متخصصان شرکت
تعاونــی ریز زیســت فنــاوران فردانگــر در حال تحقیــق برای
تولید نوعی ژل ضدعفونی کننده گیاهی هستند که انشااهلل
به زودی وارد بازار میشود.
ســید حســین میرجلیلــی ،مدیرعامــل شــرکت آبســار کویر
یزد با اشــاره به اینکه این شــرکت وظیفه تست و آنالیز مواد
ضدعفونــی کننــده تولیــد شــده در اســتان را دارد ،گفــت:
متاســفانه به دلیل شــیوع ویروس کرونا در کشــور و نیاز به
مــواد ضدعفونــی کننده ،الکل در بازار بســیار نایاب شــده و
الکلهای موجود نیز ا کثرا بیکیفیت هستند
وی افزود :شرکت آبسار کویر مسئول تایید سالمت و کیفیت
این محصوالت در استان است.
دهقان ،مدیرعامل شرکت ابرند گسترش صنایع شیمیایی
نیــز بــا بیان اینکه این شــرکت در حوزه تجهیزات پزشــکی و
آزمایشگاهی فعالیت میکند ،گفت :با توجه به نیاز جامعه،
در حــال حاضــر تمرکــز خــود را روی تولیــد ماســک و مــواد
ضدعفونی کننده محیط گذاشته ایم.
بــه نظــر میرســد شــرکتهای فنــاور و دانشبنیان یــزد نیز
ســعی دارند در این شــرایط ســخت در کنار مردم بوده و هر
چــه بیشــتر برای رفــع نیازهای آنان تالش کننــد تا با کمک
آنها بتوان به سالمت از این بحران عبور کرد.
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برای اولین بار در کشور انجام میشود:

ایجادتونلاستریلیزاسیوندر فرودگاهیزدتوسطشرکتمهرنگار کویر
شــرکت تجــارت گســتر مهرنــگار کویر(مســتقر در پــارک علم
و فنــاوری یــزد) بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا ،بــرای
اولین بار در کشــور اقدام به ایجاد سیســتم هوشــمند تونل
استریلیزاسیون در فرودگاه یزد نموده است.
مهــدی ابویــی ،مدیرعامل این شــرکت در گفتگو بــا روابط
عمومی پارک علم و فناوری یزد از طراحی و تولید سیســتم
هوشــمند تونل استریلیزاســیون خبر داد و گفت :این تونل
برای اولین بار در کشــور توســط شــرکت مهرنگار در فرودگاه
شهید صدوقی یزد ساخته میشود.
وی با بیان اینکه یکی از مشــکالت کادر درمانی که در خط
مقــدم مبــارزه با ویــروس کرونا در کشــور فعالیــت میکنند،
ضدعفونی کــردن تجهیزات و فضاهای آلوده بیمارســتانی
است ،گفت:دستگاهتولیدیشرکتمهرنگار،آمبوالنسها،
اتاقهــای عمــل ،ورودی و اتاقهــای بیمارســتان و … .را
ضدعفونیمیکند.

مدیرعامــل شــرکت مهرنــگار کویــر با اشــاره بــه ویژگیهای
منحصــر به فرد این دســتگاه ،گفت :مهم تریــن مزیت این
دستگاه سرعت باال و مصرف پایین مواد ضدعفونی کننده
است.
وی افزود :دستگاه ضدعفونی کننده ،مصرف ماده را بسیار
پایین آورده و آن را به ذرات یک میکرون تبدیل میکند به
طوری که کل فضا به حالت مه در میآید.
ابویی با بیان اینکه این دستگاه حدود چهار سال است که
از روی نمونه خارجی بومی سازی شده است ،گفت نمونه
بومی ســازی شــده ویژگیهــای منحصر به فــردی از جمله
قیمــت پایین تــر و کیفیت باالتر نســبت به نمونــه خارجی
دارد.
وی از تقاضــای بــاال بــرای خریــد ایــن دســتگاه توســط
بیمارســتانها و نقاط درگیر آلودگی ویروس کرونا در کشــور
خبــر داد و گفت :شــرکت مهرنــگار اولین و تنها تولید کننده

سیســتم هوشــمند استریلیزاســیون و ضدعفونــی صنعتی
محیط در کشور است.
ابویی تصریح کرد :در حال حاضر بیمارستان دکتر رهنمون
در یزد و چند بیمارســتان خارج از اســتان را تحت پوشــش
قرار دادیم و ســعی داریم تولید خود را در این زمینه متمرکز
نموده و باال ببریم.
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معرفی
شرکتها

تولیدکیتهایژنتیکیمولکولیتوسطگروهتولیدیروژهتکنولوژی
مولکولی را تولید و توزیع میکند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
محمدباقرمحمــودی ،مدیرعامــل شــرکت بــا اعــام ایــن
خبر ،گفت :همزمان با شــیوع ویروس کرونا در کشور چین
تحقیقــات خود را درباره این ویروس آغاز کردیم و با شــیوع
آن در کشــور ،تغییراتــی در آن ایجاد نمــوده و در حال تولید
کیتهایتشخیصهستیم.
وی افزود :امیدواریم خیلی سریع بتوانیم این کیت را نیز با
تغییرات جدید تولید کنیم.
گروه تولیدی روژه تکنولوژی ،از شرکتهای دانشبنیان یزد محمودی با بیان اینکه برای تشــخیص ویــروس کرونا اول
همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور کیتهای ژنتیکی باید ژنوم ویروس را اســتخراج کرده و از طریق آن دتیکشــن

مولکولــی را انجــام داد ،گفــت :بنابرایــن یــک کیــت بــرای
اســتخراج ژنــوم و یــک کیــت برای تشــخیص مولکولــی نیاز
است.
وی افزود :کیت اســتخراج ژنوم ســالها اســت توسط گروه
تولیدی روژه تکنولوژی تولید شده که با توجه به شیوع این
ویــروس در اختیــار آزادمنش ،مســئول اجرایی تس ـتهای
کرونــا در کشــور قــرار داده و پس از تســت ،کیفیــت آن تایید
شد.
مدیرعامــل گــروه تولیــدی روژه تکنولــوژی تصریح کــرد :در
حال حاضر بســیاری از روسای دانشگاههای علوم پزشکی
در کشور این کیت را از شرکت ما تهیه میکنند.

تولیدماسکهایچندالیهاستریلتوسطشرکتمدیساپلیمرآریا
شرکت مدیسا پلیمر آریا (مستقر در پارک علم و فناوری یزد)
ماســکهای چند الیه برای بیمارســتانها جهت مبارزه با
ویروس کرونا تولید میکند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد؛ حافظی،
یکــی از اعضای این شــرکت بــا اعالم این خبر،گفــت :با اخذ
مجــوز از وزارت بهداشــت و اداره کل تجهیــزات پزشــکی،
در حــال حاضــر ماســکهای ســه ،چهــار و پنــج الیــه برای
بیمارستانهاتولیدمیکنیم.
وی با بیان اینکه پیش از این تنها الیه میانی ماسک توسط
شرکت تولید شده و به تولیدکنندگان تحویل میشد؛گفت:
با توجه به شــیوع ویروس کرونا در کشــور و نیاز جدی کادر

درمانــی بــه ایــن محصــول ،در حال حاضــر ماس ـکها را به
طور کامل تولید کرده و مســتقیما در بیمارســتانها توزیع
میکنیم.
حافظی با اشــاره بــه تولید روزانــه  ۱۰۰۰عدد ماســک در این
شرکت ،گفت:امیدواریم با تسهیالتی که از صندوق نوآوری
و شــکوفایی کشــور با عاملیــت صندوق پژوهــش و فناوری
اســتان یزد دریافت میکنیم ،تا آخر هفته ظرفیت تولیدی
خود را ده برابر کنیم.
وی افزود:ماسک جزو اقالمی است که نیاز به استریل ندارد
اما با همکاری سازمان انرژی اتمی یزد ماسکهای تولیدی
در این شرکت استریل نیز میشوند.
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در گفتگو با مدیرعامل شرکت فرافر مطرح شد:

تولیدبیستعنوانانیمیشندر مرکزتوسعهفناوریهایپویانماییاقبالیزد(فرافر)
کار انیمیشن و طراحی و ایده پردازی انیمیشن در ابتدای
امسال پشت سر گذاشتیم.
کالسهــای آموزشــی تابســتانی هــر ســال در مرکز برگــزار و
خروجی آنها اســتعدادهایی هســتند که بــرای فعالیت
حرفــه ای در خــود شــرکت گزینــش میشــوند .از جملــه
دســتاوردهای دیگــر ،شــرکت در چند پــی چینگ معتبر
کشــور ماننــد پــی چینــگ انیمیشــن بــا هــدف کســب
ســرمایهگذار در پروژههــای خیلــی بزرگ ،تولیــد ۲۰عنوان
انیمیشــن کوتــاه و تبلیغاتــی و حــدود  ۶۰تــا  ۷۰دقیقــه
انیمیشن در مرکز است.
تعــدادی از انیمیشــنهایی کــه ســاخته شــده توانســت
در جشــنوارههای ملــی و بینالمللــی از جملــه جشــنواره
دوســاالنه انیمیشــن تهران ،جشــنواره پویانمایی صدا و
شــرکت فرافــر درســال  1396بــه صــورت ســهامی خــاص سیما و جشنواره سینما حقیقت شرکت کند.
تاســیس شــده و هم ا کنون از جمله شــرکتهای درحال
فعالیت مســتقر در پارک علم وفناوری یزد میباشد .این رکود اقتصادی و تحریمها چه مشکالتی برای شما بوجود
مرکــز در زمینــه تولید ،توســعه و آمــوزش هنر پویــا نمایی آورده؟
فعالیت میکند .با علی نیکوکار ،مدیرعامل شــرکت فرافر تحریمها به طور مستقیم در تولیدات ما تاثیر نداشته زیرا
به گفتگو نشستیم که حاصل آن را با هم میخوانیم:
محصول ما یک محصول محتوایی و نرمافزاری محسوب
مختصــری از ســابقه کاری و فعالیتهــای شــرکت خــود
بفرمایید
مرکــز پویانمایــی پــارک علــم و فناوری یــزد (فرافــر) حدود
 ۴ســال اســت در پــارک علــم و فنــاوری یــزد در ســه حوزه
آمــوزش ،توســعه و تولید انیمیشــن فعالیــت میکند .زیر
مجموعههای انیمیشن شامل انیمیشنهای داستانی،
انیمیشنهای صنعتی ،موشن گرافیک و انیمیشنهای
تبلیغاتی میباشد .همچنین این مرکز دورههای آموزشی
بــه طور فصلــی برگزار میکند کــه از جملــه آن میتوان به
برگــزاری کالسهــای انیمیشنســازی بــرای نوجوانــان و
جوانــان در فصــل تابســتان اشــاره کــرد .در حــال حاضــر
کارآموزانــی کــه آمــوزش دیــده انــد در مرکز مشــغول به کار
شده و به صورت حرفه ای انیمیشن تولید میکنند.
میشــود اما بــا توجه به اینکه بخشــی از صنعت به دلیل
مشــکالت اقتصادی و تحریمها تحت فشــار قرار گرفتند،
لطفــا بــرای مــا بیشــتر از محصــوالت شــرکت خــود و مرکز به نوعی سفارش محصوالت ما در بخش صنعت کاهش
پویانمایی اقبالبگویید.
پیدا کرده است .اما از طرف دیگر شرکتهای دانشبنیان
شــرکت فرافــر ســال گذشــته یــک مجموعــه داســتانی که در این وضعیت اقتصادی و تحریمها توجه ویژهای به
دوبعــدی به نام «خــش و ناخش» را با همکاری شــورای آنها شده بود برای شرکت در نمایشگاهها نیاز به معرفی
شهر و شهرداری یزد تولید و در فضای مجازی پخش کرد محصــوالت خــود دارنــد و انیمیشــن یکــی از محصوالتی
و احتمــاال امســال ادامــه مجموعه را تولیــد خواهیم کرد است که در معرفی اختراعات گزینه بسیار مناسبی است
در حــال حاضــر نیز پروژه انیمیشــن ســه بعــدی مجتمع از ایــن جهــت مــا در معرفــی محصــوالت دانشبنیــان و
کاریزلند که یک پروژه عمرانی و توســعه شــهری هست را اختراعات ،بازار بهتری پیدا کردیم.
داریم همچنین یک انیمیشن گردشگری تاریخی با هدف
معرفی تاریخ و فرهنگ شهر یزد که در دست پیش تولید آیا شرکت شما توانسته محصوالت خود را به بازار خارجی
است و انشااهلل در سال آینده به مرحله تولید میرسد.
بــه طــور کلــی از ابتــدای تاســیس شــرکت تا کنــون چــه
دستاوردهاییداشتید؟
از زمان تاسیس این مرکز دورههای آموزشی و کارگاههای
تخصصــی ویــژهای در زمینــه انیمیشنســازی بــا حضــور
انیماتورهای برجسته کشور مانند بهرام عظیمی ،حسنی
و صافی را در پارک علم و فناوری یزد برگزار کرده همچنین
چهارروز رویداد آموزشی انیمیشن را در خصوص کسب و

نیز معرفی و عرضه کند؟
دربعضی از کشورهای همسایه مانند کشور عمان و عراق
صحبتهای اولیه را داشتیم در کشور عمان حضور پیدا
کردیــم و بــا برخی از شــرکتهای این کشــور رایزنی انجام
دادیــم و امیدواریــم در آینــده بتوانیــم در زمینــه صادرات
انیمیشن به کشــورهای همسایه فعالیتهایی را داشته
ً
باشیم اما در حال حاضر هیچ محصولی را مستقیما برای
کشورهای خارجی تولید نکردیم
از زمان حضورتان در پارک علم و فناوری یزد تا کنون ،این
حضور چه تاثیری در فعالیتهای شما داشته است؟
ً
طبیعتــا حمایتهایی که پارک علــم و فناوری یزد هم به
لحــاظ مادی و هم به لحاظ معنوی از شــرکتهای خود
دارد انگیزه را برای شرکتها ایجاد میکند که اهداف بلند
مدت خود را با یک نگاه مثبت و امیدوارانه پیش ببرند.
پروژههــای بزرگــی را در آینــده در فیلدهــای کاری خــود
تعریــف کردیــم کــه به واســطه حمایتهایی کــه در پارک
چــه به لحــاظ نرم افــزاری و چه بــه لحاظ ســخت افزاری
از مــا میشــود بــه زودی بــه آنهــا دســت پیــدا خواهیــم
کــرد .جــدای از اینهــا ،دورههــای آموزشــی ،نشســتها و
همایشهایی که در پارک علم و فناوری یزد برگزار میشود
و حضور در کنار صنعتگران و فعالین عرصه علم و فناوری
برای شرکت ما که یک محصول و نرمافزار فرهنگی تولید
میکنیم بسیار مفید است.
مطلبــی خطــاب به مســئولین اســتانی و یا کشــوری دارید
بفرمایید
بــا اینکــه ا کثــر بنگاههــای اقتصــادی و شــرکتها درگیــر
مشــکالت اقتصادی و مالی هســتند اما به نظر بنده این
کــه در حــال حاضــر ما بتوانیــم روی پای خود بایســتیم و
خودمــان را وابســته بــه بودجههــای دولتــی نکنیم بهتر
است .هدف ما این است که بتوانیم از منابع داخلی خود
از جمله منابع انسانی و پتانسیلهایی که در حوزه هنر و
انیمیشــن در اســتان یزد وجود دارد استفاده کنیم .تنها
چیزی که از مســئولین استانی و کشوری میخواهم این
اســت که انیمیشن را به دید یک محصول سرگرم کننده
و یــا آموزشــی اجتماعــی نگاه نکننــد انیمیشــن در زمینه
صنعــت ،علم و فناوری اطالعــات میتواند یک محصول
بســیار مفیــد برای تمــام صنوف بازار باشــد .هر کســی در
هر صنفی که باشــد و به ما پیشــنهاد ســاخت انیمیشــن
بدهد ما میتوانیم محصول خود را برای او کانالیزه کنیم.
امیدوارم این نگاه در مســئولین ایجاد شــود و انیمیشــن
را جــزو اولیــن گزینههای اطالع رســانی و آموزشــی در نظر
بگیرند.
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در گفتگو با مدیر تحقیق و توسعه شرکت هوشمند سازان خودرو هیراد کویر مطرح شد:

اولینشرکتتولیدکنندهدستگاهمولتیمدیایخودروباسیستمعاملاندرویددر استانیزد
شــرکت هوشــمند ســازان خــودرو
هیــراد کویــر از ســال  ۹۶بــا هــدف
طراحــی و تولیــد لــوازم جابنــی و
آپش ـنهای پیشــرفته خــودرو بــا
توجــه بــه ســابقه  ۶ســاله در زمینه
فــروش و نصــب این سیســتمها در
پــارک علــم و فنــاوری یزد مســتقر و
آغاز بــه فعالیت نمود .با محمدرضا
حســانیفر ،رئیــس هیئــت مدیره و
مدیر تحقیق و توســعه این شــرکت
به گفتگو نشستیم که حاصل آن را
با هم میخوانیم:

شده و ما برای خرید قطعات بخش
تحقیــق و توســعه و ارســال آنهــا بــه
ایران مشکالتی داریم.
شــرایط تحریــم بــرای شــرکتهای
تولیــد کننــده لــوازم و تجهیــزات
الکترونیــک کــه بــه ناچار مجبــور به
تامیــن قطعــات خــودرو از منابــع
خارجی هســتند مشــکالت اساسی
ایجــاد کــرده اســت ،زمــان و هزینــه
تحقیــق و توســعه و تولیــد ایــن
شــرکتها افزایــش یافتــه اســت زیرا
بدلیل نبود تولید کننده داخلی قطعات الکترونیکی،
به ناچار مجبور به تامین این قطعات از منابع خارجی
هستیم.
بــازار اولیه مــورد هدف ما بازار داخل کشــور بــوده و در
شــرایط کنونــی رکــود و بــا افزایــش قیمتهــا و کاهش
عرضه خودرو توسط خودرو سازها حجم بازار و قدرت
خرید مشتریان ما به شدت کاهش یافته است.

لطفا مختصری از ســابقه کاری و فعالیتهای شــرکت
خود بفرمایید
محصول اولیه شــرکت ،سیستم مالتی مدیای خودرو
بــا سیســتم عامــل اندرویــد اســت که پــس از دو ســال
تحقیق و توســعه ،نمونه نهایی آن ســاخته شده و در
بازار عرضه شد.
شــرکت هوشــمند ســازان خــودرو دارای تیــم فنــی آیا توانستید به تحریمها به دید یک فرصت نگاه کرده
متخصص در زمینههای برنامه نویســی ،الکترونیک و
طراحی صنعتی اســت که توانایی طراحی و ساخت یا
بومیسازی طیف وسیعی از محصوالت را دارند.
لطفا این محصول را بیشتر معرفی کنید
مولتــی مدیــای اندرویــد خــودرو ،نســل جدیــد
سیستمهای صوتی و تصویری خودرو است که عالوه
بر امکان پخش فایلهای صوتی و تصویری و گیرندگی
رادیــو بــرای ســرگرمی سرنشــینان خــودرو ،امکانــات
کاربــردی دیگــری ماننــد راهنمــای مســیر ســخنگوی
فارســی ،دوربیــن دنــده عقب بــرای راحتــی در هنگام
پارک خودرو را دارد.
شــرکت هوشــمند ســازان خــودرو همچنین مشــغول
فعالیــت بــر روی محصوالت نوآورانــه دیگری مرتبط با
خودرو مثل مانیتورهای پشت سری خودرو و دوربین
دنده عقب داخل آینه است.
از ابتدای تاسیس تا کنون چه دستاوردهایی داشتید؟
شــرکت هوشــمند ســازان خــودرو هیــراد کویــر اولیــن
شــرکت در اســتان یزد اســت که موفق به تولید
دستگاه مولتی مدیای خودرو با سیستم عامل
اندروید شده است.
رکــود اقتصادی و تحریمها چه مشــکالتی برای
شما بوجود آورده؟
تحریمهــا ما را در زمینــه تعامالت بینالمللی با
مشــکل مواجه کرده است و درهنگام تبادالت
مالی ،تامین قطعات و انتقال فناوری با مشکل
مواجه هستیم .به طور مثال ایران توسط ا کثر
شــرکتهای حمــل و نقــل بینالمللــی تحریــم

و از آن استفاده کنید؟
تحریمها بسته به نوع بازار و محصول هم میتواند به
عنوان تهدید و هم به عنوان فرصت باشد
در هنگام تحریم فرصت خوبی برای بومیسازی برخی
کاالهــای وارداتی بوجود میآید و البته مشــکالتی را در
تعامالت بینالمللی با ســایر شرکتها ،تامین قطعات
یا تبادالت مالی ایجاد میکند.
آیا شــرکت شــما توانســته محصــوالت خــود را بــه بازار
خارجی نیز معرفی و عرضه نماید؟
ورود بــه بازارهــای بینالمللــی جزء برنامههــای آینده
شرکت ما است ولی تا کنون و با توجه به وضعیت فعلی
اقدامی در این رابطه انجام نداده ایم
از زمان حضورتان در پارک علم و فناوری یزد تا کنون،
ایــن حضور چــه تاثیــری در فعالیتهای شــما داشــته
است؟
قرار گرفتن در مرکز ا کوسیســتم اســتارتاپی یزد در کنار
مجموعه ای از شــرکتهای فناور ،امکان هم افزایی و
تبادل تجربه و مهارت شرکتها با یکدیگر ،بهره مندی
از تجربیات و مشاورههای متخصصین کسب و کار در
اســتان ماننــد مهندس فرهنــگ نیا  ،دکتــر جهانگرد و
مهندس باقــی ،اطالع از جدید ترین خبرهای داخلی
و خارجــی حوزه فناوری و اســتارتاپ و بســیاری موارد
دیگر را فراهم میکند.
مشکل یا مطلبی خطاب به مسئولین استانی ،کشوری
و مسئولین پارک علم و فناوری یزد دارید بفرمایید
بــا توجــه به تعــداد و ســطح علمــی دانــش آموختگان
تحصیــات عالــی در اســتان ،پتانســیل خوبــی بــرای
فعالیــت در زمینــه فناوریهــای نوین بــه خصوص در
حوزه آی تی اســت ،ولی مشــکالت زیادی نیز پیش رو
اســت ،از مهــم ترین این مشــکالت ،نبود زیر ســاخت
مناســب بــرای فعالیــت در زمینــه  ITو همچنیــن
مشــارکت کــم ســرمایهگذاران خصوصــی بــرای تامین
مالی و شــتابدهی اســتارتاپهای فعال در این بخش
است.
صنعت  ITجزء صنایع ارز آور و متناسب با ویژگیهای
جغرافیایــی و محیطــی اســتان اســت ،ولــی ورود بــه
بخشهــای مختلــف ایــن صنعــت نیازمنــد
ســرمایهگذاری کالن و تحقیق و توسعه زمان بر
است.
همچنیــن بدلیــل نبــود زیرســاخت مناســب،
شــرکتها برای فعالیت در زمینه ســخت افزار با
مشــکالت زیادی در زمینه تامین قطعات برای
تحقیــق وتوســعه و تولیــد مواجه خواهند شــد
و ایــن مــورد باعــث شــده بســیاری از شــرکتها
بــا وجود توانایــی ،از ورود به زمینه ســخت افزار
اجتنــاب کــرده و صرفــا بــه تولیــد محصــوالت
سخت افزاری بپردازند.
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مدیرعامل شرکت به گستر یزد مطرح کرد:

برنامهریزیوتامینمحتوایآموزشی،یکیاز محصوالتاصلیشرکتبهگستر
شــرکت به گســتر یــزد از ســال 1386
فعالیــت خــود را در حــوزه تدویــن
و برنامهریــزی آموزشــی در ســطح
اســتان آغاز نمود .با مسعود نظری،
مدیرعامــل ایــن شــرکت بــه گفتگــو
نشســتیم کــه حاصــل آن را بــا هــم
میخوانیم:
لطفــا مختصــری از ســابقه کاری و
فعالیتهایشرکتخودبفرمایید
شرکت به گســتران آتیه پرداز از سال
 ۸۶فعالیت خود را در زمینه برگزاری
کارگاههــا و ســمینارهای آموزشــی در
سطح ملی و استانی و منطقه ای آغاز کرد .در سالهای
اخیر عــاوه بر این فعالیتها ،در حوزه برگــزاری تورهای
تجاری خارج از کشور ،بازدید از نمایشگاههای داخلی و
خارجی ،اجرای غرفههای نمایشگاه و در کنار آن بحث
کارگاههاوسمینارهایآموزشینیز کار میکند.
این شــرکت تا کنــون با بیــش از  ۱۵نهاد دولتــی از جمله
پــارک علــم و فنــاوری یزد ،کمیتــه امداد امــام خمینی،
شرکت شهرکهای صنعتی و منطقه ویژه علم و فناوری
در ســطح استان و صندوق پژوهش و فناوری ،معاونت
علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور در ســطح کشــوری
همکاریداشته کهبیشترآنهادر حوزهصنعتوشرکت
شهرکهایصنعتیبودهاست.
پس با این شــرایط شــرکت شــما محصولی تولید نکرده
است
شــرکت مــا شــرکت خدماتــی اســت .خدمــت اصلــی
شرکت در ســالهای گذشته برنامهریزی آموزشی برای
نهادهــای دولتی و شــرکتهای صنعتی بــوده بنابراین
یکی از محصوالت اصلی ما برنامهریزی آموزشی و تامین
محتــوای آموزشــی اســت .اما در ســالهای اخیر فعالیت
و محصــول مهــم شــرکت مــا برگــزاری تورهای تجــاری،
صنعتــی ،طراحــی غرفــه در نمایشــگاههای داخلــی و
خارجی وجلسات تجاری بوده است.
از ابتدایتاسیستا کنونچهدستاوردهاییداشتید؟
بالغ بر هزار و  ۵۰۰آموزش در ســطح اســتان داشــته و۵۰۰
دوره آموزشــی در حوزههــای مدیریت فروش ،بازرگانی و
فــن آوری اطالعــات برگــزار کردیــم .برگزاری
 ۵۰تــور تجــاری ،دورههــای آموزشــی ویــژه
صندوقهــای مالــی کشــور ،چنــد دوره
آموزشــی بــرای پارکهــای علــم و فنــاوری
کشور ۲۰،تور تجاری خارجی و 30تور تجاری
داخلی نیز از دستاوردهای شرکت به گستر
بوده است.
برنامههایی نیز در سطح ملی داشتیم که از
جملهآنهامیتوانبهبازدیدهایصنعتی
و فرمهــای تجــاری ،برنامهریــزی بــرای

بازدیــد از نمایشــگاههای تخصصی
کشورهایاطراف،چهار دورهبرگزاری
نمایشــگاه فناوری دبــی و تنها برگزار
کننده دورههای الزامی شــرکتهای
مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری یزد
اشاره کرد.

بازارهای بینالمللی ،نمایشــگاههای خارجی و برگزاری
تورهای خارجی است که سعی میکنیم ساالنه برای۱۶
نمایشگاه خارجی بازدید کننده ببریم .ا گر بتوان حضور
در بازار بینالمللی را در این قالب تعریف کرد ،شرکت ما
نیز در بازار بینالمللی حضور داشته است.
از زمانحضورتاندر پارکعلموفناورییزدتا کنون،این
حضور چهتاثیریدر فعالیتهای شماداشته است؟
حضــور در پارک علــم و فناوری به خصوص برای شــروع
فعالیــت بــه چند دلیل بســیار مهــم و مفید اســت .اول
اینکه از برند پارک در سطح استان میتوان استفاده کرد
ومسالهبعدیاینکهحضور در پارکبهخاطرشرکتهای
مختلفــی کــه در آن حضــور دارنــد باعــث میشــود کــه
شرکتها در کنار همدیگر رشد پیدا کرده و در یک فضای
خوبرقابتیقرار بگیرند.در چنینشرایطیمیتوانیمبه
شرکتهایهمجوار خودخدمتبرسانیم.بنابراینا گردر
مفهوم پارک دقت کنیم بسیار به ما کمک کرده است.

رکــود اقتصــادی و تحریمهــا چــه
مشکالتی برای شما بوجود آورده؟
متاسفانه برخالف کشــورهای دیگر
کــه رکــود را بهتریــن فرصــت بــرای
آمــوزش نیروهای خــود دانســته و از
رکود برای توسعه منابع انسانی خود
اســتفاده میکنند در کشــور ما زمانی که رکود اقتصادی
وجود دارد یکی از موضوعاتی که کامال فراموش میشود
بحث آموزش است.
بنابرایــن ایــن رکــود بــر کســب و کار مــا در حــوزه آموزش
بســیار تاثیــر داشــته اســت .بــه طــوری کــه قبــل از رکود
ســاالنه نزدیک به  ۷۰دوره آموزشــی برگــزار میکردیم اما مشکل یا مطلبی خطاب به مسئولین استانی ،کشوری و
پارک علم و فناوری یزد دارید بفرمایید
بحــث آمــوزش در پارکهــا به خصــوص در پارک یــزد در
ســالهای اخیــر تغییــر کــرده اســت .دورههایــی را برای
شرکتهای پارک علم و فناوری برگزار کردیم و از زمانی که
شرکتها در این دوره شرکت کردند با مباحث مهمی از
جمله مبحثهای بیمهای ،کارآفرینی ،فروش ،مالیات
وتبلیغاتآشنامیشدند کهمتاسفانهجایایندورهها
در حــال حاضرخالــی اســت .در واقع برگــزاری دورههای
الزامــی کــه شــرکتها بایــد در آنهــا شــرکت میکردنــد از
فعالیتهای پارک خارج شده است و این اتفاق خوبی
نیست.
نکته بعدی اینکه به نظر من چیزی که در پارک جای آن
خالی اســت این اســت که ما نیاز به یک واحد بازاریابی
و تجاریســازی محصــوالت داریــم و در حال حاضر این
در ســالهای اخیر این تعداد بســیار کمتر شده و تعداد واحــد وجــود داره امــا متاســفانه آنچنان کــه باید فعال
نفرات شرکت کننده در این دورهها کاهش یافته است .باشــد نیست همین باعث شده که شرکتها فکر کنند
رابطشــون با پارک خیلی ضعیف شــده اســت .فعالیت
آیاشرکتشماتوانستهمحصوالتخودرابهبازار خارجی چنین واحدی با توجه به اینکه پارک یک نهاد حمایتی
نیزمعرفیوعرضهنماید؟
اســت و بایــد از شــرکتهای خــود حمایــت کنــد و بــه
همونطــور کــه عــرض کردم شــرکت مــا خدماتی بــوده و تبلیغات و برند شــدن شرکتها کمک کند بسیار مهم
محصــول خاصــی نــدارد .یکــی از خدمات ما حضــور در اســت .البته این مســئله به جز حضور آنهــا در بازارهای
خارجیونمایشگاههایبینالمللیمیسر
نمیشــود و پــارک بایــد از بودجه حمایتی
خوددر حمایتاز شرکتها،بازاریابیآنها
و حضورشــان در نمایشــگاههای خارجــی
اســتفاده نمــوده و یــک برنامــه هدفمنــد
بــرای آنها تنظیم کند .متاســفانه پارک در
ســالهای اخیــر بیشــتر بــه بحــث ارزیابی
شرکتها ورود پیدا کرده و از بحث حمایت
از شرکتهافاصله گرفتهاست.
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مدیرعامل شرکت گوهرنجات کویر یزد مطرح کرد:

آبیاریزیرسطحیغرقابی،تنهاوبهترینراهنجاتمناطقکمبارشوکویری
شرکت گوهرنجات کویر یزد ،یکی از
شــرکتهای مســتقر در پارک علم و
فناوری یزد اســت که از سال 1396
در ایــن مرکــز مســتقر شــده اســت.
محصول اصلی این شرکت سیستم
آبیاری زیرسطحی غرقابی است .با
جــال مدیری ،مدیرعامل شــرکت
به گفت گو نشستیم که حاصل آن
را با هم میخوانیم:
مختصــری از ســابقه کاری و
فعالیتهای شرکت خود بفرمایید
تاییدیــه مقدماتــی طــرح آبیــاری
زیرســطحی غرقابــی را در ســال  95دریافــت کردیــم و
در ســال  ۹۶با تاســیس شــرکت گوهر نجات کویر یزد و
استقرار در مرکز رشد پارک علم و فناوری یزد به کار خود
ادامه دادیم.
لطفا بیشتر در مورد این طرح برای ما توضیح دهید.
پــس از خشکســالیهای پیاپــی در اســتان یــزد طــرح
آبیاری زیرســطحی غرقابــی را ابداع کردیم .این شــیوه
آبیاری تحولی اســت در سیســتم آبیاری نوین و تنها و
بهترین راه نجات مناطق کم بارش و کویری است .این
طــرح و قطعــات آن کامال ایرانی بــوده و نمونه خارجی
ندارد .از ابتدا با نصف لوله ســیمانی به قطر  ۷۵سانت
در پای درخت اجرا شــد و پس از دو ســال که به نتیجه
خوبی رســیدیم بــا ارائه طرح به مرکــز تحقیقات و پس
از بررســی و بازدید تاییدیه مقدماتــی این روش آبیاری
در ســال  ۹۵صــادر و در ســال  ۹۷اولیــن نمونه قطعات

سیستم در یک و نیم هکتار باغ در مهریز با قرارداد ۴۳
ساخته شد.
میلیــون تومانــی ،حضور در نمایشــگاههای مختلف از
ویژگیهــای خــاص ایــن محصول جمله نمایشگاه تخصصی وزارت نیرو و سازمان برنامه
نســبت بــه محصــوالت مشــابه آن و بودجه ،حضور در دو نمایشــگاه اســتانی و جشــنواره
چیست؟
آب و انتخــاب بــه عنــوان شــرکت برتــر در نمایشــگاه
آبیــاری زیــر ســطحی غرقآبــی راه دستاوردهای پارک علم و فناوری یزد است.
حل مطمئن بــرای صرفه جویی و
جلوگیری از تبخیر و استفاده بهینه مشکل یا مطلب خاصی دارید لطفا بفرمایید
از پســاب فاضالب است .استفاده توقــع مــا از پارک علــم و فناوری یزد این اســت که برای
از پســاب فاضــاب در عمق خا ک گرفتــن تاییدیــه علمــی محصــول بــه مــا کمــک کنــد.
به جای آب برابر است با دسترسی همچنین تسهیالت ارزان قیمت برای تولید انبوه این
به منابع آب جدید و این در حالی محصول به ما اعطا کند.
اســت که با کتریهای فاضالب در
زیر خا ک برای درختان مفید است .در واقع این روش
آبیاری نجات بشر از متعفن ترین باقیمانده و پسماند
فاضالب اســت .دســتاوردهای این شــیوه آبیــاری اول
صرفــه جویــی در آب و هزینههــای کشــاورزی و دوم
هدایت ریشــه به عمق خا ک ،جلوگیــری از تنش آبی و
جلوگیری از انباشت ریشه است .این شیوه آبیاری پس
از ســالها تحقیــق در مــورد شــیوههای مختلــف آبیاری
اختراع شــده اســت و به طور کلی استفاده از این روش
آبیاری با مصرف  ۱۵هزار لیتر آب در یک هکتار ،توسعه
کشــاورزی ،بازدهــی و تولیــد بــاال و اشــتغال زایــی را به
همراه دارد.
از ابتــدای تاســیس شــرکت تا کنون چه دســتاوردهایی
داشتید؟
دســتاوردهای ایــن شــرکت شــامل طراحــی ســاخت
محفظــه ســه راهــی ،ســوپاپ ،شــناور ،اجــرای ایــن
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گفتگو با محمدهادی زارع ،مدیرعامل یکی از شرکتهای دارای طرح منتخب در نمایشگاه فن بازار تهران

انقالبیدر تولیدمنبعتغذیهماژوالر بامحصولشرکتیکتامبدلپارس
منبــع تغذیه مــاژوالر که در صنعت بیشــتر با نــام رکتیفایر مشــخص تولیــد میشــود و بــا توجــه بــه نیــاز مشــتری،
شــناخته میشــود دارای کاربردهــای فراوانــی اســت .تعــدادی از آنها به صورت ســری یا مــوازی با یکدیگر قرار
صنایــع آبــکاری ،جــوش و بــرش پالســمایی ،آندایزینگ ،میگیرند تا به ولتاژ و جریان مورد نیاز دست یابد.
ا کسیداســیون الکترولیتــی پالســمایی ،الکتروپولیــش،
اســتخراج هیدرومتالــوژی و تصفیــه الکتریکــی از جملــه بســیاری از تجهیــزات ایــن منبــع تغذیــه بــه طــور کامل در
شرکت یکتا مبدل پارس ساخته شده است
مصرف کنندگان منبع تغذیه ماژوالر هستند.
شــرکت یکتــا مبدل پارس که با هــدف ارتقاء دانش فنی و زار ع افــزود :منبــع تغذیــه مــاژوالر دارای مزایــای مهمــی
خودکفایی در طراحی و ســاخت انواع دستگاههای برقی نسبت به منبع تغذیه سفارشی است از جمله آنکه امکان
و مبدلهــای الکترونیــک قــدرت در پــارک علــم و فناوری تولیــد انبوه آن وجود دارد .در نتیجه هزینه تولید کاهش
یــزد فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت؛ محصولــی بــا این مییابــد و زمــان تحویــل بــه مشــتری بــه حداقــل مقــدار
عنــوان طراحــی نمــوده که همزمــان با افتتاح بیســتمین خود میرســد .عالوه برآن ،قابلیــت اطمینان رکتیفایر نیز
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فن بــازار و افزایــش مییابــد چرا کــه بــا خرابی یکــی از ماژولهــا ،کل
بــا حضور منصور غالمــی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،خط تولید متوقف نمیشود بلکه تا رسیدن ماژول سالم،
ســورنا ســتاری ،معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری منبع تغذیه با توان پایین تری کار میکند.
و جمعی از مســئولین کشــوری از این طرح رونمایی شد .وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه مهندسی برق و به طور
بــه همیــن بهانه ،روابــط عمومی پارک علــم و فناوری یزد خاص الکترونیک قدرت ،تنها تعداد محدودی از کشورها
گفتگویی بــا «محمدهادی زار ع» مدیرعامل این شــرکت امکان ســاخت برخــی از تجهیزات ماننــد نیمههادیها،
انجام داده است.
پردازنده ،مدارات مجتمع و برخی قطعات پسیو را دارند،
وی در زمینــه معرفــی فعالیتهــای شــرکت خــود بــا بیان گفت .:با این وجود طراحی و ساخت بسیاری از تجهیزات
اینکه شــرکت یکتــا مبدل پــارس از مجموعه شــرکتهای این منبع تغذیه به طور کامل در شرکت دانشبنیان یکتا
مســتقر در پردیــس علــم و فنــاوری دانشــگاه یــزد از زیــر
مجموعههــای پارک علم و فناوری یزد اســت که با هدف
ارتقاء دانش فنی و خودکفایی در طراحی و ســاخت انواع
مبدلهای الکترونیک قدرت به ویژه دســتگاههای مورد
نیاز در صنعت مهندسی مواد تاسیس شده است ،گفت:
خوشــبختانه شرکت دارای یک تیم متخصص با پشتوانه
علمــی و تجربــی اســت .بــه طــوری کــه دو نفــر از اعضــای
شرکت ،عضو هیات علمی دانشگاه هستند.

قوانین دست و پا گیر و کمبود نقدینگی ،مهمترین مشکل
شرکتهای نوپا است
مدیرعامــل شــرکت یکتا مبــدل پارس ،قوانین دســت و پا
گیر و کمبود نقدینگی را مهمترین مشــکالت شــرکتهای
نوپــا دانســت و گفت :متاســفانه شــرکت مــا نیــز در زمینه
نقدینگی دارای مشکالتی بوده که برای حل این مشکل
در حــال رایزنــی بــا پــارک علــم و فنــاوری یــزد و صنــدوق
پژوهش و فناوری استان یزد هستیم.
زار ع بــا بیان اینکه پارکهــای علم و فناوری نقطه عطفی
در مســیر رشد شــرکتهای نوپا و تبدیل ایده به محصول
در سراسر دنیا هستند ،گفت :برگزاری دورههای آموزشی
و مشــاوره ،دعــوت از مســئوالن و صاحــب نظــران ،ارائــه
تســهیالت و امکان تعامل با ســایر شــرکتهای مستقر در
پارک ،بخشی از مزایای استقرار است.
وی پیشــنها داد :برگــزاری تــور بازدیــد از نمایشــگاههای
داخلی و خارجی ،بازاریابی محصوالت و تعامل با صنایع
مختلف در جهت شناســایی فرصتها و نیازها در دستور
کار پارک علم و فناوری یزد قرار گیرد.

امکان تولید انبوه ،افزایش کیفیت و کاهش زمان تحویل
از مزایای طرح منبع تغذیه ماژوالر
وی بــا اشــاره به اینکه منبــع تغذیه ماژوالر نــام محصولی
اســت که در نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش و فناوری
بــا حضــور جنــاب آقــای دکتر غالمــی ،وزیر محتــرم عتف و
توجــه به پژوهشهای کاربردی و حمایت از شــرکتهای
دکتر ســتاری ،معــاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری
دانشبنیان ،تنها راه بیاثر کردن تحریمها
رونمایی شــد ،گفت :منبع تغذیه که در صنعت بیشــتر با مبدل پارس انجام شده است.
قطعات
انتخاب
مجموعه،
نام رکتیفایر شــناخته میشود ،دارای کاربردهای فراوانی زار ع تا کید کرد :حدا کثر تالش
زار ع ،تنها راه بیاثر کردن تحریمها و ایجاد رونق در تولید
است و هر کاربرد ،مشخصات خاص خود را میطلبد.
بــا کیفیــت و انجام تس ـتها تحت شــرایط مختلــف برای و اشــتغال را اعتمــاد بــه جوانــان ،توجــه بــه پژوهشهای
به
نیاز
زار ع افزود :به عنوان مثال در صنعت آبکاری کروم
است.
محصول
باالی
کیفیت
از
اطمینان
کاربــردی و حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان دانســت
ولتاژ  12ولت داشــته و میزان جریان بسته
و گفــت .:الزمــه ایــن امــر ،تغییــر در نگــرش
بــه میــزان تولیــد متغیر اســت .یــک کارگاه
مسئوالن ،تدوین سیاستهای بلند مدت
رکتیفایر  1000آمپر و کارگاه دیگر جریان 2000
و تخصیــص بودجــه بیشــتر به شــرکتهای
آمپر ســفارش میدهد .این در حالی است
نوپا و مرا کز تحقیقاتی است.
نیز
که بــرای کاربردهای دیگر ،ســطح ولتاژ
وی بــا انتقــاد از محــدود شــدن فعالیــت
متفاوت است.
مســئولین بــه هفته پژوهش ،گفت :شــاهد
وی تصریــح کــرد :در نتیجــه هــر کاربــرد
این هســتیم که در چند روز مانده به هفته
نیازمنــد طراحــی و ســاخت بــر اســاس
پژوهش ،مســئوالن به تکاپــو میافتند و در
ســفارش مشــتری اســت .در ایــن شــیوه
بازدید از شــرکتها و دانشــگاهها ،فناور برتر
زمــان تحویل رکتیفایر به مشــتری طوالنی
را انتخــاب میکنند ،در نمایشــگاهها حضور
بــوده وعالوه بر آن هزینههای تولید نیز باال
مییابنــد و در نهایــت از برخــی شــرکتها یــا
است.
محققــان تجلیل میکننــد .متاســفانه باید
ـا
ـ
ب
پــارس
مبــدل
یکتــا
شــرکت
مدیرعامــل
عــرض کنــم ایــن فعالیتها گرچه شایســته
اشــاره بــه مزایــای محصــول تولیــد شــده
تقدیر اســت لیکن به دلیل مقطعی بودن با
شــرکت خود ،گفت :در طرح پیشــنهادی،
روحیه کار جهادی سازگار نیست.
رکتیفایرهــای مشــابه بــا ولتــاژ و جریــان
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گفتگو با «محمدحسین طیب پور» ،فناور برتر سال 98

صادرات 300هزار دالریمحصولشرکتپترواکتانایساتیسدر بازار جهانی
در حاشــیه مراســم افتتاحیــه بیســتمین نمایشــگاه
دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار کــه روز
سهشــنبه ۲۶ ،آذر  ۹۸بــا حضــور منصــور غالمــی ،وزیــر
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،ســورنا ســتاری ،معــاون
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،محمدمهــدی
لطفی ،رئیس پارک علم و فناوری یزد ،شهرام شکوهی،
معــاون فنــاوری و نــوآوری پارک ،محمد قویــدل ،مدیر
روابــط عمومــی و امــور بینالملــل پــارک و جمعــی از
مدیــران پارک برگزار شــد ،از محمد حســین طیب پور،
مدیرعامل شرکت پترو ا کتان ایساتیس به واسطه طرح
تولیــد دوایتــل هگزانوئیک اســید بــه عنوان فنــاور برتر
تجلیلشد.
به همین بهانه روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد با
وی به گفتگو نشسته است.

شــرکت پتروا کتــان هفتمیــن تولیــد کننــده دوایتــل
پارک علم و فناوری یزد ،بزرگترین پشــتیبان شرکت هگزانوئیک اسید در دنیا
پتروا کتان در طول سالهای فعالیت
وی با اشــاره به محصول تولیدی که به واســطه آن به
محمدحسین طیب پور با بیان اینکه شرکت پترو ا کتان عنوانفناوربرترانتخابشد ،گفت:دوایتلهگزانوئیک
ایســاتیس (ســهامی خاص) فعالیتهــای تکنولوژیک اســید نوعی اسید آلی اســت که برای تولید نمکهای
خــود را از ســال  1385آغــاز نمــوده ،گفت :این شــرکت فلزی ،خشــک کنهای رنگسازی و استبالیزرهای پی
تا کنــون تحقیقــات گســترده ای در زمینــه تولیــد انواع وی سی از این محصول میتوان استفاده کرد.
سیکاتیوها و خشک کنهای فلزی انجام داده است .طیــب پــور افــزود :ایــن محصــول همچنین بــه عنوان
وی افزود :ســایت تولیدی شــرکت پتروا کتان به منظور مــواد ضدخوردگــی در ضــد یخ ماشــینها و در صنعت
تولید کربوکسیالتهای فلزی مورد استفاده در صنایع داروسازی و بخش آرایشی بهداشتی استفاده میشود.
رنــگ و رزیــن و خشــک کنهــای پرمصــرف در صنایع فنــاور برتــر ســال  98با بیــان اینکه کارشناســان بخش
رنگسازی ساختمانی از جمله خشک کنهای کبالت ،توســعه تحقیقــات شــرکت پتروا کتــان حــدود  4ســال
کلسیم و سرب در سال  1390راه اندازی شد و همزمان بــر روی ایــن محصــول کار کــرده اند تــا بتواننــد آن را با
با این اقدام ،شرکت پتروا کتان به عضویت پارک علم و کیفیتی در ســطح جهانی ارائه کنند ،گفت :شــرکت ما
فناوری یزد درآمد.
هفتمیــن تولید کننده این محصول در دنیا اســت و از
طیب پور پارک علم و فناوری یزد را بزرگترین پشتیبان لحــاظ مشــخصههای نهایــی محصــول کامال با ســایر
شــرکت پتروا کتــان در طــول ســالهای فعالیــت خــود تولیــد کننــدگان برابر بــوده و حتــی در مــورادی باالتر از
دانســت و تصریــح کــرد :پــس از عضویت در پــارک علم آنهاهستیم.
و فنــاوری و تولیــد خشــک کنهــای متــداول ،طبــق
چشــم انداز اولیه این شــرکت ،تولید خشــک کنهای حــدود  300هــزار دالر صــادرات ایــن محصــول بــه
مربوط به صنایع رنگ ســاختمانی ،خشــک کنهای کشورهایخارجی
مورد اســتفاده در رنگهای پیشرفته صنعتی ،صنایع وی تصریح کرد :این محصول حدود یک ســال اســت
چسبســازی و همچنیــن صنایــع مربــوط بــه تولیــد تجاریسازی شده و در بازار جهانی با شرکتهای بزرگ
کامپوزیتها در دستور کار قرار گرفت.
مثل بیای اس اف و ا گزه آلمان ،ا کنه ژاپن و پرسترپ

سوئد در حال رقابت هستیم.
وی بــا اشــاره به صــادرات حــدود  300هــزار دالری این
محصــول ،گفــت :بــا توجــه بــه اینکه بــرای تولیــد این
محصــول تکنولــوژی خــاص و پیچیــده ای نیــاز بــوده
و کمبــود آن همیشــه در بــازار وجود داشــته اســت ،ما
توانســتیم در بــازار جهانــی فــروش و مارکتینگ خوبی
داشتهباشیم.
طیــب پــور افــزود :در حــال حاضــر ایــن محصــول را به
کشورهای ترکیه ،پا کستان ،امارات و حتی چین صادر
میکنیــم کــه البتــه مشــکالت زیادی بــه خاطــر وجود
تحریمهاداریم.
مدیرعامــل شــرکت پتروا کتــان ایســاتیس از اشــتغال
مستقیم برای 20نفر توسط این شرکت خبر داد و گفت:
متاســفانه بــا وجــود تقاضای فــراوان بــرای خریــد این
محصــول در بــازار جهانــی به خاطــر کمبود مــواد اولیه
نتوانســتیم فعالیــت خــود را گســترش بدهیــم کــه در
صورت رفع این مشکل میزان اشتغال و صادرات از سه
برابر هم بیشتر خواهد شد.
وی یکی از مشکالت عمده شرکت را کمبود مواد اولیه
دانســت و گفــت :در بخــش تامین منابع مالــی ،دولت
کمک زیادی به شرکت ما کرده است اما در حال حاضر
مشکالت مواد اولیه داریم که سازمان صنعت معدن و
تجارت باید این مشکل رو برای ما حل کند که بتوانیم
پاسخگوی مشتریان خارجی خود باشیم.
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گفتگو با حامد منتظران ،مدیرعامل شرکت ویداگستر

تامینمحتوایآموزشیبرایمدرسینزبانانگلیسی،راهیبرایبهبودکیفیتآموزشی
یکیازمهــم تریــن قدمهــای اولیه در مســیر پیشــرفت
حرفه ای مدرســین زبان انگلیسی ،شرکت در کارگاهها
ودورههای آموزشــی اســت .در گذشته و حتی تا کنون
بســیاری از ایــن کارگاههــا بــدون نیــاز ســنجی اولیــه
مدرســین و بــر اســاس برخــی ســر فصلهــای از پیــش
تبییــن شــده برگــزار میشــد و عــدم وجود نیازســنجی
علمی و ا کتفا به تجارب شخصی باعث شد تا بسیاری
ازمدرسینزبانانگلیسی،شرکتدر چنین کارگاههایی
را تکراری و باعث اتالف وقت بدانند .شرکت ویدا گستر
زرین ایساتیس با تکیه بر نیاز سنجی اولیه و استخراج
نیــاز مدرســین اقدام بــه تولید محتوای آموزشــی برای
کارگاههــای تربیت مدرس ،ضمن خدمت و پیشــرفت
حرفــه ای مدرســین زبــان انگلیســی نمــوده اســت .با
حامد منتظران ،مدیرعامل این شــرکت گفتگو کردیم و برای پیادهسازی این ایده چه کردید؟
شرکتماازطریقبازدیدهای کالسیوصحبتبامدیران
که با هم میخوانیم:
آموزش آموزشــگاهها نیازســنجی کرد تا ببیند مدرسین
لطفــا بفرماییــد ایــده اصلــی این شــرکت از کجا شــکل زبان انگلیسی در تدریسشان به چه مهارتهای حرفه
گرفت؟
ای شدنی نیاز دارند تا عملکرد بهتری سر کالس داشته
یکــی از اتفاقاتــی کــه بــرای مدرســین زبــان انگلیســی باشند و در این راستا اقدام به تولید محتوا نمود.
نیفتــاده ،برگــزاری کارگاههــای آموزشــی بــر اســاس
نیازمندی آنها اســت .به همین دلیل تصمیم گرفتیم پس از این بررسیها به چه نتیجه ای رسیدید؟
در زمینه تولید محتوای آموزشــی برای مدرســین زبان مثالمتوجهشدیمدرقسمتمدیریت کالسهایکسری
فا کتورهارامعلمیننمیدانندونمیتواننسخهواحدی
انگلیسیفعالیت کنیم.
بــرای آنها پیچید بــه همین منظور در قالــب بازیهای
لزوم همچین کاری چیســت؟ آیا کتابها یا دورههای آموزشــی و متنهــای متفاوت تولید محتوا نمــوده و به
مشابه وجود نداشت؟
سمتی رفتیم که مدرسین تفکر انتزاعی خودشان را باال
بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی و قیمت دالر شــرکت ببرند
در دورههــای بینالمللــی برای مدرســین امــکان پذیر
نیســت ،بــه همیــن دلیــل در دورههــای مــا شــرکت تا کنون چه دورههایی و در چه جاهایی برگزار کردید؟
میکنند .مثال شــرکت در یک دوره بینالمللی با هزینه دورههای بینالمللی همچــون  ,TKT, ToTو CELTA
رفــت و آمــد حداقل  50میلیون اســت در حالی که این در حــال برنامهریــزی اســت و از آنجــا که ایــن دورهها به
دورهها توسط شرکت ما با قیمت بسیار پایین تر برگزار دلیل شرایط کنونی در ایران برگزار نمیشود میبایست
در کشوری دیگر طرح ریزی شود.
میشود.
همچنین کارگاه  ICQ&CCQاز جمله کارگاههای موفق

در راستای ایده محوری دوره بود که پس از نیاز سنجی
مدرســین از طریق بازدید کالسی و جلســات مشاوره با
مدیران آموزشــی در قالب یک پکیج  4.5ســاعته طرح
ریزی و اجرا شد
تــا کنــون 8کارگاه آموزشــی برگزار شــده که از ایــن تعداد
 5کارگاه در یــزد بــوده اســت .در حــال برنامهریزی برای
برگزاریدورههاییدر دانشگاهعالمهطباطباییوبوشهر
هستیم .اما چون کار اصلی ما تولید محتوای آموزشی و
زمان بر است ،تعداد دورههای ما کمتر است.
مزیت این دورهها چیست؟
مهم ترین مزیت این دورهها نســبت به دورههای دیگر
این اســت کــه چون طراحان مــا در این دورهها شــرکت
کــرده اند توانســتند ایــن دورههــا را بومیســازی کنند و
اســتانداردهای بینالمللــی تدریــس را بــا یــک قیمــت
بســیار مناســب ارائه کنند .بنابراین مدرســین به جای
هزینههــای هنگفــت شــرکت در دوره ای بینالمللــی،
میتوانند در دورههای  60ســاعته ما با همان محتوا به
شکل بومی شده شرکت کنند.
شرکتویدا گسترفعالیتدیگریهمداشتهاست؟
بله .شــرکت ما وارد حوزه تدریس دورههای آزمونهای
بینالمللــی نیــز شــده اســت .بــرای مثــال مدرســی که
میخواهــد آزمون آیلتس را تدریس کنــد در این دورهها
یــاد میگیــرد که به چه شــکلی و چه شــیوه ای تدریس
کند.
کارآفرینی شما به چه شکل بوده است؟
در حال حاضر 3نیروی ثابت داریم و با یکی از موسسات
بنامیزدقراردادبستیمو کارتولیدمحتوابرایمدرسینش
رادست گرفتیم.در واقع کارآفرینی کهماانجاممیدهیم
در راســتای این است که محصلین یا فار غالتحصیالن
دوره لیسانس و یا فوق لیسانس بتوانند به شکل عملی
سر کالس رفته و تدریس کنند.
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توسط شرکت آراپژوهان امین یزد انجام میشود:

تولیدکیتهایتشخیصویروسکروناوتعییناثربخشیضدعفونیکنندههایتولیدی
شــرکت آراپژوهــان امیــن یــزد ،یکــی از شــرکتهای
مســتقر در پــارک علــم و فناوری یزد اســت کــه در زمینه
خدمات تخصصی و تحقیق و توســعه و تولید در زمینه
میکروبیولــوژی و بیوتکنولوژی فعالیت میکند .با توجه
به شیوع ویروس کرونا در ایران ،این شرکت نیز فعالیت
خــود را در ایــن حــوزه افزایــش داده اســت .بــا شــراره
ستوده ،مدیرعامل این شرکت به گفتگو نشستیم:
خانم ستوده لطفا در ابتدا در مورد فعالیتهای شرکت
خود مختصری توضیح بفرمایید.
آرا پژوهــان امیــن یــزد در  ۲۸اســفند  ۱۳۹۶بــا هــدف
فعالیت در دو بخش تحقیق و توســعه و تولید در زمینه
میکرو بیولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی تاســیس شــد.
ایــن شــرکت در شــهریور ســال  ۱۳۹۷بــه عنــوان اولیــن
شــرکت در بخــش آزمایشــگاهی ســاختمان مرا کز رشــد
اقبــال مســتقر گردید .اولویــت اصلی آرا پژوهــان ،ایجاد
بســتری مناســب برای تحقیق و توسعه و تجاریسازی
در زمینــه کاربــرد هدفمنــد میکروارگانیســمها اســت.
عــاوه بــر این ،تولیــد فرآوردههــا و کیتهــای تخصصی
در جهت تشــخیص سریع میکروارگانیســمها به عنوان
بخــش مکمل در راســتای نیل به اولویــت اصلی در نظر
گرفته شده است.
همچنین این شرکت به عنوان بخش تحقیق و توسعه
حــوزه میکروبیولــوژی دو شــرکت درنــا دارویــه و تــک
کاج از ســال گذشــته بــا این دو شــرکت همــکاری دارد و
اثربخــش بــودن ضدعفونــی کنندههــای تولیــدی ایــن
شــرکتها بــر روی میکروارگانیســمها در جهت رســیدن
به فرموالسیون مناسب ،در آزمایشگاه آراپژوهان انجام
میشود.
ایــن شــرکت در حــال انجــام تســت اثربخشــی دســتگاه
مــه پاش ضدعفونــی کننده شــرکت مهرنگار نیز اســت.
ایــن دســتگاه جهــت ضدعفونی هــوای بیمارســتانها
ومکانهــای عمومــی کاربــرد دارد و تا کنــون چندیــن
بیمارستان از این دستگاه استفاده نموده اند.

بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در
کشــور فعالیــت شــرکت شــما در ایــن
حوزه تا کنون چه بوده است؟
بــا توجــه بــه ایــن کــه در حــال حاضــر
در بخش تولید چه اقداماتی انجام
ضدعفونــی کنندههــای زیــادی
دادید؟
در کشــور درحــال ســاخت اســت،
کارشناســان شــرکت در حــال بررســی
در حــال حاضــر بــا همــکاری تیــم
و تعییــن اثربخشــی ضدعفونــی
تخصصــی ،کیــت اســتخراج مــاده
کنندههــای تولیــدی بــر علیــه
ژنتیکی ویروس که ماحصل دوسال
میکروارگانیســمها هســتند که تعیین
پژوهــش و بررســی بــوده اســت در
مرحلــه نمونــه آزمایشــگاهی تهیــه
اثربخشی و فرموالسیون مناسب این
ضدعفونــی کنندهها هم از جهــت تعیین اثر واقعی این شده و این شرکت در صورت حمایت صندوق پژوهش
محصوالتــو هم در جهــت جلوگیری از ایجاد بازار ســیاه و فنــاوری قــادر به تولید انبوه این کیت میباشــد .یکی
از مشــکالت اساســی در کار با ژنوم ویروسها اســتخراج
توسط سودجویان ،امری ضروری به نظر میرسد.
ماده ژنتیکی با کیفیت باال و سریع میباشد .دسترسی
در اســتان یــزد در ایــن حــوزه بــا چــه مشــکالتی مواجه به تیتر باالی ویروس در مایعات زیستی از اهداف اصلی
هستید؟
در استخراج میباشد .همچنین در ویروسهای دارای
بــا توجــه بــه عــدم وجــود یــک آزمایشــگاه تخصصــی مــاده ژنتیکــی RNAاین فرآینــد پیچیده تر و حساســتر
میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در استان یزد و استانهای است
هم جوار ،مجهز نمودن آزمایشگاه این شرکت در جهت هــدف از طراحــی ایــن کیــت ،تغلیــظ و افزایــش تیتــر
فراهــم آوری و افزایش تــوان آنالیزهای تخصصی کمک ویــروس از مایعــات زیســتی و متعاقــب آن اســتخراج
شــایانی به اســتان و کشــور خواهد کرد .در حال حاضر مــاده ژنتیکی ویروس میباشــد .این کیت بــرای هر دو
در ایــن آزمایشــگاه اثربخشــی بــر روی فرمهای رویشــی نــوع ویروسهای بــا ماده ژنتیکــی RNAو  DNAدارای
میکروارگانیســمها شــامل اشرشیا کلی،ســودوموناس عملکرد باال میباشد .با توجه به اینکه استخراج RNA
آئروژینوزا ،استافیلوکوکوس اورئوس ،سالمونال ،کاندیدا با کیفیت از اصلی ترین مراحل تشخیص ویروس کرونا
آلبیکنــس و فــرم اســپور باســیلوس ســوبتیلیس انجــام اســت لذا به نظر میرســد حمایت از تولید انبوه میتواند
میشــود کــه از مقاومتریــن اشــکال میکروارگانیســمها در افزایــش تــوان و ســرعت تشــخیص ویــروس-nCoV
 2019موثر باشد.
هستند.
راســتای خریــد ســایر تجهیــزات
نیازمند مســاعدت و اخذ تسهیالت
از ارگانهای ذیربط است.

برای حل مشــکالت خود چه خواســته ای از مســئولین این کیتها چه ویژگیهای خاصی دارند؟
دارید؟
از مزایای رقابتی این کیت توان اســتخراج ماده ژنتیکی
جهــت راه اندازی اثربخشــی ضدویروســی ،خرید برخی ویریون در مدت زمان بسیار کم ،هزینه پایین و کیفیت
تجهیزات در آزمایشــگاه و راه اندازی آزمایشــگاه کشــت باال است.
ســلولی و ویــروس ضــروری اســت کــه بخشــی از ایــن
تجهیــزات توســط شــرکت خریــداری شــده اســت و در و صحبت پایانی…
از مســئولین محتــرم خواهشــمندم در صــورت امــکان
بــه ایــن شــرکت در توســعه یــک آزمایشــگاه خصوصــی
رفرنــس در زمینــه میکروبیولــوژی و بیوتکنولــوژی
کاربــردی مســاعدت نماینــد تــا بتوانیــم در اســر ع وقت
زمینــه فعالیتهای مختلــف چه از نظــر خدمات دهی
تخصصــی و چــه از نظــر تحقیق و توســعه ،فضــای کار و
اشتغال بهتری را فراهم کنیم.
بــا توجــه بــه فرا گیر شــدن ضدعفونی کنندههــا از مردم
عزیــز نیــز تقاضــا میشــود کــه از هــر ضدعفونــی کننــده
بیکیفیت و یا نامعتبری اســتفاده نکنند ،زیرا بســیاری
از اینهــا از نظــر اثربخشــی ،تعییــن حساســیت و آلــرژن
بودن بررســی نشــده اند و ممکن است در آینده عواقب
خطرنا کــی ماننــد شــیوع میکروارگانیســمهای مقاوم و
ایجــاد مشــکالت پوســتی و تنفســی را به همراه داشــته
باشند.

