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پژوهش فرایند تولید علم است
محمد مهدی لطفی
رئیس پارک علم و فناوری یزد

تاثیرگــذاری پژوهــش و فنــاوری
در جامعــه امــروز امــری بدیهــی و
روشــن اســت .در واقــع پژوهــش
فرآینــد تولیــد علــم اســت و تولیــد
فنــاوری بــه کارگیری یافتــه های
پژوهشــی اســت.
برنامــه هــای هفته ملــی پژوهش
و فنــاوری هرســاله بــا ســه هــدف
ترویــج ،تحســین و تعمیــق پژوهــش و فنــاوری در سراســر کشــور
برگــزار مــی شــود .مــا نیــاز داریــم بــه جوانــان و فــارغ التحصیالن
نشــان دهیــم که مــی توانند کارهــای بزرگــی انجــام داده و اتفاقات
بزرگــی را در حــوزه ی دانــش بنیــان رقــم بزننــد و این امــر نیازمند
ترویــج اســت .همچنیــن بایــد در ایــن هفتــه از کســانی کــه طــی
یــک ســال گذشــته کارهــای فناورانــه بزرگــی انجــام داده انــد
تقدیــر کنیم.
پــارک علــم و فنــاوری یــزد امســال نیــز هماننــد ســال هــای
گذشــته در ایــن هفتــه برنامــه هــای متنوعــی در زمینــه ترویــج،
تحســین و تعمیــق پژوهــش و فنــاوری تــدارک دیــده اســت کــه
از جملــه آن هــا مــی تــوان بــه برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای
پژوهــش ،فنــاوری و فــن بازار اســتان یــزد ،برگــزاری تور فنــاوری،
پنــل هــای تخصصــی و تقدیــر از فنــاوران برتــر اشــاره کــرد.
هفتــه پژوهــش و فنــاوری فرصــت مغتنمــی بــراي تقديــر
از تالشهــای فنــاوران ســختكوش اســتان یــزد و تشــريح
دســتاوردهای خانــواده بــزرگ پــارک علــم و فنــاوری یــزد در ایــن
حــوزه اســت.
اینجانــب ضمــن تبریــک ایــن هفتــه بــه تمامــی تالشــگران
عرصــه علــم و فنــاوری و همــکاران خــود در مجموعــه پــارک
هــای علــم و فنــاوری کشــور ،امیــدوارم بــا تــاش و همــت همــه
پژوهشــگران و فنــاوران ،هــر روز شــاهد موفقیــت های چشــمگیر
کشــور در ایــن عرصــه باشــیم.

با حضور استاندار یزد و جمعی از مسئولین استان:

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان یزد افتتاح شد

بــه دنبــال ایجــاد همگرایــی بیــن دســتگاه هــای مختلــف بــرای
رفــع مشــکالت پیــش روی شــرکت هــا بــه ویــژه در حــوزه
تجــاری ســازی محصــوالت هســتیم.
اســتاندار افــزود :بــا برطــرف کــردن ایــن موانــع هــم شــاهد رونق
پژوهــش و تحقیــق و هــم شــاهد رونــق فعالیــت هــای اقتصــاد
دانــش بنیــان در اســتان خواهیــم بــود.
برگــزاری پنــل هــای تخصصــی ،تورفنــاوری و رونمایــی از
دســتاوردهای حــوزه پژوهــش و فنــاوری از برنامــه هــای جانبی این
نمایشــگاه اســت.گفتنی اســت ،نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش،
فنــاوری و فــن بــازار بــا شــعار پژوهــش اثربخــش ،فنــاوری ارزش
آفریــن ،رونــق تولیــد ۱۹ ،تــا ۲۱آذر  ۹۸در محــل مرکــز تفریحــی
تجــاری خلیــج فــارس واقــع در بل ـوار آزادگان دایــر شــد.

همزمــان بــا هفتــه پژوهــش و فنــاوری ،نمایشــگاه دســتاوردهای
پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار یــزد بــا حضــور محمدعلــی
طالبــی ،اســتاندار یــزد ،اکــرم فــداکار ،معــاون توســعه مدیریــت و
منابــع اســتانداری یزد ،ســید مســعود عظیمی ،معــاون هماهنگی
امــور اقتصــادی اســتانداری یــزد ،مجتبــی حســینی پــور ،رئیــس
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان یــزد ،محمدمهــدی
لطفــی ،رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،شــهرام شــکوهی،
معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک و جمعــی از مســئولین اســتانی،
روز ســه شــنبه  ۱۹آذر  ۹۸در محــل مرکــز تجــاری و تفریحــی
خلیــج فــارس افتتــاح شــد.
«محمــد علــی طالبــی» در حاشــیه ایــن نمایشــگاه بــا اشــاره بــه
اهمیــت حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور گفــت:

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد:

پژوهش های پایه ای در حال کم رنگ شدن است
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری یــزد بــا بیــان اینکه
هفتــه پژوهــش یــک برنامه ســالیانه در کشــور اســت که هرســال
ســعی کردیــم مطابــق شــعاری کــه بــرای ایــن هفتــه انتخــاب
شــده اســت همبســتگی خوبــی را در اســتان داشــته باشــیم،گفت:
ایــن هفتــه نمادیــن اســت و امیدواریــم اتفاقاتــی کــه در این هفته
رخ مــی دهــد مبنــای اقداماتــی باشــد کــه در طــول ســال بــه آن
بپردازیم.
اکــرم فــداکار افــزود :بــا توجــه بــه ایــن کــه شــرکت هاتقریبــا
هرســاله در ایــن نمایشــگاه شــرکت میکنند،امــا امســال بــه طــور
محســوس تفــاوت هــا رااز حیــث کمیــت وکیفیت در بین شــرکت
هــا احســاس میکنیم.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در نمایشــگاه امســال کمتر بــا پژوهش

هــای پایــه ای و آکادمیــک مواجــه هســتیم و غالبــا محصوالتــی
کــه بــه نمایــش گذاشــته شــده پژوهــش هایــی کاربردیســت که
نیــاز هــای اســتان را رفــع میکند،اظهــار کرد:بایــد مبنــای تصمیم
گیــری ها،فعالیــت هــا و اقدامــات جوانــان  ،پژوهــش باشــد امــا
پژوهشــی کــه مــا را بــه بهتریــن نتیجــه برســاند زیــرا در شــرایط
تحریمــی هســتیم ،بنابــر این دیگــر خودتحریمی نداشــته باشــیم.
وی در پایــان گفت:منابــع دولتــی بــه حــدی نیســت کــه بتوانیــم
ایــن نمایشــگاه هــا را برگــزار کنیــم و اکنــون ایــن نمایشــگاه
بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای بخــش خصوصــی و هــم افزایــی
دســتگاه هــای دولتــی شــکل گرفتــه کــه اگــر ایــن هــم افزایــی
در همــه ی بخــش هــا باشــد نتایــج بســیار خوبــی بــرای اســتان
بــه همــراه دارد.
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رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد:

نهادینه کردن پژوهش در جامعه یک ضرورت است
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه
اگــر بخواهیــم صرفــا یــک مصــرف کننــده خــاص در مباحــث فنــاوری
باشــیم هیچــگاه بــه یــک اقتصــاد پویــا نخواهیــم رســید ،اظهــار کــرد :در
چنیــن شــرایطی هیچــگاه شــاهد رونق تولیــد نخواهیم بــود و از کشــوری
بــا ثبــات برخــوردار نمــی شــویم.
وی افــزود :بنابرایــن چــاره ای جــز اینکــه خودمــان تولیدکننــده فنــاوری و
مصــرف کننــده آن باشــیم ،نخواهیــم داشــت چراکــه دســتیابی بــه این دو
همــان اقتصــاد پویا اســت.
مجتبــی حســینی پــور بــا اشــاره بــه اینکــه برگــزاری چنین نمایشــگاهی
هایــی کــه مســتلزم یــک همــت عالــی در بحــث پژوهــش اســت ،گفت:
مــا نمــی توانیــم تولیدکننــده علــم  ،فنــاوری و تکنولــوژی باشــیم مگــر
اینکــه هزینــه خــوب و قابــل قبولــی را بــرای مباحث پژوهــش تخصیص
دهیــم.وی بــا تاکیــد بــر لــزوم نهادینــه کــردن پژوهــش در جامعــه بیــان

کــرد :بایــد پژوهــش را در مراکــز آموزشــی نــه تنهــا آمــوزش عالــی بلکــه
حتــی در مباحــث ابتدایــی و خانــواده هــا نهادینــه کنیــم و به آن بــه عنوان
یــک ضــرورت و واقعیــت بنگریــم.وی افــزود :توجــه ویــژه بــه نهادینــه
کــردن پژوهــش در مــدارس باعــث مــی شــود در جایگاهــی قــرار بگیریم
کــه نــرخ بیــکاری صفــر شــود.وی ادامــه داد :هفتــه ای کــه بــه نــام
هفتــه پژوهــش و فنــاوری بــا شــعار پژوهــش اثربخــش ،فنــاوری
ارزش آفریــن و رونــق تولیــد نامگــذاری شــده باعــث مــی شــود
گام هــای بلندتــری بــرای رســیدن بــه جایــگاه متعالــی برداریــم.
وی در پایــان گفــت :در اســتان یــزد در بحــث پژوهــش در ســطح
دانشــگاه هــا و مــدارس ســرمایه گــذاری هــای خوبــی شــده امــا
مشــکالت مالــی و مســائل بودجــه ای کــه در ســطح کشــور بــه
وجــود آمــده مــا را تحــت تاثیــر قــرار داده و مباحــث پژوهشــی را
دچــار مشــکل کــرده امــا براینــد فعالیــت هــا رو بــه رشــد اســت.

مدیر مرکز پژوهش های خورشیدی:

نمونه های کاربردی این مرکز سفال خنک است

مرکــز پژوهــش هــای خورشــیدی
یکــی از مراکــز زیرمجموعــه
شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد
اســت کــه در نمایشــگاه فــن بــازار
 98شــرکت کرده اســت .در حاشــیه
نمایشــگاه بــا امیــر شــریف یــزدی،
مدیــر ایــن مرکــز بــه گفــت و گــو
نشســتیم:
چه محصولی در نمایشگاه عرضه کردید؟
چهــل درصد بــرق مصرفی در تابســتان بـرای تاسیســات و خنک

شــدن اســتفاده مــی شــود و بــه همیــن دلیــل روش هــای خنــک
ســازی بــدون بــرق توســط مرکــز پژوهــش هــای خورشــیدی
ارائــه ،ترویــج و اطــاع رســانی مــی شــود.
موفقیت شرکت شما در حوزه پژوهش چه بوده است؟
نمونــه هــای کاربــردی ایــن مرکــز ســفال خنــک اســت کــه
مــی توانــد در کنــار خنــک ســازی ه ـوا ،بــدن را هــم بــه طــور
مســتقیم خنــک کــرد و بــه جــای خنــک کــردن بــدن بــا بــرق
و انــرژی مــی تـوان بــه صــورت زیــر پایــی و زیــر دســتی و بــا
اســتفاده از آب و جریــان خــون و شــبکه عصبــی ،بــدن را خنک
کند.همچنیــن لبــاس هــای پوشــیدنی کــه بــر روی عــروق پــر

حجــم خونــی قــرار گرفتــه و بــدن را از داخــل و زیــر لبــاس
خنــک مــی کنــد ،از دیگــر تولیــدات ایــن مرکــز اســت.
نظــر شــما در مــورد نمایشــگاه دســتاورد هــای
هفتــه پژوهــش و فنــاوری یــزد چیســت؟
از نظــر حجــم و موقعیــت جغرافیایــی ایــن نمایشــگاه در حــال
افــت اســت ،قبــل از ایــن نمایشــگاه در محــل دانشــگاه بــوده
امــا در حــال حاضــر بــه نیــت بازدیــد عمــوم از دســتاورد هــای
پژوهشــی در ایــن محــل برگــزار مــی شــود.اما بــه نظــر مــن
اگــر در مرکــز ثقــل جمعیتــی یا دانشــی شــهر باشــد مناســب تر
خواهــد بــود و بایــد در مــکان یابــی آن تجدیــد نظــر شــود.

مدیرعامل شرکت پویش گران تابش ویستا:

گسترده کردن تبلیغات موجب استقبال بیشتر از نمایشگاه می شود

شــرکت پویــش گــران تابــش
ویســتا ،از شــرکت هــای مســتقر
در پردیــس زیســت فنــاوری و
سیســتم هــای پیشــرفته صنعتــی
پــارک علــم و فنــاوری یــزد ،یکــی
از شــرکت های شــرکت کننــده در
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش،
فنــاوری و فــن بــازار بــود .گفــت
وگویــی کوتــاه بــا اعظــم عســکری ،مدیرعامــل ایــن شــرکت

داشــتیم کــه بــا هــم مــی خوانیــم:
چه محصولی در نمایشگاه عرضه کردید؟
هشــدار دهنــده ی پرتویــی پرتــو هــای ایکــس و گامــا کــه
مشــخص مــی کنــد در چــه نقاطــی پرتوهایــی کــه دیــده نمــی
شــوند ،وجــود دارنــد و ایــن مــورد را تشــخیص داده و بــه صــورت
آالرم بــه مــا هشــدار مــی دهــد.
موفقیت شرکت شما در حوزه پژوهش چه بوده است؟
شــرکت پویــش گــران تابــش ویســتا توانســته اســت یــک
محصــول را بــه صــورت ملــی تولیــد کــرده و بــه صــورت ارزان تر

و بــا کیفیــت بهتــر و بــه صــورت بهینــه عرضــه کنــد.
ارزیابی شما از نمایشگاه فن بازار یزد چیست؟
کیفیــت نمایشــگاه خــوب اســت امــا متاســفانه اطــاع رســانی
خیلــی ضعیــف بــوده و اســتقبال از نمایشــگاه آن گونــه کــه باید
صــورت نگرفتــه اســت .در صــورت اطــاع رســانی بهتــر بــه
ارگان هــا از طریــق صــدا و ســیما اســتقبال بهتــری صــورت
مــی گرفــت و بــه نظــر مــن گســترده کــردن تبلیغــات بــرای
نمایشــگاه هــای بعــدی مــی تواند موجــب افزایــش اســتقبال از
نمایشــگاه شــود.

مدیرعامل شرکت فالت قاره:

زمان بیشتری برای معرفی محصوالت نیاز است

شــرکت مهندســی فــات قــاره،
از شــرکت هــای دوره پسارشــد
پــارک علــم و فنــاوری یــزد اســت
کــه در ایــن دوره نمایشــگاه فــن
بــازار شــرکت کــرده اســت .بــا
محمدمهــدی آرمــان ،مدیرعامــل
ایــن شــرکت گفــت و گــو کردیــم:
چه محصولی در نمایشگاه عرضه کردید؟
حــوزه فعالیــت شــرکت فــات قــاره در زمینــه سیســتم هــای
تصفیــه آب در گریــد صنعتــی ،پزشــکی و آزمایشــگاهی اســت و

دو محصــول در نمایشــگاه عرضــه کــرده ایــم کــه یکــی از آن
هــا آب شــیرین کــن صنعتــی اســت کــه کاربــری آن در حــوزه
ی تامیــن آب شــرب دام و طیــور و کشــاورزی و گلخانــه ای اســت
و محصــول دیگــر دســتگاه تولیــد آب مقطــر فــوق خالــص اســت
کــه بــا میکروزیمنــس کمتــر از دو دهــم و بــا روش هــای ترکیبی
ســاخته شــده و مــورد تســت قــرار گرفتــه و در حــال حاضــر اغلب
بیمارســتان هــا و آزمایشــگاه های اســتان در حــال اســتفاده از این
محصول هســتند.
موفقیت شرکت شما در حوزه پژوهش چه بوده است؟
محصولــی داریــم کــه بوســیله آن ،آب معــدن زغــال ســنگ
فــرآوری مــی شــود و مــی توانیــم از پســاب معــادن زغال ســنگ،

جهــت تامیــن آب شــرب اســتفاده کنیــم کــه ایــن محصــول در
ســفر ریاســت جمهــوری مــورد اســتقبال ریاســت محتــرم جمهور
و دکتــر واعظــی قــرار گرفــت و چون اســتان یــزد اســتانی کم آب
و موضــوع آب در ایــن اســتان مســئله ای بســیار مهــم اســت ایــن
محصــول مــی توانــد بــه جــای ورود آب از ســایر نقاط کشــور ،نیاز
آب اســتان را تامیــن کنــد.
نظر شما در مورد نمایشگاه امسال چیست؟
نمایشــگاه بــه خوبــی برگــزار شــده اســت امــا نیــاز بــه اطــاع
رســانی بهتــری دارد کــه مراجعــه کننــدگان مرتبــط بــا ایــن حوزه
از ایــن نمایشــگاه بازدیــد داشــته و از ایــن محصــوالت اســتفاده
کنند .
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معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد:

حضور پررنگ فناوران در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناری یزد

معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری یــزد
بــا اشــاره بــه اهمیت برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای
پژوهــش و فــن بــازار در مراکــز تجــاری ،اظهــار کــرد:
علــت ایــن انتخــاب افزایــش توجــه فنــاوران بــه بخش
فــروش و بــازار اســت.
«شــهرام شــکوهی» بــه اســتقبال خــوب مــردم از این
نمایشــگاه اشــاره کــرد و گفــت :امســال  80درصــد از
غرفــه هــای نمایشــگاه بــه بخــش فنــاوری اختصــاص

یافتــه بنابرایــن بســیار مهم اســت حضــور دانشــجویان
در ایــن نمایشــگاه پررنــگ تــر شــود.
شــکوهی افــزود :همزمــان بــا ایــن نمایشــگاه ،تعــدادی
پنــل برگــزار شــده کــه در زمینــه بیــان مشــکالت
اســتان و صنایــع ،بــه مــردم ،پژوهشــگران و فنــاوران
فعالیــت کردنــد تــا نیازهــای صنعــت ،به کمــک جوانان
پاســخ داده شــود.
وی تاکید کرد :با توجه به کاهش  15درصدی بودجه

امسال می توان با همراهی بخش خصوصی و صنایع
این کسری بودجه را جبران و از ظرفیت های خوب
این بخش استفاده کرد.
وی در پایــان ســخنان خــود بــه معرفــی غرفــه برتــر در
ایــن نمایشــگاه اشــاره و خاطرنشــان کــرد :امیدواریــم
برگــزاری ایــن چنیــن نمایشــگاه هایــی گامــی موثــر در
پیشــرفت کشــور و اســتان باشــد و در ســال هــای آتــی
نیــز ایــن رویــه تقویــت شــود.

مدیرعامل شرکت شفا شهد شیرکوه یزد:

محل برگزاری نمایشگاه امسال برای بازدید عموم مناسب بود

شــرکت شفاشــهد شــیرکوه یــزد ،یکــی از شــرکت های شــرکت
کننــده در نمایشــگاه فــن بــازار یــزد اســت .متــن زیــر حاصــل
گفــت و گــو بــا علــی صادقیــان ،مدیرعامــل این شــرکت اســت:
چه محصولی در نمایشگاه عرضه کردید؟
شــرکت شفاشــهد شــیرکوه یــزد در حــال فعالیــت در حــوزه
فــرآوری محصــوالت زنبــور عســل بــوده و مــدت ســه ســال
اســت کــه در پــارک علــم و فنــاوری یــزد فعالیــت مــی کنــد .دو
محصــول تولیــدی شــرکت مــا تجــاری شــده و در حــال عرضه
بــه بــازار اســت ،یکــی از آنهــا کــرم مرطــوب کننــده عســل،
حــاوی عســل طبیعــی و مــوم عســل اســت و محصــول دیگــر
کــرم ضــد چیــن و چــروک حــاوی ژل رویــال زنبور عســل برای
صــورت و دور چشــم اســت.
موفقیت شرکت شما در حوزه پژوهش چه بوده است؟
کار خاصــی کــه در شــرکت شفاشــهد شــیرکوه انجــام شــده این

دســتاورد هــای شــرکت هــای
مختلــف اســت تــا بتواننــد توجهی
از ســوی مســئولین اســتانی و
کشــوری جلــب نماینــد و ایــن
نمایشــگاه ها بســتر مناســبی برای
ایــن موضــوع هســتند
تعامــل شــرکت هــا بــا یکدیگــر و
بــا افــراد خــاص و مجموعــه هــای
خــاص در نمایشــگاه نیــز از دیگــر مزیــت هــای ایــن نمایشــگاه
بــوده و مــکان برگــزاری آن نســبتا محل خوبی اســت کــه عموم
مــردم مــی تواننــد از آن بازدیــد کننــد امــا بعضــی از شــرکت هــا
کــه فــرآوری و تکنولــوژی خــاص دارنــد و محصــوالت آن
هــا بایــد در صنعــت اســتفاده شــود محیــط هــای پژوهشــی را
مــی طلبنــد و بایــد در دســتگاه های اجرایی کشــور نمایشــگاهی
بــرای عرضــه بهتــر محصوالتشــان داشــته باشــند.

اســت کــه بــرای اولیــن بــار بــر روی فــرآوری محصــوالت زنبور
عســل کار کــرده ایم .حیطــه ی کاری این شــرکت مــواد غذایی،
دارویــی و آرایشــی بهداشــتی بــا اســتفاده از فــرآورده های طبیعی
زنبــور عســل اســت و مزیــت ایــن محصــوالت ایــن اســت کــه
عســل طبیعــی در محصوالت آرایشــی بهداشــتی اســتفاده شــده
چــرا کــه در محصــوالت آرایشــی بهداشــتی معمــوال از پــودر
عســل اســتفاده مــی شــود ولــی شــرکت شفاشــهد شــیرکوه
بــا اســتفاده از فرموالســیون هــای ویــژه از عســل طبیعــی در
محصــوالت خــود اســتفاده مــی کنــد و تولیــد کننــده تمامــی
مــواد اولیــه و مــواد موثــره آن اســت.
ژل رویــال اســتفاده شــده در ایــن محصــوالت نیــز ژل ایرانــی
اســت کــه اســید هــای چــرب آن نســبت بــه محصــول مشــابه
چینــی و تایلنــدی حــدود  4برابــر اســت
نظر شما در مورد نمایشگاه امسال چیست؟
نمایشــگاه هــا موقعیــت مناســبی بــرای بــه عرضــه گذاشــتن

مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران:

نمایشگاه پژوهش ،عید نوروز فعاالن این عرصه است

مرکــز توســعه فنــاوری ســرامیک ایــران مــدت دو ســال اســت
کــه بــا حمایــت پــارک علــم و فنــاوری یــزد و شــرکت شــهرک
هــای صنعتــی و ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی شــامل
انجمــن هــای صنفــی ســرامیک ،کاشــی و لعــاب و تعــدادی از
شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور حــوزه ســرامیک راه اندازی
شــده اســت .بــا رامیــن زارع ،مدیرعامــل این مجموعه در حاشــیه
نمایشــگاه فــن بــازار گفــت و گــو کردیــم:
در این نمایشگاه چه محصوالتی عرضه کردید؟
هــدف مــا از بــدو تاســیس مرکــز توســعه فنــاوری ســرامیک
ایــران ،شناســایی نیــاز هــا و عارضــه هــای صنعــت ســرامیک
بــود .بــه همیــن دلیــل گلــوگاه نــوآوری صنعــت ســرامیک را
شناســایی نمــوده و متناســب بــا اولویــت نیــاز آن هــا اقــدام بــه
رفــع آن هــا نمودیــم.
عمــده محصوالتــی کــه فعــا در مرحلــه ی آزمایشــگاهی
و ســطح یــک و دو نــوآوری شــروع کردیــم ،رنگدانــه هــای
ســرامیکی اســت کــه در حــال حاضــر بیشــترین حجــم واردات
زنجیــره ی تامیــن ســرامیک متعلــق بــه جوهــر چــاپ اســت.
لطفا بیشتر در این زمینه توضیح دهید.
پیــش از ایــن دانــش فنــی رنگدانــه هــا در کشــور وجود نداشــت
و همــکاران مــا در مرکــز توســعه فنــاوری ســرامیک ایــران بــه
دانــش فنــی آن دســت یافتــه و نمونــه هــای آزمایشــگاهی ایــن
محصــول ســاخته شــد و در حــال حاضــر در مرحلــه ی جــذب

ســرمایه گذار هســتیم.
از دیگــر معضــات صنعــت ســرامیک ،خــاک مــورد نیــاز ایــن
صنعــت بــوده کــه عمــده خــاک مــورد نیــاز از منابــع خــارج از
اســتان تامیــن مــی شــده و بدلیــل کرایــه بــاالی حمــل و نقــل
معضلــی جــدی را برای صنعت کاشــی و ســرامیک ایجــاد نموده
اســت ،در مرکــز توســعه فنــاوری ســرامیک ایــران بــا اســتفاده از
ظرفیــت معــادن خــاک موجود اســتان ،در حــال طراحــی فرمولی
جهــت اســتفاده از ایــن خــاک هســتیم کــه بــه وســیله آن نیــاز
کارخانجــات را تامیــن کنیــم و در حــال حاضــر نیــز بــا یکــی از
ایــن کارخانــه هــا وارد همــکاری شــده ایــم.
پــودر تصفیــه پســاب هــای صنعتــی در حــوزه صنعت ســرامیک
از دیگــر محصــوالت مــا بــوده اســت .همچنیــن مرکــز توســعه
فنــاوری ســرامیک ایــران کارگــزار تخصصــی صنعت ســرامیک
بــوده و در زمینــه تجــاری ســازی محصــوالت شــرکت هــای
پــارک علــم و فنــاوری در حــوزه صنعــت ســرامیک فعالیــت می
کند.جایگزیــن و مکمــل اکســید روی ،جایگزیــن زیرکونیــوم و
پــودر تصفیــه پســاب صنعتــی از محصوالتــی اســت کــه بحــث
کارگــزاری تجــاری ســازی آن را انجــام داده ایــم.
چشم انداز مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران
چیست؟
مــا یــک مرکــز تــازه تاســیس هســتیم و امیدواریــم تــا یــک
ســال آینــده بتوانیــم بســیاری از امــوری کــه در حــوزه نــوآوری
و آزمایشــگاهی داریــم را بــه صنعــت متصــل کنیــم .اگــر بتوانیم

موضــوع جوهــر چــاپ را عملیاتــی
نمــوده و همچنیــن فرموالســیون
بدنــه کاشــی را بــا کیفیــت مطلوب
تــری ارائــه کنیــم ایــن دو مــورد
موفقیــت اصلــی مرکــز توســعه
فنــاوری ســرامیک ایــران بــرای
یــک ســال آینــده خواهــد بــود.
نظر شما در مورد نمایشگاه
امسالچیست؟
مــن نمایشــگاه هــا را عیــد نــوروز صنعــت و شــرکت هــا
مــی دانــم .ایــن نمایشــگاه نیــز عیــد نــوروزی بـرای فعــاالن حوزه
پژوهــش و فنــاوری اســت و اینکــه ایــن شــرکت هــا بــا یکدیگــر
مالقــات دارنــد و بــا دســتاورد هــای یکدیگر آشــنا می شــوند و بین
ایــن شــرکت هــا هــم افزایــی شــکل مــی گیــرد مــی توانــد تبادل
علــم و فنــاوری صــورت گیــرد و اگــر بتوانیم برای نمایشــگاه هفته
پژوهــش بخــش خصوصی صنعــت را درگیــر کنیــم و در قالب تور
هــای بازدیــد آن هــا را بــه ایــن ســمت هدایــت کنیــم مــی توانیم
ایــن نمایشــگاه را پــر رونــق تــر از قبــل ببینیم.
اگر نظر ،پیشنهاد یا انتقادی دارید بفرمایید
فکــر مــی کنــم اگــر بــه جــای انکه بــه بخــش خصوصــی غرفه
اختصــاص دهیــم بــه فکــر ایــن باشــیم کــه بــرای هــر صنعــت
تــور تخصصــی ترتیــب داده تــا ایــن صنایــع از نمایشــگاه بازدید
کننــد ،اثربخــش تــر خواهــد بود.
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پارک علم و فناوری یزد میزبان بیش از  60نهاد
همزمــان بــا هفتــه پژوهــش و فنــاوری ،پــارک
علــم و فنــاوری یــزد یکــی از بزرگتریــن
رویدادهــای علــم و فنــاوری اســتان را بــا حضــور
پررنــگ نهادهــای دولتــی ،خصوصــی ،دســتگاه
هــای اجرایــی و شــرکت هــای فنــاور برگــزار
کــرد.
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش ،فنــاوری و فن
بــازار اســتان یــزد روز ســه شــنبه  19آذر  98در
محــل مجتمــع تجــاری -تفریحی خلیــج فارس
افتتاح شــد.
آییــن افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه بــا حضــور
محمدعلــی طالبــی؛ اســتاندار یــزد ،اکرم فــداکار،
معــاون توســعه مدیریــت و منابع اســتانداری یزد،
مجتبی حســینی پــور ،رئیــس ســازمان مدیریت
و برنامــه ریــزی اســتان یــزد ،محمدمهــدی
لطفــی ،رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد،
شــهرام شــکوهی ،معــاون فنــاوری و نــوآوری
پــارک و جمعی از مســئولین اســتانی افتتاح شــد.
بــه دلیــل دسترســی عمــوم مــردم بــرای بازدیــد
از نمایشــگاه ،مجتمــع تجــاری تفریحــی خلیــج
فــارس بــه عنــوان محــل برگــزاری نمایشــگاه

دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار
اســتان انتخــاب گردیــد.
پژوهــش اثــر بخــش ،فنــاوری ارزش آفریــن و
رونــق تولیــد ،محورهــای برگــزاری نمایشــگاه
دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار
قــرار گرفــت تــا ایــن نمایشــگاه بــا مشــارکت
دانشــگاهها ،شــرکتهای دانشبنیــان ،مراکــز
علمــی ،صنایــع و دســتگاههای اجرایــی یــزد،
فعالیــت خــود را آغــاز کنــد.
در ایــن نمایشــگاه بیــش از  50غرفــه مســتقر
شــدند کــه ایــن تعــداد شــامل دســتگاه هــای
اجرایــی ماننــد اســتانداری یــزد ،آمــوزش و
پــرورش ،نیــروی انتظامــی اســتان یــزد ،اداره
کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان
یــزد ،شــهرداری یــزد ،اداره کل حفاظــت محیــط
زیســت اســتان یــزد ،ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان یــزد ،اداره کل پســت اســتان یــزد،
شــرکت هــای دولتــی از جملــه برق منطقــه ای
یــزد ،دانشــگاه هــای اســتان از جملــه دانشــگاه
یــزد ،دانشــگاه اردکان ،دانشــگاه فنــی و حرفه ای
اســتان یــزد ،دانشــگاه علــم و هنــر یزد ،ســازمان

جهــاد دانشــگاهی یزد و دانشــگاه علوم پزشــکی
شــهید صدوقــی یــزد همچنیــن شــرکت هــای
مســتقر در پردیــس هــای فنــاوری پــارک علــم
و فنــاوری یــزد شــامل شــرکت هــای فــات
قــاره ،پویشــگران تابــش ویســتا ،گلســنگ کویر
یــزد ،داده پــردازان ورتــا ،فرافــر ،مدیســاپلیمر یزد،
شفاشــهد شــیرکوه یــزد ،توتیــا طــب پیشــرفته،
آپافــن ،پارســان الکترونیــک ،ســافا ،جواهرنگاران
آریاســایان ،بوســتان یــزد ،راهــکار تجــارت
پویا(ســورنا) ،زیســت پایــش باتــاب کویــر ،مرکز
توســعه فنــاوری ســرامیک ایــران ،صنــدوق
پژوهــش و فنــاوری اســتان یــزد ،شــتابدهنده
ســرآیند افــکار نــو بــود.
برنامههایجانبینمایشگاه
در کنــار برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای
پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار اســتان یــزد،
پــارک علــم و فنــاوری یــزد برنامه هایــی جانبی
بــه شــرح زیــر تــدارک دیــده اســت:
برگزاری پنل های تخصصی
چهــار پنــل تخصصــی همزمــان بــا برگــزاری
نمایشــگاه در محــل برگــزاری آن برگــزار شــد:

ســه شــنبه  19آذر  98همزمــان بــا نخســتین
روز نمایشــگاه ،پنــل تخصصــی «صــادرات
محصــوالت دانــش بنیــان» ،برگزار شــد کــه در
ایــن پنــل محمــد قویــدل ،مدیــر روابــط عمومی
و اموربیــن الملــل پــارک علــم و فنــاوری یــزد
در زمینــه اهمیــت بــازار خارجــی و صــادرات
فنــاوری و محصــوالت دانــش بنیــان ،مجیــد
غفــوری منــش ،رئیــس بانــک توســعه صــادرات
ایــران شــعبه یــزد در مــورد برنامــه هــای بانــک
توســعه صــادرات ایــران جهــت شــرکت هــای
دانــش بنیــان و ارائــه گــزارش عملکــرد بانــک،
علــی اصغــر بیگــی ،عضــو هیئــت نماینــدگان
اتــاق یــزد در زمینــه چالشهــای صــادرات،
بیــان تجربیــات و پیشــنهادات و محمــد علــی
لبافــی ،مشــاور طرح هــای صنعتی و کارشــناس
بازرگانــی خارجــی ،در مــورد چگونگــی آمادگــی
و برنامــه ریــزی شــرکت هــای فنــاور و دانــش
بنیــان جهــت صــادرات ســخنرانی کردنــد.
در همیــن روز پنلــی دیگــر در محــل برگــزاری
نمایشــگاه بــا عنــوان پنــل «شناســایی و رفــع
نیــاز فنــاوری صنایــع و ســازمان هــا» بــا حضور
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د دولتی و خصوصی در نمایشگاه فن بازار یزد
محمــد دهقــان ،معــاون صنایع کوچک شــرکت
شــهرک هــای یــزد در زمینــه شناســایی و رفــع
نیــاز در صنایــع ،ســید محمــد علــی شــبانی،
رئیــس اداره آمــوزش و پژوهــش شــهرداری یــزد
در مــورد رفــع نیــاز فنــاوری شــهرداری ،حبیــب
زارع ،مســئول راه انــدازی دفتــر انتقــال فنــاوری،
در مــورد برنامــه هــای دفتــر انتقــال فنــاوری در
رفــع نیازهــای فنــاوری و الهــام شــکاری ،مدیــر
پــروژه شناســایی و رفــع نیــاز فنــاوری صنایــع
و ســازمان هــای فــن بــازار یــزد ،در زمینــه
برنامههــای فــن بــازار در اجــرای پروژههــای
شناســایی و رفــع نیــاز ایــراد ســخن نمودنــد.
 20آذر  ،98مجتمــع تجــاری خلیــج فــارس
میزبــان برگــزاری دو پنــل تخصصــی بــا عناوین
«شــهر هوشــمند» و «چالــش هــا و فرصــت
هــای ســرمایه گــذاری خطرپذیــر» بــود.
در پنــل «چالــش هــا و فرصــت هــای ســرمایه
گــذاری خطرپذیــر» محمــد ســپهر ،مدیــر عامل
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان یــزد در
مــورد ســرمایه گــذاری خطرپذیــر و برنامههــا و
ســوابق صنــدوق ،اکــرم فــداکار ،معاون توســعه و

آیین افتتاحیه این نمایشگاه
با حضور محمدعلی طالبی؛
استاندار یزد ،اکرم فداکار،
معاون توسعه مدیریت و
منابع استانداری یزد ،مجتبی
حسینی پور ،رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی
استان یزد ،محمدمهدی
لطفی ،رئیس پارک علم و
فناوری یزد ،شهرام شکوهی،
معاون فناوری و نوآوری
پارک و جمعی از مسئولین
استانی افتتاح شد.

مدیریــت منابــع اســتانداری یزد در زمینــه جایگاه
و اهمیــت ســرمایه گــذاری خطرپذیــر و توســعه
نــوآوری در برنامــه هــا و رویکردهــای کالن
اســتان ،غضنفــر میرجلیلــی ،رئیــس کمیســیون
ســرمایهگذاری نــوآوری اســتان یــزد در زمینــه
معرفــی و اعــام برنامههــای کمیســیون
ســرمایهگذاری اتــاق بازرگانــی در زمینــه
ســرمایه گــذاری خطرپذیــر و ابوالفضــل
ســاجدی ،مدیرعامــل پذیــرش  ،۲۴در زمینــه
تجربــه ســه دوره ســرمایه پذیــری در پذیــرش
 ۲۴بحــث و تبــادل نظــر نمودنــد.
در پنــل «شــهر هوشــمند» امیــر جهانگــرد،
مدیــر پردیــس فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات پــارک علــم و فنــاوری یــزد و دبیــر
کانــون تفکــر شــهر هوشــمند یــزد در زمینــه
ویژگــی هــای شــهر هوشــمند ،حمیدرضــا
قمــی ،رئیــس کمیســیون شــهر هوشــمند و
بهبــود روش هــای شــورای اســامی شــهر
یــزد در مورد فرصــت هــای ســرمایه گــذاری
و کارآفرینــی در شــهر هوشــمند ،مجیــد بیگــی،
سرپرســت ســازمان شــهرداری یــزد بــا موضــوع

برنامــه هــای شــهرداری یــزد در زمینــه شــهر
هوشــمند ،مهــدی فــاح ،عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه یــزد و عضــو کانــون تفکــر شــهر
هوشــمند بــا موضــوع حمــل و نقــل پایــدار
ســخنرانی نمودنــد.
برگزاری تور فناوری
یکــی از برنامــه هــای هفتــه پژوهــش پــارک
علــم و فنــاوری یــزد کــه در حاشــیه نمایشــگاه
برگــزار شــد ،برگــزاری تورفنــاوری بــرای عالقه
افــراد عالقــه منــد در قالــب
منــدان بــود: .
ایــن تورهــا از شــرکت هــا و صنایــع اســتان
بازدیــد کردنــد.
رونمایــی از دســتاورد هــای حــوزه
پژوهــش و فنــاوری
رونمایــی از دســتاورد هــای حــوزه پژوهــش
و فنــاوری نیــز جــزو برنامــه هــای جانبــی
نمایشــگاه فــن بــازار یــزد بــود کــه توســط پارک
علــم و فنــاوری یــزد برگــزار شــد.
گفتنــی اســت دو پنــل در طــول ایــن نمایشــگاه
برگــزار شــده و مابقــی پنــل هــا بــرای تمرکــز
بیشــتر بــه هفتــه آینــده موکــول شــده اســت.
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در پنل شناسایی و رفع نیازفناوری صنایع و سازمان ها مطرح شد:

لزوم حرکت به سمت نوآوری باز و غیر محدود به تیم های داخلی

پنــل تخصصــی بــا عن ـوان شناســایی و رفــع
نیازفنــاوری صنایــع و ســازمان هــا بــه مرحلــه
اجـرا درآمــد.در ایــن پنــل تخصصــی «محمــد
دهقــان» دبیرپنــل« ،ســیدمحمدعلی شــبانی»
رئیــس اداره آمــوزش و پژوهــش شــهرداری
یزد«،حبیــب زارع» مســئول راه انــدازی دفتــر
انتقــال فنــاوری و «الهام شــکاری» مدیــر پروژه
شناســایی و رفــع نیاز فنــاوری صنایع و ســازمان
هــای فــن بــازار یــزد حضــور داشــتند.
محمــد دهقــان در ابتـدای برگـزاری ایــن پنــل
بــه چالــش هــای موجــود برســر راه صنایــع
و ســازمان هــا اشــاره کــرد و گفــت :گام اول
بـرای رفــع ایــن چالــش هــا ،شناســایی نیازهــا
اســت و یــک واحــد صنعتــی در صــورت توجــه
بــه فنــاوری روز مــی توانــد ایــن چالــش هــا را
برطــرف کنــد.
حبیــب زارع ،مســئول راه ان ـدازی دفتــر انتقــال

فنــاوری نیــز بیــان کــرد :چهار نــوع ســازمان در
مقابــل دانشــگاه ،پــارک های علــم و فنــاوری و
شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیان بــا نیازهای
متفاوتــی وجــود دارد کــه برحســب نــوع نیــاز،
روش یــا الگــوی ســاختار دهــی بــه نیازهــای
فناورانــه مــی توانیــم ســازمان هــا را بــه چهــار
دســته تقســیم کنیــم.وی افــزود :بعضــی از ایــن
ســازمان هــا فــرد محــور هســتند کــه حجــم
انبوهــی از راه حــل فناورانــه را دارنــد امــا اگــر
بخواهیــم نیازهایشــان را رفــع کنیــم بایــد بــه
ســراغ افــراد برویــم کــه در چنیــن شــرایطی
اســتخراج دانــش هــای ضمنــی و یــاراه حــل
هــای فناورانــه ضمنــی بیشــتر از هــر چیــزی
نمــود پی ـدا مــی کنــد کــه کار سیســتم هــای
مدیریــت دانــش اســت.
زارع در ادامــه بــه ســازمان هــای پــروژه محــور ،
ســازمان هــای مســئله محــور و ســازمان هــای

فرآینــد محــور اشــاره کــرد و گفــت :هر کـدام از
ایــن ســازمان هــا بــا مشــکالت جــدی از قبیل
شــناخته نشــدن فعالیــت هــا و جریــان ســازی
نشــدن راه حــل هــا روبــه رو هســتند.
وی افــزود :بنابرایــن بوجــود آوردن یــک ســری
نهادهــای نــرم هماننــد سیســتم نظــام مدیریت
دانــش ضــروری اســت تــا نقشــی جــدی در
ایجــاد ارتبــاط بیــن نهادهــا ایفــا کنــد.
در ادامــه ســید محمدعلــی شــبانی نیــز بــه
نیازهــای اصلــی شــهرداری یــزد اشــاره و بیــان
کــرد :معضــات داخلــی ،تعامــات بــا ســایر
دســتگاه هــا و ارتبــاط بــا مــردم مشــکالت
اصلــی شــهرداری اســت کــه اگــر بخواهیــم به
مهمترین آن اشــاره ای داشــته باشــیم ،شناسایی
و رفــع نیازهــای مــردم بســیار جــدی تــر و
حائزاهمیــت اســت.
وی بــا بیــان ایــن که معضــات مــا بــدون ارائه

بهتریــن خدمــت حــل شــدنی نیســت ،گفــت:
ایــن خدمــت بــا آگاهــی کامــل از نیازهــای
روزانــه مــردم بــرای ارائــه خالقانــه تریــن راه
حــل بهبــود مــی یابد.الهــام شــکاری یکــی
از اعضــای ایــن پنــل ،نیــز اظهــار کــرد :از آن
جایــی کــه موضــوع پنــل شناســایی و رفــع نیاز
اســت بایــد مطــرح کنم کــه مهمترین نکتــه در
حــوزه صنعــت ،بحــث طــرح توســعه ای و بــه
نوعــی نــوآوری اســت و ایــن درحالــی اســت که
نــوآوری صنایــع مــا بســته و محــدود بــه همان
صنعــت مــی باشــد امــا دنیــا به ســمت نــوآوری
بــاز پیــش رفتــه بــه ایــن معنــا کــه مرزهــا
محــدود به تیــم هــای داخلی نیســت.وی گفت:
در شناســایی و رفــع نیازهــا ،مــا ســعی داریــم به
ایــن موضــوع بیشــتر بپردازیــم و چالــش هــا و
نیازهــای فناورانــه صنایــع را از طریــق همیــن
نــوآوری بــاز حــل کنیــم.

علی نیکوکار ،مدیر عامل مرکز پویا نمایی پارک علم و فناوری یزد(فرافر):

فرصت حضور در کنار صنعتگران ،سکوی پرتاب شرکت است

شــرکت فرافــر ،مرکــز تخصصــی انیمیشــن
پــارک علــم و فنــاوری اســت کــه در مرکــز اقبال
فعالیــت مــی کنــد بــا علــی نیکــوکار ،مدیرعامل
ایــن شــرکت گفــت و گــو کردیــم:
چــه محصولــی در نمایشــگاه عرضــه

کردیــد؟
مــا دو محصــول انیشمیشــن و بــازی کامپیوتری
را در دســتور کار داشــته و تولیــد مــی کنیــم .البته
هنــوز وارد حیطــه بــازی ســازی نشــده ایم و ســه
ســال اســت کــه بــه طــور تخصصــی در حــوزه
انیمیشــن فعالیــت مــی کنیم .
محصــوالت مــا انیمیشــن هــای داســتانی،
تبلیغاتــی و انیمیشــن هــای صنعتــی هســتند و
انیمیشــن هــای دو بعــدی ،کارتونــی ،ســه بعدی،
موشــن گرافیــک و  ...در زیــر مجموعــه ایــن
محصــوالت قــرار دارد.
شــرکت فرافــر مــدت ســه ســال اســت کــه بــه
طــور رســمی فعالیــت مــی کنــد امــا نمونــه کار
هــای تولیــد شــده و عرضــه شــده بــه عنــوان
رزومــه ی شــرکت طــی تجربیــات ســال هــای
گذشــته تولیــد شــده اســت.

موفقیــت شــرکت شــما در حــوزه
پژوهــش چــه بــوده اســت؟
یکــی از امتیــازات مثبتــی کــه شــرکت فرافــر به
دســت آورده ایــن اســت کــه بــه طــور تخصصی
در حــوزه انیمیشــن هــای صنعتی در یــزد فعالیت
مــی کنــد و انیمیشــن هــای ایــن شــرکت در
ســطح انیمیشــن هــای بیــن المللــی اســت  .در
واقــع انیمیشــن هــای تولیــد شــده ایــن شــرکت
در نمایشــگاه هــای خــارج از کشــور پخش شــده
ومــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
نظــر شــما در مورد نمایشــگاه امســال
فن بــازار چیســت؟
مزیــت ایــن نمایشــگاه بــا توجــه بــه اینکــه
محصــول مــا محصولــی رســانه ای و هنــری
اســت ایــن اســت کــه شــرکت فرافــر در کنــار
صنعتگــران قــرار گرفتــه و محصــوالت خــود

را در کنــار مشــتریان خــود بــه عرضــه مــی
گــذارد و فرصــت حضــور ایــن شــرکت در کنــار
صنعتگــران بــه عنــوان یــک ســکوی پرتــاب
محســوب مــی شــود.
نمایشــگاه نمایشــگاه خوبــی بــود امــا احســاس
مــی کنــم شــرکت هــا و صنعتگــران دیگــری
نیــز مــی تواننــد در این نمایشــگاه حضور داشــته
باشــند و تبلیغــات بایــد گســترده تــر باشــد تــا
صنعتگــران دیگــر کــه بــه نمایشــگاه مرتبــط
هســتند حضــور پیــدا کننــد.
از نظــر مــکان برگــزاری موافــق ایــن محــل
نیســتم و فضــای انتخــاب شــده اصــا درخــورد
نمایشــگاهی بــا ایــن عنــوان نیســت و محلــی
کــه شــرکت هــای مهــم و ارگان هــای دولتــی
حضــور دارنــد نبایــد در فضــای پارکینــگ یــک
مجموعــه ی تجــاری باشــد.
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در پنل صادرات محصوالت دانش بنیان مطرح شد:

پایه اصلی شرکت های دانش بنیان کمک به تجارت بین الملل است

دومیــن پنــل بــا حضــور آقایــان مجیــد غفــوری
منــش ،علــی اصغــر بیگــی ،محمدعلــی لبافی و
محمدقویــدل برگزار شــد.
مجیــد غفــوری منــش بــا اشــاره بــه ایــن کــه
بانــک توســعه صــادرات ایــران بــه عنــوان تنهــا
اگزیــم بانــک کشــور اســت کــه رســالت آن بــا
توجــه بــه اهــداف کالن اقتصــادی ،کمــک بــه
توســعه صــادرات غیرنفتــی اســت ،گفــت :بــرای
ایــن بانــک مأموریــت هایــی نظیــر توســعه
کمــی و کیفــی صــادرات غیرنفتی ،فراهــم آوری
حضــور ایــران در بازارهــای بیــن المللــی ،اعطای
تســهیالت و اعتبــارات صادراتــی و همچنیــن
ارائــه خدمــات مشــاوره ای بــه صادرکننــدگان در
نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی افــزود :بانــک توســعه صــادرات بــا توجــه
بــه کیفیــت مطلــوب و ســرعت ارائــه خدمــات
بــه مشــتریان ،در حــوزه تأمیــن مالــی صــادرات
غیرنفتــی خوشــبختانه جایــگاه ویــژه ای را در
طــول حیــات  27ســاله خــود در نظــام بانکــی
دارد ،بــه طــوری کــه صادرکننــدگان نمونــه
اســتانی و کشــوری مشــتریان ویــژه ایــن بانــک
هســتند.

غفــوری منــش بــا بیــان ایــن کــه مجمــوع
خدمــات بانــک توســعه صــادرات بــه قالــب
یــک بســته خدماتی و تســهیالتی به مشــتریان
ارائــه مــی شــود ،خاطرنشــان کــرد :ایــن بانــک
از ســال  90بــا تأســیس صنــدوق پژوهــش و
فنــاوری و تأســیس خــط اعتبــاری آمادگــی خود
را جهــت ارائــه خدمــات به شــرکت هــای دانش
بنیــان اعــام کــرده و در حــال حاضــر از خطوط
اعتبــاری کــه از صنــدوق توســعه ملــی مــی
گیــرد در ســطح گســترده تــری حمایــت هــای
الزم را انجــام مــی دهــد.
علــی اصغــر بیگــی نیــز اظهــار کــرد :هنگامــی
کــه از صــادرات صحبــت مــی کنیــم همــه افراد
بــه دنبــال ایــن هســتند کــه بــه نوعی برچســب
صــادر کننــده را بــه خــود بچســبانند در حالــی
کــه حضــور افــراد غیــر حرفــه ای در بازارهــای
خارجــی منجــر بــه کــم رنــگ شــدن نقــش
تولیــدات ایــران در ایــن بازارهــا خواهــد شــد.
وی ادامــه داد :صادرکننــدگان در ایــن حــوزه بــا
چالــش هــای زیــادی مواجه هســتند کــه بعضی
توســط افــراد ایجــاد شــده و بایــد حــل شــود و
بعضــی دیگــر نیــز از ســوی دولــت حــل شــدنی

اســت.
بیگــی صــادرات را نوعــی از فــروش دانســت که
در آن حلقــه واســطی بــه نام بانــک وجــود دارد و
بیــان کــرد :عــدم حضــور بانــک در ایــن عرصه،
تهدیــد جــدی بــرای صــادرات بــه شــمار مــی
رود کــه ایــن مشــکالت بانکــی تعــادل پولــی
تجــارت را بهــم میزنــد.
وی همچنیــن گفــت :صــدور بخشــنامههای
کارشناســی نشــده و سیاســت گذاریهــای
نادرســت در مقابــل توســعه صــادرات باعــث از
دســت دادن بازارهــای بینالمللــی میشــود.
محمدعلــی لبافــی یکــی دیگــر از اعضــای
پنــل ،پایــه اصلــی شــرکت هــای دانــش بنیــان
را کمــک بــه مباحــث صــادرات و تجــارت بیــن
الملــل عنــوان کــرد و افــزود :در طــی ســال
گذشــته تــاش شــد یک ســری مباحــث اصلی
در زمینــه تجــارت بیــن الملــل ماننــد اصــول
بازاریابــی و آشــنایی بــا اصول صــادرات بــه افراد
آمــوزش داده شــود و اکنــون در ادامــه فعالیــت
هــای خــود بتوانیــم روش هــای پرداخــت در
مبــادالت بیــن المللــی بــا توجــه به مشــکالتی
کــه در ایــن بخــش وجــود دارد آمــوزش دهیــم

طاهره منتظری ،کارشناس فروش شرکت دانش بنیان آپافن:
شــرکت دانــش بنیــان آپافــن ،از شــرکت هــای
دوره پسارشــد پــارک علــم و فنــاوری یــزد اســت
کــه امســال در نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش،
فنــاوری و فــن بــازار شــرکت کــرده اســت .بــا
طاهــره منتظــری ،کارشــناس فــروش ایــن
شــرکت بــه گفــت و گــو نشســتیم:
چــه محصولــی در نمایشــگاه عرضــه
کردیــد؟
شــرکت دانــش بنیــان آپافــن در زمینه ی ســاخت
و تولیــد دســتگاه هــای نســاجی فعالیــت می کند
و دســتگاه هــای واینــدر نــخ کــه به صورت شــل

تبلیغات خوبی برای نمایشگاه انجام نشده است
پیــچ و ســفت پیــچ عرضــه مــی شــود ،دســتگاه
مســتر ،دســتگاه هــاب و دســتگاه اپتیــک بــه
طــور کامــا داخلــی و بومــی ســازی تولیــد
مــی شــود کــه بــا دســتگاه هــای خارجــی قابــل
رقابــت اســت.
موفقیــت شــرکت شــما در حــوزه
پژوهــش چــه بــوده اســت؟
دســتگاه هــا بــه طــور کامــا بومــی تولیــد و
هیــچ گونــه تکنولــوژی خارجــی در آن بــه کار
نرفتــه اســت .تمــام قطعــات و تکنولــوژی آن در
داخــل کشــور و تحــت نظــر مهندســین داخلــی
تولیــد مــی شــود و قابــل ارائــه و قابــل رقابــت

بــا دســتگاه هــای خارجــی اســت امــا متاســفانه
زمینــه ی کافــی بــرای صــادرات محصــوالت
فراهــم نشــده و نیــاز بــه حمایــت مالی بیشــتری
در ایــن زمینــه داریــم
نظر شــما در مورد نمایشــگاه دســتاورد
هــای هفتــه پژوهــش و فنــاوری یــزد
چیست ؟
نمایشــگاه بســیار خوبــی اســت خصوصــا اینکــه
شــرکت هایــی کــه در ایــن نمایشــگاه حضــور
دارنــد تنــوع بســیار خوبــی دارنــد امــا تبلیغــات
کافــی بــرای بازدیــد کننــدگان انجــام نشــده و
جــای کار بیشــتری در ایــن زمینــه وجــود دارد.

و صــادر کننــدگان را بــا راهکارهــای مقابلــه بــا
تحریــم هــا درقالــب برگــزاری ســمینار آشــنا
کنیــم.
وی بیــان کــرد :اگــر بخواهیــم کســب و کار پــر
رونقــی ایجــاد کنیــم حتمــا بایــد بــه آن نــگاه
صادراتــی داشــته باشــیم چــرا کــه بســیاری
از صنایــع بــه دلیــل تمرکــز بــروی بازارهــای
داخلــی و ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه دچــار
افــول شــدند.
محمــد قویــدل نیــز مطــرح کــرد :در پنــل
صــادرات محصــوالت دانــش بنیــان ،ترکیبــی از
تجربــه ،آمــوزش و منابع مالــی وجود داشــت که
افــراد مــی تواننــد از ایــن ظرفیــت هــا اســتفاده
کننــد تــا در صــادرات خــود موفــق شــوند.
وی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه هیــچ فــردی بــدون
مطالعــه بــازار اقــدام بــه فعالیــت در ایــن عرصــه
نکنــد و ارتباطــات خــود را در صــادرات حفــظ
کنــد ،خاطرنشــان کــرد :شــرکت هــای دانــش
بنیــان و اتــاق بازرگانــی کــه امســال  88ســاله
مــی شــود از ظرفیــت هــای بســیار خوبــی
برخــوردار اســت کــه افــراد نبایــد از ایــن ظرفیت
هــا غافــل شــوند.
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مدیراجرایی :الهام خدابنده
تحریریه :مهتاب محمدیان ،مرضیه غالمی ،علیرضا طالب زاده،
شیما بهره ور ،فرزانه دهقانی زاده،مطهره منتظری
عکس :حمید دشتی ،حانیه کارگر

گرافیک :موسسه مطبوعاتی رسانه نگاران سالم یزد
حامیان :مرکز تفریحی تجاری خلیج فارس ،اتاق بازرگانی صنایع،
معادن و کشاوزی استان ،سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداری یزد

بازدید رئیس صندوق نوآوری و نتایج ارزیابی پژوهشگران و فناوران برتر استان یزد

در جلســات متعــدد کمیتــه علمــی ارزیابــی پژوهشــگران و
فنــاوران ،ابتــدا جهــت شناســایی بهتــر افــراد برتــر اســتان
در عرصــه پژوهــش و فنــاوری ،فعالیــن ایــن عرصــه بــه
13گــروه مجــزا تفکیــک شدند.ســپس بــا تعییــن کمیتــه
هــای ســه نفــره ارزیابــی بــرای هــر گــروه ،وظیفه شــاخص
علــی وحــدت ،رئیــس صنــدوق نــوآوری و ســازی ،تنظیــم فــرم امتیــاز دهــی ،بررســی مســتندات و
شــکوفایی کشــور ،چهارشــنبه  20آذر  98از شناســایی نفــرات برتــر در هــر گــروه بــه کمیتــه ســه نفــره
غرفــه پــارک علــم و فنــاوری یــزد بازدیــد
کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم
و فنــاوری یــزد ،همزمــان بــا دومیــن روز
برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش،
فنــاوری و فــن بــازار یــزد ،علــی وحــدت،
رئیــس صنــدوق نوآوری و شــکوفایی کشــور بــا حضــور در نمایشــگاه از غرفه
پــارک علــم و فنــاوری یــزد بازدیــد و از نزدیــک بــا فعالیــت هــای آن آشــنا
شــد.
گفتنــی اســت ،نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار یــزد
بــا شــعار پژوهــش اثربخــش ،فنــاوری ارزش آفریــن ،رونــق تولیــد ،بــه همت
پــارک علــم و فنــاوری یــزد ۱۹ ،تــا ۲۱آذر  ۹۸در محــل مجتمــع تفریحــی
تجــاری خلیــج فــارس واقــع در بلــوار آزادگان برگــزار شــد.

شکوفایی کشور از غرفه پارک علم
و فناوری یزد

بازديد مديران بخش خصوصی حوزه
گردشگرى از نمایشگاه دستاورد های
پژوهش،فناوری و فن بازار یزد

در ایــن بازدیــد کــه بــه دعــوت مديريــت
روابــط عمومــی مرکــز تفریحی-تجــاری
خلیــج فــارس و بــه منظــور آشــنایی بــا دانش
پژوهــان ،مخترعيــن ،شــركت هــاى دانــش
بنيــان و نخبــگان فعــال صــورت گرفــت،
مدیــر روابــط عمومــی مرکــز تفریحــی،
تجــاری ،فرهنگــی خلیــج فــارس در خــال
ايــن نمايشــگاه بــه ارائــه توضیحاتــی پیرامــون ظرفیــت هــا و توانمنــدی های
ایــن مركــز پرداخــت.
عليرضــا اســحاقی بــا اشــاره بــه اینکــه مركــز تفريحــى ،تجــارى و اداری خلیج
فــارس یــزد در زمینــی بــه مســاحت تقریبــی 10هزارمتــر بــا زیربنــای  80هزار
متــر مربــع کــه بــا احتســاب واحدهــای اداری در  12طبقــه احداث شــده اســت
افــزود :بــورس طــا و جواهــر ،کافــه گالــری ،فعالیــت در زمینــه گردشــگری و
توریســم ،ایجــاد غرفــه هــای تخصصی صنایــع دســتی و هنرهای مســتظرفه،
شــهربازی مســقف ،روف گاردن ،ســینمای مــدرن و ســالن تئاتــر ،فــود کــورت،
ســالن بولینــگ و هایپــر اســتار از جملــه بخــش هــای ایــن مجتمع هســتند که
برخــی از آنهــا افتتــاح شــده و برخــی دیگــر در دســت افتتــاح اســت.
مدیــر روابــط عمومــی مرکــز تفریحــی _ تجــارى خلیــج فــارس خاطــر نشــان
کــرد :تــاش مــا بــر ایــن اســت تــا بتوانیــم در بهمن مــاه ســال جــاری میزبان
جشــنواره فیلــم فجــر در ســینماهای ایــن مرکز باشــیم.
وى افــزود اميدواريــم بــا راه انــدازى كل مجموعــه بيش از پيــش بتوانيم فعاليت
هــاى عــام المنفعــه را در ايــن مركــز بــه عرصــه عمــل برســانيم .چنانچــه در
چندمــاه گذشــته بــا برگــزارى كالس هــاى آموزشــى ،دعــوت از گــروه هــاى
مــردم نهــاد ،انجمــن حامــى كــودكان بد سرپرســت و بى سرپرســت ،مشــاوران
در زمينــه خانــه و خانــواده توانســتيم اهــداف مهــم و كالن اينگونه جريــان ها را
در ايــن مركــز عملياتــى كنيــم تــا مــردم اين منطقــه بتواننــد از چنيــن خدماتى
بــه صــورت رايــگان بهــره بِبرند.

مربوطــه واگــذار گردیــد.
بــر ایــن اســاس کمیتــه های ســه نفره با تشــکیل جلســات
فشــرده کاری و بــا در نظــر گرفتن آییــن نامه ابالغیــه وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و لحــاظ نمــودن تفاوت نســبی
در نــوع فعالیــت پژوهشــگران و فنــاوران ،فرآینــد انتخــاب
افــراد برتــر را طراحــی و بعــد از بررســی مــدارک و مســتندات
ارائــه شــده ،نفــرات برتــر هــر گــروه را انتخــاب نمودنــد:

