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بسمه تعالی
مقدمه:

0

هشتمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار استان یزد از تاریخ  01الی  01آذرماه  0011از
ساعت  01الی  10توسط پارک علم و فناوری یزد به عنوان دبیر نمایشگاه ،در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
یزد برگزار شد .در این نمایشگاه ،شرکتکنندگان در قالب  04غرفه و  11کانتر آخرین دستاوردهای پژوهشی
و فناورانه خود را ارائه نمودند .در برآورد اعالم شده توسط شرکت نمایشگاههای یزد بیش از  01هزار نفر از
نمایشگاه بازدید نمودند و در سامانه ترددشمار شرکت فناور دیانا الکترونیک ،بیش از  41هزار تردد تشخیص
داده شده است .به منظور برگزاری هر چه بهتر این نمایشگاه ،مجموعه اقداماتی صورت پذیرفت که در ادامه
به تفصیل در مورد آنها توضیح داده خواهد شد.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد
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دبیر نمایشگاه:
پارک علم و فناوری یزد همچون چند دوره پیشین از سوی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری و بر اساس آییننامه ابالغی ،به عنوان دبیر نمایشگاه دستاوردهای
1

پژوهش ،فناوری و فنبازار یزد در سال  0011معین شد و از زمان ابالغ،
اقدامات مقتضی را آغاز و اجرا نمود.

مجری نمایشگاه:
با توجه به تعدد فعالیتهای مورد نیاز برای برگزاری چنین نمایشگاهی ،تصمیم
بر آن شد تا از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد امور بهره گرفته شود .بدین
منظور ،شرکت راهکار تجارت پویا سورنا به عنوان مجری برگزاری این نمایشگاه
انتخاب و اقدامات اجرایی نمایشگاه با نظارت و هماهنگی پارک علم و فناوری یزد
به عهدهی این شرکت گذاشته شد.

حضور در  0جلسه
شورای هماهنگی
هفته پژوهش و
فناوری

برگزاری 01
جلسه هماهنگی با
محوریت پارک علم
و فناوری

برگزاری بیش از
 01نشست و
جلسه هماهنگی
بصورت حضوری و
مجازی توسط تیم
اجرایی
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همکاری و استفاده
از توان  1شرکت
خصوصی

جمعا بیش از 41
نفر همکار اجرایی
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انتخاب محل و شرایط حضور در نمایشگاه:
از هفتَ دوره پیشین این نمایشگاه 4 ،دوره در دانشگاه یزد ،یک دوره در محل کارخانه ریسندگی و بافندگی
جنوب یزد ،یک دوره در مجتمع تجاری و تفریحی خلیج فارس و یک دوره به صورت مجازی برگزار شده است.
یکی از مشکالت برگزاری نمایشگاه در فضاهای دانشگاهی ،محدود شدن بازدیدکنندگان نمایشگاه به دانشجویان
و اساتید دانشگاه میباشد .به عبارت دیگر ،برگزاری نمایشگاه در چنین فضایی باعث دور ماندن پژوهش و
فناوری از مردم و یا به عبارت دیگر عدم وجود دیدگاه تجاریسازی نسبت به پژوهش و فناوری میباشد .از سوی
دیگر ،برگزاری نمایشگاه در محل کارخانه جنوب نیز به علت عدم وجود زیرساختهای الزم ،مشکالت اجرایی
فراوانی را ایجاد نموده بود .لذا به منظور رفع این نقایص در جلسات ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری،
نهایتا تصمیم بر آن شد تا در سال جاری نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی یزد برگزار شود.
الزم بذکر است با توجه به این که زمان برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش ،فناوری و فنبازار سه روز بعد از
برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک یزد بود ،لذا با هدف کاهش هزینهها و به دلیل نبود وقت کافی ،مقرر شد
نمایشگاه با حفظ پلنها و غرفههای آماده نمایشگاه کاشی و سرامیک فعالیت خود را شروع کند.
نمایشگاه امسال فنبازار یزد از جهات مختلف بهویژه در زمینه محتوا و حمایتهای مادی متفاوت بود که از جمله
آن ،حمایتهای مادی و معنوی ویژه مجموعه استانداری و شخص استاندار یزد برای برگزاری نمایشگاه و همچنین
مساعدت ارزنده مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی یزد در اختصاص غرفهها به صورت رایگان بود.
عالوه برآن یکی از اتفاقات متفاوت امسال ،حمایت مادی شرکت دانشبنیان سرامپخش برای برگزاری نمایشگاه
و یاری وِیژه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان در برگزاری نمایشگاه بود.
عالوه بر این ،در دورههای پیشین این نمایشگاه ،حضور غرفهداران در نمایشگاه رایگان بوده است که باعث
میشد تا شرکت کنندگان نسبت به حضور در نمایشگاه تعهد کافی نداشته باشند .به منظور رفع این نقص و
همچنین جبران بخشی از هزینههای اجرایی نمایشگاه ،در جلسات ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری مصوب
شد که شرکت کنندگان برای حضور در نمایشگاه ،به ازای هر مترمربع غرفه مبلغ  0111111ریال و به ازای
هر متر مربع غرفهسازی مبلغ  1111111ریال بپردازند.

شهرک نمایشگاه های بین المللی یزد
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برنامه اطالعرسانی نمایشگاه
به منظور اطالعرسانی مناسب نمایشگاه و دعوت از دستگاهها و نهادها برای حضور و بازدید از نمایشگاه ،مجموعه
اقدامات زیر انجام شد:
 حضور در  0جلسه ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری و
جهت هماهنگی برنامههای نمایشگاه با سایر دستگاهها
 ارسال دعوتنامه به بیش از  011سازمان و نهاد دولتی و
خصوصی .این سازمانها شامل ادارات کل ،دانشگاهها،
دستگاههای انتظامی ،مراکز تحقیقاتی ،شرکتهای دولتی،
نظامهای مهندسی ،بانکها و مؤسسات مالی و همچنین
سازمانهای دولتی هستند.
 ارسال دعوتنامه به بیش از 111کارخانه و گروه صنعتی
که در زمینه تحقیق و توسعه فعال هستند.
 اطالعرسانی برگزاری نمایشگاه از طریق سایتهای خبری
دستگاهها و سازمانهای دولتی.
 اطالعرسانی از طریق فضای مجازی.
 اطالعرسانی و تبلیغات شهری به صورت استند و بیلبورد ...
 دعوتنامه رسمی برای اخذ غرفه و بازدید از نمایشگاه بر
اساس هماهنگی قبلی از طریق نمابر ،ایمیل ،حضوری و یا
سایر راههای ارتباطی به  001شرکت ،سازمان ،اداره و
مرکز ارسال گردید .الزم به ذکر است دعوتنامه بازدید از
نمایشگاه به صورت انفرادی و تور بازدید ارسال شده
است.
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برگزاری برنامههای بزرگداشت هفته ملی پژوهش و فناوری در استان ،بازتاب گستردهای در خبرگزاریها
و سایتهای خبری به همراه داشت که نمونهای از آنها بدین شرح است:

لینک مربوط به بازتاب خبری هفته پژوهش
https://www.mojnews.com
https://www.iribnews.ir/fa/news/4110110
https://www.irna.ir/news/20111011
http://yazdfarda.com/news/af/011100
https://www.ilna.news
https://sau.ac.ir/
https://www.iribnews.ir/fa/news/4122https://ichna0.ir/40110-1/2218
https://www.isna.ir/news/11110201211/
https://ostanyazd.ir
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گروههای شرکتکننده در نمایشگاه:
هشتمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار استان همزمان با نمایشگاه فناوری اطالعات و
ارتباطات (کامیتکس) در فضایی بالغ بر  1011مترمربع در محل نمایشگاه بینالمللی یزد برگزار شد.
نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در سال جاری از لحاظ تعداد شرکتکننده ،حدود یک و نیم برابر سال قبل،
غرفهدار را در خود جای داده بود .این تعداد غرفه ،عالوه بر غرفههای نمایشگاه کامیتکس ،مربوط به فناوری
اطالعات و ارتباطات است که در جوار نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در یک سالن مستقر شده بودند.
الزم بذکر است حدود سه چهارم از نمایشگاه را شرکتهای مختلف فناور و دانشبنیان تشکیل می دادند و چهار
پنجم نمایشگاه به صورت فناوریمحور بود.
نمایشگاه در بخشهای مختلف به شرح زیر برگزار شد:
 پاویون علوم انسانی و هنر
 پاویون فناوری اطالعات و ارتباطات
 پاویون بیوتکنولوژی و فنی مهندسی
 پاویون فناوریهای دانشگاهی
 پاویون فناوریهای هوایی
 نهادهای همکار
 گروه بازی و سرگرمی
 شتابدهندهها و مراکز نوآوری
 صنایع دانشبنیان و یا دارای واحد R&D
 رونمایی از آخرین دستاوردهای فناورانه
 مشاور روم "مشاوره رایگان دانشبنیان و کسب و کار"
 یزد شهر نوآوری
 دانشگاهها و مراکز پژوهشی
 دستگاههای اجرایی
 اینوباس
 شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات (کامیتکس)
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لیست مشارکتکنندگانی که در قالب غرفه در این نمایشگاه حضور داشتند به شرح ذیل میباشد:
دانشگاهها و مراکز پژوهشی


دانشگاه یزد



دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد



دانشگاه فنی و حرفهای یزد



دانشگاه پیام نور



دانشگاه امام جواد



دانشگاه اردکان



دانشگاه علم و هنر یزد



دانشگاه آزاد اسالمی یزد



سازمان جهاد دانشگاهی یزد



مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع
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طبیعی استان یزد


پارک علم و فناوری

ادارات دولتی


شهرداری یزد



اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد



اداره کل آموزش و پرورش استان یزد



اداره کل فنی و حرفهای



اداره کل جهاد کشاورزی



اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری

شرکتهای دولتی


شرکت مخابرات استان یزد



شرکت برق منطقهای یزد



شرکت توزیع برق یزد



شرکت آب و فاضالب یزد



شرکت آب منطقهای یزد



شرکت

شهرک-های

صنعتی

(خوشه

محصوالت کنجدی ،خوشه زیلو ،کلینیک
کسب و کار)
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شرکت های فناور دارای غرفه (به غیر از شرکت هایی که در پاویون پردیس های پارک حضور داشتند)



شرکت مهندسی فالت قاره



شرکت شمستا



شرکت تیساژن



شرکت دیانا



شرکت راسا پژوهان انسان و ماشین



شرکت های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
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(کامیتکس)


فن بازار منطقه ای یزد (شرکت راهکار تجارت
پویا سورنا)

صنایع


گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا



شرکت الکترو کویر



شرکت توربین سازی غدیر
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معرفی پایون ها بعالوه شرکتها و گروههایی که در پاویون ها به ارائهی دستاوردهای خود پرداختند:
پردیس زیست فناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی


برازمان صنعت



آرا پژوهان



پارس زیگ ماد



زیست فناوری کیمیاساز اکسیر سالمت



کیمیا گران تابنده آفتاب



پرتو الکترونیک پیشگام



پیشداد صنعت آلما



دانش بنیان داروسازی نانو کیمیای کویر یزد



هیدروجم



توان صبا

01

پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات


آسام پرداز



دانش پردازش کاج پارس



روبه راه



آریوتوان ونداد



صدرالکترونیک ارکا



سرام پخش



طالین



افرابن



فرارفاه پارسیان
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پردیس علوم انسانی و هنر


کافه روان شناسی



روناک فردا



آنجل



جواهرنگاران آریا سایان



ماهی پوشش



آئین تجارت رابین



پانیا جهان پاکیزه بوم

00

پردیس فناوری های هوایی


فناور بال گستر اطلس



تکنو پرواز



پارسیان اسکای



صانعان سپهر یزد

پردیس فناوری دانشگاه یزد


زیست فناوران بافت مانا



طاق آهنگ سازان نگارین یزد



مدیریت آتیه سازان ذهن برتر



مرکز نوآوری گردشگری سپند آریا



یارا پژوهان صدرا

گروه آموزش و سرگرمی


داده پردازان ورتا



ویانا



جاوید نگاه آریایی



بردباز
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نهادهای همکار ،شتابدهندها و مراکزنوآوری


شتابدهنده سرآیند افکار نو



رستا کشت سبز نمو



رویش سرمایه ماندگار سرمد



نوین سر آور ساویس کویر



مرکز نوآوری اقبال



مرکز توسعه فناوری های معدن کاری



مدرسه ی اشتغال



مرکز نوآوری باز دریایی



مرکز توسعه فناوری گردشگری



صندوق پژوهش و فناوری یزد



منطقه ویژه علم وفناوری



مرکز پویا نمایی اقبال (فرافر)



مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی
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 oگوهر نجات کویر یزد
 oرامش گستران دل کویر
 oدانش و فناوری پویا لوتوس صنعت فردا


مرکز رشد فناوری ساختمان
 oدست تو دست



مرکز رشد فناوری دانشگاه میبد



مرکز رشد فناوری شهرستان ابرکوه

صنایع دانش بنیان:


صافات انرژی یزد



پترو اکتان ایساتیس



مدیسا پلیمر اریا



پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر



پویا پازیریک ایساتیس



دانش بنیان آنیک الکترونیک



انجمن فوالد؛ ذوب و ریخته گری استان یزد

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد
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افتتاح نمایشگاه
مراسم افتتاحیه هفتمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار استان با حضور جناب آقای سید
مسعود عظیمی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد ،محمدعلی شاه حسینی ،معاون توسعه مدیریت و
منابع استانداری یزد ،دکتر کالنتری رئیس دانشگاه یزد ،دکتر محمدمهدی لطفی ،رئیس پارک علم و فناوری یزد،
دکتر خطیبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،مهندس شهرام شکوهی ،معاون فناوری و نوآوری
پارک و جمعی از مسئولین استانی ،روز سهشنبه  01آذر  0011ساعت  01:41در محل نمایشگاههای دائمی یزد
برگزار شد .در این مراسم معاونان محترم استاندار و هیات همراه ،ضمن بازدید از غرفههای نمایشگاه ،با آخرین
دستاوردهای پژوهشی و فناورانه شرکتها و دستگاهها آشنا شدند.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد

04

گزارش نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار یزد 0011

همزمان با افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار استان یزد از  04محصول فناورانه استان
رونمایی شد.

در نخستین روز این نمایشگاه ،جمعی از مسئولین
استان با حضور در غرفه محصوالت فناور پارک علم و

00

فناوری یزد از این محصوالت به عنوان آخرین
دستاوردهای فناورانه استان در سال 0011
رونمایی کردند که به شرح ذیل میباشد:
 پرینتر سهبعدی ) FDMشرکت پیشتاز صنعت
آلما(
 شیر تنظیم جریان بویلر فیدپمپ  -تعدیل کننده
بخار) شرکت مدیران انرژی کویر(
 منبع تغذیه پالسی )شرکت یکتا مبدل پارس(
 ( شبیهساز تیراندازی )شرکت هوشمند سازان
ونداد افرابن(
 خشککن بدن )شرکت برازمان صنعت ونوس(


اسکوتر برقی هوشمند )شرکت فرارفاه
پارسیان(

 سامانه بصیر ) شرکت پیشتازان صنعت فراز
ارتباط(
 مودم بومی ) LTEشرکت پیشتازان صنعت فراز
ارتباط(
 طراحی شبیهسازی و ساخت دستگاه الیه نشانی
هیبریدی رشد الیه نازک الماس )شرکت توسعه
الماس فاطر(
 شیرآالت کنترل جریان خودکار )شرکت بهین انرژی سرداب کویر(
 نانو پولیس Aو ( Cشرکت نانو سنجش یاران محیط(
 سامانه شبکه خصوصی ( LTEشرکت پیشتازان صنعت فراز ارتباط و  SDPMAدانشکده منابع طبیعی و
کویرشناسی دانشگاه یزد)
این محصوالت شامل  0محصول از پردیس بیوتکنولوژی و سیستمهای پیشرفته صنعتی پارک یزد 1 ،محصول
از پردیس فناوری دانشگاه یزد و  1محصول از پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات پارک یزد است.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد
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بازدیدهای انجام شده در زمان برگزاری نمایشگاه
دکتر مهران فاطمی ،استاندار یزد ،روز چهارشنبه 01
آذر  0011و پنجشنبه  02آذرماه  0011در دو
01

نوبت جمعا به مدت  1ساعت از نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار یزد بازدید
کردند .در این بازدید ،معاونین استاندار ،فرماندار
یزد ،اعضای شورای اسالمی شهر ،مدیر کل ارتباطات
و فناوری اطالعات یزد ،مدیر کل صنعت ،معدن و
تجارت و رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت حضور
داشتند.
دکتر فاطمی در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای
پژوهش ،فناوری و فنبازاریزد ،این نمایشگاه را
آمیزهای از نوآوری ،اصالت ،اندیشه و ذکاوت مردم
یزد در حوزه علم و فناوری دانستند و گفتند :هر کس
از این نمایشگاه بازدید کند ،متوجه میشود که
اصلیترین منبع ثروت استان سرمایه انسانی بوده و
ما باید حرکت استان را به سمت استفاده از دانش-
بنیان سوق دهیم.
در هنگام بازدید استاندار به دلیل تراکم تعداد
غرفهها و آثار به نمایش درآمده ،مدت نمایشگاه تا
ساعت  14به مدت  1ساعت تمدید شد.

همچنین طی  0روز برگزاری نمایشگاه ،مقامات و
مسئولین استان از جمله شهردار یزد ،نمایندگان
مردم یزد و اردکان ،مدیرکل فناوری اطالعات و
ارتباطات استان یزد ،رئیس صنایع دریایی کشور،
رئیس اداره بازاریابی و صادرات کاال بانک توسعه
صادرات ایران ،مدیران عامل شرکت آب منطقهای و
برق منطقهای ،رئیس سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان یزد ،روسای
دانشگاههای استان ،مدیران عامل صنایع الکترو
کویر ،یزد پولیکا و توربینسازی غدیر از نمایشگاه
بازدید داشتند.
دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد
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برنامهها و اقدامات جانبی نمایشگاه
به منظور ارتقای کیفیت نمایشگاه و همچنین در راستای تجاریسازی پژوهشها و فناوریها ،مجموعه اقدامات
جانبی نیز در دستور کار نمایشگاه قرار گرفت که به شرح ذیل میباشد.
01

برگزاری نشست و تورهای فناوری شرکتهای فناور و دانشبنیان با صنایع استان و همچنین سازمانهای آتش-
نشانی و سیما و منظر و فضای سبز شهرداری از دیگر برنامهها بود .در ادامه گزارش مختصری از رویدادهای
برگزار شده آمده است:
صبح

 04الی
 01آذر

2

01

1

عصر

00

04

01

00

01

02

01

11

01

10

شنبه
تور فوالد ارفع

یکشنبه

نشست سرمایه گذاری نوآورانه

تور شرکت شیررضا
دوشنبه

اتاق بازرگانی

پنل نقش استان یزد از
نشست ICT

منظر سند ملی آمایش
سرزمین
تور یزد پلیکا

پنل نقش دفاتر انتقال فناوری و

سه شنبه

نوآوری در تجاری سازی
دستاوردهای دانشگاهی
پنل سالمت و محیط زیست

چهارشنبه

نشست سازمان سیما منظر

پنل شهر نوآور و

پنل گفتگو با ایرانی های خارج از

فناور؛ فرصت ها و

کشور

چالش ها

تور و نشست سازمان آتش نشانی
پنج شنبه

مراسم اختتامیه

پنل جایگاه و ماموریت خانه خالق در

بررسی مهاجرت نخبگان علمی و

زیست بوم نوآوری یزد

صنعتی

پنل انتقال تجربه کسب

پنل چالش ها و راهکارهای

و کارهای فناورانه

توسعه صادرات

پنل انتقال تجارب و
تاثیرات شبکه سازی

جمعه

موثر

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

پنل نقش نوآوری در توسعه
صنعت گردشگری

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد
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 برگزاری تورهای فناوری
 )0تور فوالد ارفع:

پیرررررو برگررررزاری رویررررداد ملرررری معرفرررری نیازهررررای
فناورانررره صرررنعت فررروالد در اردیبهشرررت مررراه سرررال

01

جررراری ،در تررراریخ  00آذرمررراه بازدیررردی از مجموعررره
فرروالد ارفررع بعمررل آمررد .ایررن بازدیررد بررا حضررور 10
نفررر متشررکل از  04شرررکت از پررارک علررم و فنرراوری
و  0نفررر از اعضررای هیررات علمرری دانشررکده مررواد و
متررالورژی دانشررگاه یررزد برگررزار گردیررد .در ابترردا
بازدیررردی از سرررالن تولیرررد مجموعررره بعمرررل آمرررد و
حاضررررین برررا تجهیرررزات و فرآینرررد تولیرررد کارخانررره
آشرررنا شرررده و در ادامررره نشسرررتی در سرررالن آمفررری-
تئرراتر کارخانرره بررا حضررور مرردیر تولیررد و مسررئولین
بخررشهرررای فنررری کارخانرره برگرررزار گردیرررد .در ایرررن
نشسررت حاضرررین در چهررار گررروه مررواد و متررالورژی،
الکترونیررک و اتوماسرریون ،سرراخت و تولیررد ،و مصرررف آب و پسرراب بررا مسررئولین کارخانرره مررذاکره نمرروده و
نیازهررای کارخانرره فرروالد ارفررع در ایررن حرروزه هررا معرفرری گردیررد .در پایرران نیررز مقرررر گردیررد ترریم هررای حاضررر
پروپوزال و پیشنهادات خود را در مورد هریک از موارد آماده و ارسال نمایند.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد

گزارش نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار یزد 0011
 )1تو ر فناوری صنایع غذایی شیررضا:

در تررراریخ  01آذرمررراه بازدیررردی برررا حضرررور  11نفرررر متشرررکل از  01شررررکت از پرررارک علرررم و فنررراوری،
نماینرردگانی از دانشررگاه آزاد و دانشررگاه یررزد ،خوشرره محصرروالت کنجرردی و چنررد تررن دیگررر از شرررکتهررای
فنرراور برگررزار گردیررد .در ایررن بازدیررد ابترردا نشسررتی بررا مسررئولین فنرری کارخانرره برگررزار گردیررد .افررراد
حاضررر برره معرفرری حرروزه فعالیررت خررود پرداخترره و بررا نیازهررا و چررالشهررای کارخانرره در حرروزههررای مربرروط برره
خررود آشررنا شرردند .در ادامرره بازدیرردی از سررالنهررای تولیررد کارخانرره بعمررل آمررد تررا افررراد از نزدیررک بررا
فرآینررد تولیررد و چررالشهررای کارخانرره آشررنا گردنررد .در پایرران بازدیررد نیررز جلسرره ای بررا حضررور آقررای دهقرران
مرردیریت مجموعرره شیررضررا برگررزار گردیررد و آقررای دهقرران از همکرراری مجموعرره فنرراوران در حرروزههررای
مختلررف اسررتقبال نمررود و اظهررار داشررتند آمررادگی الزم جهررت همکرراری بررا فنرراوران در زمینررههررای مختلررف
صررنایع غررذایی و فرموالسرریون ،الکترونیررک و اتوماسرریون ،سرراخت و تولیررد ،و مرردیریت سیسررتمهررا وجررود
دارد.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد
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 )4تور فناوری یزد پولیکا:
در راسررتای برگرررزاری رویرررداد ارائرره نیازهرررای فناورانررره
صررنعت پلیمررر در بهمررن مرراه سررال جرراری ،در ترراریخ 01
آذرمرراه پرریش رویرردادی تحررت عنرروان نشسررت و بازدیررد
از مجموعرررره یررررزد پولیکررررا برگررررزار گردیررررد .در ایررررن
نشسررت کرره بررا حضررور  11نفررر متشررکل از شرررکتهررای
پرررارک علرررم و فنررراوری ،شررررکت شرررهرکهرررای صرررنعتی و
سرررازمان مررردیریت و برنامرررهریرررزی اسرررتان یرررزد برگرررزار
گردیرررد .در ابترررردا شرررررکت یررررزد پولیکررررا برررره معرفرررری
دسررررتاوردها و فنرررراوریهررررای جدیررررد خررررود در حرررروزه
محصررروالت و خررردمات پرداخرررت .سرررپس شررررکتهرررای
حاضرررر بررره معرفررری حررروزه فعالیرررت خرررود پرداختررره و در
ادامرره آقررای دکتررر لطفرری ریاسررت محترررم پررارک علررم و
فنررراوری و جنررراب مهنررردس متوسرررلیان مررردیریت محتررررم
مجموعرره یررزد پولیکررا دقررایقی بررا حاضرررین صررحبت نمرروده
و از همکرررراری شرررررکتهررررای پررررارک علررررم و فنرررراوری،
دانشررگاههررا و مجموعرره یررزد پولیکررا اسررتقبال نمودنررد.
در ادامررره تعررررداد  01مرررورد از نیازهررررا و چرررالشهررررای
فناورانررره کارخانررره در زمینرررههرررای مهندسررری شررریمی و
پلیمرررررر ،مهندسررررری صرررررنایع ،مهندسررررری مکانیرررررک و
الکترونیرررک ،مررردیریت ارتباطرررات و اطالعرررات و بازرگرررانی
معرفرری شررد تررا شرررکتهررا در صررورت امکرران جهررت رفررع
آنهررا بررا مجموعرره همکرراری نماینررد .در پایرران نیررز بازدیررد
کوتررراهی از آزمایشرررگاه تخصصررری مجموعررره و همچنرررین
نمایشگاه محصوالت مجموعه یزد پولیکا بعمل آمد.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد
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 پیش رویداد معرفی نیازهای فناورانه شهرداری یزد
 )0نشست با سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری

پیرو برگزاری رویداد معرفی نیازهای فناورانه شهرداری در بهمن ماه سال جاری ،در تاریخ  01آذرماه نشستی با
حضور  11نفر متشکل از شرکتهای پارک علم و فناوری ،دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد ،مرکز خالقیت و
نوآوری شهرداری و معاونین سازمان سیما و منظر شهرداری در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری برگزار
گردید .در این نشست ابتدا آقای مهندس کاشفی به بیان  1مورد از نیازهای فناورانه سازمان در حوزههای
هوشمندسازی سیستمها ،رنگ سنگ جداول ،فضای سبز ،الکترونیک ،زیباسازی شهری پرداختند و توضیحاتی
را در مورد هریک از آنها ارائه نمودند .در ادامه تیمهای حاضر به معرفی حوزههای فعالیت خویش پرداخته و
پرسش و پاسخی در مورد نیازهای مطرح شده صورت گرفت.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد
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10

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد
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 )1نشست و بازدید از سازمان آتشنشانی
در راسررررتای برگررررزاری رویررررداد معرفرررری نیازهررررای
11

فناورانررره شرررهرداری در بهمرررن مررراه سرررال جررراری ،در
ترررراریخ  01آذرمرررراه نشسررررتی بررررا حضررررور  11نفررررر
متشررررکل از شرررررکتهررررای پررررارک علررررم و فنرررراوری،
دانشررگاه یررزد ،مرکررز خالقیررت شررهرداری ،ریرریس و
معررراونین سرررازمان آترررشنشرررانی برگرررزار گردیرررد .در
ایرررن نشسرررت آقرررای مهنررردس حسرررینی بررره بیررران 1
مرررورد از نیازهرررای فناورانررره سرررازمان در حررروزههرررای
رباتیررررک ،پهبادهررررا ،تجهیررررزات ارتبرررراطی ،تجهیررررزات
ایمنرری پرداختنررد و توضرریحاتی را در مررورد هریررک از آنهررا ارائرره نمودنررد .در ادامرره ترریمهررای حاضررر برره معرفررری
حرروزههررای فعالیررت خررویش پرداخترره و پرسررش و پاسررخی در مررورد نیازهررای مطرررح شررده صررورت گرفررت .در پایرران
نیز بازدید از ایستگاه شماره  0آتشنشانی و تجهیزات موجود در آن بعمل آمد.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد
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نشست سرمایهگذاری نوآورانه با حضور شرکتهای فناور ،دانشبنیان و استارتاپهای منتخب
و برتر استان یزد
اهداف نشست :جذب سرمایه جهت تجاریسازی
10

طرحهای برتر استان یزد با حضور سرمایهگذاران
جلسه فوق مورخ  ،0011/11/01ساعت  02در محل
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی به ریاست اتاق
بازرگانی جناب آقای دکتر میرجلیلی به همراه جمعی از
صاحبان ایده و سرمایه برگزار گردید.

بدین منظور  0طرح ذیل برای سرمایهگذاری بخش خصوصی ارائه شد:

 )0اسباببازی رباتیک
 )1تولید الیاف مصارف زیستی و صنعت
 )4اپتیک ،فوتونیک و لیزر
 )0بیوتکنولوژی هستهای و اصالح نباتات

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد
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لیست حاضرین به شرح ذیل است:
نام و نام خانوادگی

سمت

0

آقای محسن هادی زاده

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه یزد

1

آقای سید مهدی طباطبایی

رئیس اداره فناوری و اداره کل ICT

4

آقای محمد سپهر

مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

0

آقای محمد رضا مشاهیری

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی

1

آقای محمد حسن شیشه بری

کمیسیون صنایع اتاق

1

آقای محمد رضا داد

کمیسیون صنایع اتاق

1

آقای غفوری منش

ریاست بانک توسعه صادرات ایران

2

آقای میرجلیلی

ریاست اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی

1

آقای شهرام شکوهی

معاون پارک علم و فناوری

 01آقای نعمت اللهی

مدیر شرکت مجمع صنفی یزد

 00آقای متوسلیان

کمیسیون صنایع – مدیر عامل صنایع یزد پولیکا

 01آقای ارسالن

اتحادیه دانش بنیان

 04آقای سیفتی

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

 00آقای حداد

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

 01آقای علومی

مدیر عامل سورنا – فن بازار منطقه ایی یزد

 01آقای مفیدی نسب

مدیر  R&Dالکترو کویر

 01آقای منصوری

رئیس هیئت مدیره ویانا دانش ایرانیان

 02آقای جویا اردکانی

مسئول مرکز رشد دانشگاه یزد

 01آقای صادقیان

معاون مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی

 11آقای نصیریان

بازنشسته آموزش و پرورش

 10آقای میالد صادقی

کارشناس دفتر پارک علم و فناوری

 11خانم عربشاهی

کارشناس مرکز علم و کار

 14آقای کامیار دهقانی

رئیس حوزه ریاست اتاق بازرگانی

 10آقای هاشمیه

مدیر عامل شرکت رزباف هاشمیه کویر یزد

 11خانم دکتر دهقان

مدیریت شرکت زیست فناوران بافت همانند ساز مانا

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد
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طرح شماره  :0رباتیک و مکاترونیک – اسباببازی رباتیک
شرکت ویانا دانش ایرانیان تولیدکننده رباتهای
صنعتگر ،امدادگر و بازی میباشد که مقام اول
مسابقات ربوکاپ ژاپن  1101را داراست .طرح

11

تولید اسباببازی رباتیک ایده شرکت فوق می-
باشد که میتواند حجم قابل توجهای از بازار داخل
که با واردات  011میلیون دالری اسباببازی در
سال تامین میگردد را به خود اختصاص دهد .در
این طرح محصوالت اسباببازی به صورت قطعات آماده مونتاژ با دستورالعملهای مشخص با هدف آموزش
کودکان در حوزههای الکترونیک و مکانیک به فروش میرسد.
پس از ارائه محصول توسط مدیرعامل شرکت جناب آقای مهندس منصوری و استماع سرمایهگذاران موارد ذیل
مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
 )0محل تخصیص سرمایه درخواستی :جهت تولید تعداد محدودی ( کمتر از  011عدد) با هدف بازارسنجی
و کشف عالیق بازار
 )1در خواست سرمایهگذاران برای ارائه اطالعات مالی مندرج در طرح  Business Planشامل دوره بازگشت
سرمایه و IRR
 میزان سرمایه درخواستی  11میلیارد ریال فاقد رقیب در بازار داخل بازگشت سرمایه  1ساله )4پیشنهاد اخذ معرفینامه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به بانک توسعه صادرات استان یزد
جهت دریافت تسهیالت توسط ریاست بانک
 )0بررسی و بازارسنجی جهت صادرات به کشورهای همسایه

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد
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طرح شماره  :1همانندسازی بافت بدن انسان
شرکت زیستفناوران بافت همانند ساز مانا
به مدیریت سرکار خانم دکتر دهقان در حوزه
نانو الیاف و ترمیم بافت بدن مشغول فعالیت

11

میباشد که طرح ترمیم بافت بدن و کشت
سلول بر روی پایههای نانو پلیمر جهت انتقال
و ایمپلنت در بدن انسان ارائه گردید .کشت
سلول و ایمپلنت بافت زنده در نمونه حیوانی
موفقیت آمیز بوده است .برای اخذ تاییدیههای مرتبط میبایست پس از چند دوره تست بالینی بر روی حیوانات
و اخذ تاییدیه بر روی انسان نیز تست گردد تا قابلیت تجاریسازی این روش نوین میسر گردد.
در این روش میتوان بافت آسیب دیده را مجدد احیا کرد که بازار هدف برای گروه بیماران زنان و قلب میباشد.
با توجه به هزینه باالی تست حیوانی درخواست سرمایهگذاری در این حوزه مطرح گردید.
پس از ارائه محصول توسط مدیرعامل شرکت سرکار خانم دکتر دهقان و استماع سرمایهگذاران موارد ذیل
مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
 بازار هدف :گروه بیماران زنان و اندام داخلی و بیماران قلب و عروق مدت زمان تجاریسازی 1 :تا  4سال میزان سرمایه اولیه برای تکمیل مراحل تست حیوانی 041 :میلیارد ریال بدلیل  High-techبودن فاقد رقیب تجاری در خاورمیانهطرح تولید نانو الیاف توسط دستگاه الکتروریسی با قابلیت جذب باالی  11درصد ذرات  111میکرون برای تولید
انواع ماسکهای تنفسی و بهداشتی ،فیلتر تصفیه هوا صنایع ،فیلتر تصفیه هوا انواع خودرو و لوازم خانگی
مانند جاروبرقی میباشد .شایان ذکر است دستگاه الکتروریسی برای تولید نانو الیاف نیز برای اولین بار در
ایران توسط این شرکت ساخته شده است.
پس از ارائه محصول توسط مدیرعامل شرکت سرکار خانم دکتر دهقان و استماع سرمایهگذاران موارد ذیل
مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
 ظرفیت تولید نانو الیاف 0-2 :متر در ساعت با توجه به کاهش یا افزایش دقت دستگاه رقبا در بازار 4 :شرکت در تهران در زمینه تولید فیلتر ماسک تنفسی قرارداد خرید نانو الیاف :قراردادی توسط وزارت دفاع منعقد گردیده است -سرمایه موردنیاز 01 :میلیارد ریال

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد
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طرح شماره  :4لیزر و اپتیک – لیزر و پایش لیزری
شرکت آکام اپتو تک به مدیریت جناب آقای دکتر
محمد علی حداد عضو هیئت علمی دانشگاه یزد و
استادیار دانشکده فیزیک در حوزه لیزر و اپتیک

12

مشغول فعالیت میباشد که طرح استفاده از لیزر
برای برش سطوح در صنعت و پزشکی ،سختکاری
سطوح و آنالیز عناصر در مواد معدنی برای کشف
ذخایر معادن در دست تولید و ساخت نمونه
آزمایشگاهی میباشد.
پس از ارائه محصول توسط مدیرعامل شرکت جناب آقای دکتر حداد و استماع سرمایهگذاران موارد ذیل مورد
بحث و بررسی قرار گرفت:
 حوزه های کاربردی محصوالت :سنجش آلودگی هوا با لیزر ،حسگر لیزری فوق دقیق گازها ،ساخت دستگاهحکاکی بر روی سطوح سخت ،برش سطوح سخت با لیزر ،دستگاه سنجش عناصر طبیعی
 نمونه خارجی :تنها دستگاه سنجش عناصر طبیعی با لیزر تولید کشور آمریکا میباشد که قیمت آن حدود 01میلیارد ریال است اما نمونه ایرانی قابل ساخت با هزینه  01میلیارد ریال قابل ارسال به بازار فروش میباشد.
 نرخ بازگشت سرمایه :به طور میانگین  11درصد -تهیه  Business Planبرای تمام دستگاههای قابل تولید و عرضه

دبیر :پارک علم و فناوری یزد
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طرح شماره  :0بیوتکنولوژی هسته ای – تغییر ژن گیاهان با تکنولوژی تاباندن پرتو گاما
شرکت یارا پژوهش فناور صدرا به مدیریت جناب
آقای دکتر سیفتی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد و
استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی در حوزه

11

بیوتکنولوژی هستهای و اصالح گیاه مشغول به فعالیت
میباشد که با هدف تغییر ژنتیک گیاهان برای مقاوم-
سازی در شرایط اقلیمی ایران و افزایش بهرهوری
محصوالت کشاورزی در این نشست جهت جذب سرمایه
حاضر شدند.
شرکت فوق بر روی گیاه کینوا که مخصوص اقلیمهای
بیابانی و کم آب میباشد فعال است تا بتواند این گیاه
را به سبد غذایی مردم اضافه نماید .گیاه کینوا که معروف به خاویار گیاهی میباشد میتواند جایگزین ارزان و
مطمئنی برای تامین پروتئین ،مواد معدنی و ویتامینهای موردنیاز روزانه جیره غذایی انسان باشد.
شرکت فوق با تاباندن پرتو گاما به ژن گیاه امکان افزایش تناژ تولیدی در هر هکتار را به  1برابر رسانده است.
پس از ارائه محصول توسط مدیرعامل شرکت جناب آقای دکتر سیفتی و استماع سرمایهگذاران موارد ذیل مورد
بحث و بررسی قرار گرفت:
 دفعات آبیاری و نحوه کشت :این گیاه مناسب شرایط سخت اقلیمی میباشد و دارای مقاومت باال در برابر زمینو آب شور است
 در سال  1104گیاه کینوا توسط فائو به  2کشور از جمله ایران پیشنهاد شده است میزان سرمایه درخواستی 11 :میلیارد ریال جهت کاشت و برداشت -میزان سرمایه درخواستی برای ساخت دستگاه فرآوری دانه گیاه 1 :میلیارد ریال

دبیر :پارک علم و فناوری یزد
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موضوعات مطلوب جهت مذاکرات بعدی:

نام طرح

تعداد عالقه مندی

نام خانوادگی عالقه مندان

0

اسباب بازی رباتیک

0

آقای غفوری منش

1

تولید الیاف مصارف زیستی و صنعت

0

4

اپتیک ،فوتونیک و لیزر

1

0

بیوتکنولوژی و اصالح نباتات

2

آقایان دکتر الهی  -مفیدی نسب – نعمت
اللهی -جویا اردکانی -
آقایان سپهر – دکتر الهی
آقایان صادقی -سپهر -جویا اردکانی -نعمت
اهلل -متوسلیان – ارسالن-مفیدی نسب –
هاشمیه

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد

41
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نشست بررسی نیاز فناورانه دستگاههای اجرایی و اعالم توانمندیهای استان در توسعه دولت
الکترونیکی در تاریخ 0011/11/01
اهداف نشست :تحلیل نیاز فناورانه دستگاههای
اجرایی و توانمندیهای استان

40

جلسه فوق مورخ  ،0011/11/01ساعت  01در
محل سالن جلسات اداره کل ارتباطات و فناوری
اطالعات استان با حضور  2نفر از نمایندگان
دستگاههای اجرایی و  01نفر از مدیران شرکت-
های فناور تشکیل گردید.
آقای پاکدل در شروع جلسه در باب هدف از برگزاری این نشست بیان کرد؛ امروزه بحث هوشمندسازی
زیرساخت ها مطرح است نه الکترونیکی کردن آن و کلمه دولت الکترونیک باید به دولت هوشمند تغییر کند.
ایشان خاطر نشان کرد "تمام تالشمان این است که در راستای هوشمندسازی بتوانیم از توانمندیهای داخل
استان استفاده کنیم لذا این یک نشست اولیه برای آشنایی بیشتر شرکتهای فناور با نیازهای موجود در
دستگاههای اجرایی میباشد" .طی فرمایشات ایشان طرح مسئله شد که چرا مردم از خدمات الکترونیکی
دستگاههای اجرایی استقبال نمیکنند و ترجیح میدهند با حضور در محل آن سازمان خدمات خود را دریافت
کنند .در راستای طرح این مسئله جناب آقای دکتر رحمانی معاون مدیریت و توسعه سرمایه انسانی سازمان
مدیریت و -ریزی اظهار داشت یکی از علل عدم تمایل مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی پیچیدگی و
نامفهوم بودن فرایندهاست که در وهله اول سادهسازی فرایند الکترونیکی باید در راس امور قرار گیرد .ایشان
از شرکتهای فناور در حوزه  ITخواست که هنگام طراحی نرمافزار این مسئله را در نظر داشته باشند .در پی
این دغدغه اعالمی شرکتهای فناور هر یک به معرفی اجمالی از شرکت و توانمندیهای خود پرداختند و یکی از
مواردی که بصورت مشترک بین آنها مطرح گردید
عدم اعتماد دستگاهها و مسئولین به توانمندیهای
فناوران داخل استان بود که این مورد تا پایان جلسه
توسط مسئولین داخل جلسه مورد بحث قرار گرفت.
مواردی که دستگاههای حاضر به عنوان نیاز فعلی
خود در جلسه اظهار داشتند تعدد نرمافزارها و عدم
یکپارچگی زیرساختهای موجود بود که عنوان شد
شرکتهای فناور میبایست عالوه بر سادهسازی
فرایندها تمامی توان خود را در جهت یکپارچهسازی
زیرساختها نیز معطوف کنند.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد

گزارش نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار یزد 0011
نام و نام خانوادگی

سمت

0

جناب آقای رحمانی

معاون محترم مدیریت و توسعه سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی

1

جناب آقای بیگی

معاون شهرداری

4

جناب آقای مهدی فالح

رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد

0

جناب آقای حسن زاده

نماینده استانداری

1

جناب آقای طهماسبی

نماینده دانشگاه یزد

1

سرکار خانم دهقان

کارشناس معماری سازمانی توزیع برق

1

جناب آقای مهدی محقق

کارشناس ITمحیط زیست

2

سرکار خانم اکرم رحیمی

مدیر فناوری اطالعات آب و فاضالب

1

جناب آقای صالحی

رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان

 01جناب آقای علومی

مدیر عامل سورنا – فن بازار منطقه ایی یزد

 00سرکار خانم ریاحی

مدیر عامل شرکت ویرا نوین آرتا

 01جناب آقای سعادتجو

مدیر عامل شرکت فراصدر

 04جناب آقا ی جعفریان

مدیرعامل شرکت رایانش ابری آوید

 00جناب آقا ی کاظمی

سپهر افزار ایرانیان

 01جناب آقا ی مسعود مسرور

مدیر نمایندگی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

 02جناب آقای انتظاری

مدیر عامل شرکت آریانا سامانه کویر یزد

 01جناب آقای صالحی

رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان

 11جناب آقای حمیدرضا کرمی

مدیر محترم تیام نت

درآخر لیستی مبنی بر اعالم نیاز دستگاههای اجرایی توسط فن بازار به مسئولین حاضر در جلسه ارائه شد که
در ادامه بخشی از این نیازها آورده شده است.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد
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ردیف

نام سازمان

نام نماینده حاضر در نشست

نیازهای اعالمی

0

شهرداری یزد

آقای مجید بیگی

داده کاوی و پردازش داده

☒

☒ مجازی سازی VDL
☒ پردازش تصویر – مقایسه تصاویر هوایی و ماهواره ای و تلفیق آنها
سایر نیاز های اعالمی:
 /به اشتراک گذاری فیبر نوری /پروژه های گیمیفیکیشن با ارتباط با سهیم(سامانه هوشمند یزد من) ESB/GPR/QR Reader
1

فاوا شهرداری یزد

آقای مهدی فالح

داده کاوی و پردازش داده

☒

☒ پردازش تصویر – سیستم پالک خوان و پردازش ترافیک
سایر نیاز های اعالمی:
ایجاد یک درگاه اطالع رسانی از لیست شرکت های یزدی و محصوالت و خدمات قابل ارائه آنها
4

شرکت توزیع برق

-

خانم دهقان

سایر نیاز های اعالمی:
راه اندازی معماری سازمانی -راه اندازی میز کار مجازی
0

آب و فاضالب استان یزد

☒ امنیت شیکه

خانم رحیمی

☒ هوش تجاری
توضیحات تکمیلی:
با شرکت آوید آقای جعفریان یکی از شرکت های حاضر در جلسه در حال مذاکره برای رفع نیاز های فناورانه خود هستند.
1

حفاظت محیط زیست یزد

آقای مهدی محقق

-

سایر نیاز های اعالمی:
آموزش و نیروی آموزش دیده( -بومی)google earthتست نفوذ -موقعیت یابی بومی
1

استانداری یزد

آقای حسن زاده

☒ سامانه مدیریت فرایند

سایر نیاز های اعالمی:
سامانه جامع اداری به گونه ای که تمام زیر سیستم های مربوط به اداری و مالی را تحت پوشش قرار دهد(کارگزینی ،حقوق و دستمزد ،پرسنلی ،حضور و غیاب ،حسابداری و )....
سامانه اتوماسیون اداری معتبر که در چندین سازمان اجرا شده باشد.
1

استانداری یزد

آقای آخوندی

داده کاوی و پردازش داده

☒

☒ مجازی سازی
☒ سامانه مدیریت فرایند
سامانه اتوماسیون☒
سایر نیاز های اعالمی:
انسجام سامانه های مختلف
2

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

آقای رحمانی

1

دانشگاه یزد

آقای طهماسبی

☒ امنیت شیکه
☒ مجازی سازی
-

توضیحات تکمیلی:
نرم افزارهای مورد نیاز دانشگاه از طریق معاونت محترم فناوی اطالعات و گروه های مربوطه تعیین می گردد و دانشگاه یزد نیازهای شرکت های دیگر را انجام میدهد که در این راستا
هر شرکتی که بتواند کار را بهتر انجام دهد قرارداد همکاری منعقد می گرددBPMS.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد
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 برگزاری پنلهای تخصصی
همزمررران برررا هفتررره گرامررریداشرررت پرررژوهش و فنررراوری ،رویررردادهای جرررانبی از جملررره برگرررزاری پنرررلهرررای
تخصصررری برررا همکررراری سرررازمانهرررای ذیربرررط برگرررزار شرررد .در ادامررره گرررزارش مختصرررری از رویررردادهای
برگزار شده آمده است:

40

عنوان پنل

0

1

4

مکان برگزاری

نقش استان یزد از منظر اسناد ملی و استانی آمایش
سرزمین
نقش دفاتر انتقال فناوری و نواوری در تجاری سازی
دستاوردهای دانشگاهی
سالمت و محیط زیست

سازمان مدیریت

دانشگاه یزد

تاریخ

ساعت

تعداد

شروع

نفرات حاضر

دوشنبه 01
آذر
سه شنبه 01
آذر

دانشگاه علوم

چهارشنبه 01

پزشکی

آذر

1

11

01

10

01

12
 01نفر

0

گفتگو با ایرانی های خارج از کشور در مورد ترندهای
فناوری

دانشگاه یزد

چهارشنبه 01

00

آذر

حضوری و
 00نفر
انالین

جایگاه و ماموریت خانه خالق در زیست بوم نو آوری و

پارک علم و فناوری

چهارشنبه 01

اکوسیستم استارتاپی یزد

یزد

آذر

1

بررسی مهاجرت نخبگان علمی و صنعتی

محل نمایشگاه

1

چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات

محل نمایشگاه

1

چهارشنبه 01
آذر
پنج شنبه 02

01:41

01:41

00

01

01

10

01:41

00

1

انتقال تجارب و تاثیرات شبکه سازی موثر

محل نمایشگاه

جمعه  01آذر

02

11

01

نقش نواوری در توسعه صنعت گردشگری

محل نمایشگاه

جمعه  01آذر

01:41

44

2

انتقال تجربه کسب و کارهای فناورانه بزرگ و انالین
ایران

محل نمایشگاه

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

آذر
پنج شنبه 02
آذر
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 )0پنل نقش استان یزد از منظر اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین
در راستای برگزاری برنامههای هفته پژوهش و فناوری استان در محورهای یازده گانه و بمنظور تدارک نشستهای
تخصصی و سمینارهای علمی و پژوهشی در سطح استان ،پنل تخصصی "یزد از منظر اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین"
صبح روز دوشنبه  01آذرماه به میزبانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد برگزار شد.
️◽در این نشست که با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ،مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی،
اساتید دانشگاه یزد و نمایندگانی از بخش خصوصی و حدود  11نفر از مخاطبان همراه بود ،اسناد ملی و استانی ،نظام
سکونتگاهی ،آب و محیط زیست در آمایش مورد بررسی قرار گرفت.
️◽این نشست  4ساعته عالوه بر شیوه حضوری و مجازی مخاطبان با همکاری پارک علم و فناوری بطور برخط از طریق سایت
آپارات و صفحه اینستاگرام پارک پخش شد.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد
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 )1نقش دفاتر انتقال فناوری و نواوری در تجاریسازی دستاوردهای دانشگاهی
ایررن پنررل در ترراریخ  01آذرمرراه در سرراعت  01صرربح
در سررالن اندیشرره دانشررگاه یررزد و بررا حضررور  10نفررر
برگررزار گردیررد .در ایررن پنررل کرره بررا سررخنرانی آقررای
41

دکترررر درهمررری ،دکترررر نصررریریزاده و آقرررای سرررپهر
صررورت گرفررت ،برره بیرران موضرروعاتی از جملرره نقررش
دفرررراتر انتقررررال فنرررراوری در پیشرررررفت فنرررراوری و
نررواوری دانشررگاهی ،مشررکالت شرررکتهررای فنرراور و
دانررشبنیرران در انتقررال فنرراوری و سرررمایهگررذاری و
مشارکت در حوزه انتقال فناوری پرداخته شد.
دکترررر ولررری درهمررری معررراون پژوهشررری و فنررراوری
دانشرررگاه یرررزد در ایرررن نشسرررت ،گفرررت :دانشرررگاه
نسررل پررنجم ثررروت آفرررین اسررت و دغدغرره دانشررگاه انتقررال فنرراوری و تجرراریسررازی دسررتاوردها و ایرردههررای
اسرررتادان و دانشرررجویان اسرررت .ایشررران منظرررور از انتقرررال فنررراوری را قررررار دادن فناوریهرررای مرررورد نیررراز در
اختیررار متقاضرریان بیرران کرررد و افررزود :اعضررای هیررات علمرری و دانشررجویان میتواننررد ایررده و دسررتاوردهای خررود
را به کمیته انتقال فناوری برای ثبت و ارزیابی معرفی کنند.
وی بررا بیرران اینکرره دفرراتر انتقررال فنرراوری در دنیررا در تمررام دانشررگاههررا وجررود دارد ،هرردف از ایجرراد ایررن دفرراتر را
کرره دارایرریهررای معنرروی دانشررگاهها شررناخته شرردهاند ،پیونررد بررا سرررمایهگذاران عنرروان کرررد و افررزود :کمیترره
انتقررال فنرراوری حرردود سرره سررال پرریش در دانشررگاه یررزد تشررکیل شررد و بررا همکرراری شرررکت سررورنا توانسررتیم
آییننامههایی در زمینه مالکیت معنوی و تجاریسازی را به تصویب هیات امنا این دانشگاه برسانیم.
معرراون پژوهشرری و فنرراوری دانشررگاه یررزد افررزود :ایررن دانشررگاه اولررین دانشررگاه کشررور اسررت کرره توانسررت
دفتررر انتقررال فنرراوری را در قالررب تاسرریس یررک شررررکت دانررشبنیرران بررا عنرروان «شرررکت انتقررال فنررراوری و
نوآوری جهش ایساتیس» ایجاد کند.
وی سرررهامداران ایرررن شررررکت را دانشرررگاه یرررزد ،شررررکت سرررورنا و صرررندوق پرررژوهش و فنررراوری اسرررتان یرررزد
معرفرری کرررد و گفررت :در طرری چنررد سررالی کرره از تاسرریس ایررن شرررکت گذشررته اسررت ،پررنج شرررکت اسررپیناف یررا
زایشی از دستاوردهای اساتید دانشگاه توسط این شرکت ایجاد شده است.
وی بررا بیرران اینکرره بررا حمایررت دانشررگاه یررزد شرررکتهای زایشرری بررا ایرردههای نوآورانرره دانشررجویان و اعضررای
هیررات علمرری تاسرریس شررده اسررت ،افررزود :معرفرری برره پررارک علررم و فنرراوری ،آمرروزش و برگررزاری کارگاههررای
نرروآوری ،خرردمات مانیتورینرررگ ،دادن وام و کمررکهررای مرررالی از دیگررر خررردمات ایررن مرکررز بررررای تجرراریسرررازی
دستاوردهای استادان و دانشجویان است.
دکتررر درهمرری بررا اشرراره برره اینکرره دانشررگاه یررزد برررای عملرری کررردن ایرردههررای نوآورانرره تررا سررقف شررش میلیررون
برررای خریررد تجهیررزات کمررک مررالی مرریکنررد ،اظهررار داشررت :بررا تجرراریسررازی و یررافتن سرررمایهگررذار و مشررخص
شرردن سررهام در کمیترره انتقررال فنرراوری ،شرررکتهررای زایشرری در پررردیس فنرراوری صررنعتی دانشررگاه یررزد فعالیررت
خود را آغاز میکنند.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد
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وی انجررام مشرراوره بررا تخفیررف ویررژه ،ثبررت اختررراع یررا ایررده ،ثبررت شرررکت و حمایررت از شرررکتهررا پررس از راه-
انرردازی را از جملرره خرردمات شرررکت انتقررال فنرراوری جهررش ایسرراتیس برره اعضررای هیررات علمرری دانسررت و گفررت:
مررا اعتقرراد داریررم گنجهررای زیررادی در دانشررگاهها وجررود دارنررد کرره هنرروز کشررف نشرردهاند و سررعی داریررم ایررن
گنجها را کشف کنیم.
سررپس دکتررر نویررد نصرریریزاده معرراون پژوهشرری دانشررگاه آزاد اسررالمی یررزد بررر انتقررال فنرراوری و حمایررت از
دانشررجویان و اسررتادان برررای تجرراری سررازی دسررتاوردها تاکیررد کرررد و قرررار گرررفتن بخررش خصوصرری در کنررار
دانشگاه را برای رسیدن به این هدف مهم برشمرد.
دکترنصرریریزاده برره برگررزاری دورههررای توانمندسررازی برررای دانشررجویان و اعضررای هیررات علمرری اشرراره کرررد و
افزود 01 :دوره تخصصی و کاربردی مرتبط با صنعت در این دانشگاه در حال برگزاری است .
وی قرررار گرررفتن دانشررگاه دولترری و بخررش خصوصرری در کنررار یکرردیگر در قالررب ایررن شرررکت را اتفرراقی مبررارک
دانسرررت و گفرررت :اسرررتان یرررزد همیشررره در مباحرررث نررروآوری و فنررراوری پیشررررو بررروده کررره نمونررره آن صرررندوق
پژوهش و فناوری است که به عنوان یک الگو برای کشور به حساب می آید.
وی بررا ابررراز خرسررندی از اینکرره دانشررگاه یررزد برره سرروی فنرراوری و دانشررگاههای نسررل سرروم و چهررارم حرکررت
کرررده اسررت ،گفررت :متاسررفانه بدنرره دانشررگاهی مررا بررا موضرروع فنرراوری میانرره خرروبی نرردارد و درصررد پررایینی از
اعضررای هیررات علمرری مررا اسررتادان فنرراور هسررتند کرره یکرری از بزرگترررین و اصررلیترین دالیررل آن قرروانین اشررتباه
در ارتقا آنان است.
معرراون پژوهشرری دانشررگاه آزاد اسررالمی یررزد ،افررزود :در مررورد دانشررجویان هررم ق روانین اشررتباه مررانع بزرگرری در
نوآوری آنها بوده و باید به سمت کاربردی کردن پایان نامهها گام برداریم.
وی بررا انتقرراد از مرروازی کرراری افررراد و یررا سررازمانهای دولترری در سررطح اسررتان و کشررور ،گفررت :اگررر هررم افزایرری
میرران دانشررگاهها و مراکررز آموزشرری بررا محوریررت پررارک علررم و فنرراوری برره عنرروان متررولی حرروزه فنرراوری ایجرراد
شود ،اتفاقات خیلی خوبی رقم خواهد خورد.
وی برررا تاکیرررد برررر لرررزوم سیاسرررتگذاری کرررالن در عرصررره فنررراوری ،گفرررت :متاسرررفانه جرررای موضررروع فنررراوری در
مدیریت کالن ما خالی است.
وی راهانررردازی باشرررگاه پژوهشرررگران و نخبگررران جررروان ،صرررندوق نررروآوری و فنررراوری بررررای حمایرررت از طرحهرررای
دانشرررجویان و اعضرررای هیرررات علمررری ،تغییرررر سررراختار دانشرررگاه بررره سرررمت دانشرررگاه کرررارآفرین ،تمرکرررز برررر
توانمندسرررازی دانشررررجویان کارشناسررری را از جملرررره فعالیتهرررای دانشررررگاه آزاد در حررروزه ترررررویج فنرررراوری و
نوآوری برشمرد.
محمررد سررپهر مرردیر عامررل صررندوق پررژوهش و فنرراوری اسررتان یررزد نیررز در ایررن پنررل بررر ارتبرراط دانشررگاه بررا
صررنعت در راسررتای ایجرراد تقاضررا برررای فنرراوری تاکیررد کرررد و گفررت :یکرری از ضررعفهای دانشررگاه بررا وجررود ترروان
علمی باال ،نداشتن قدرت بازاریابی و تجاریسازی است.
محمررد سررپهر تعررداد پررروژههررای سرررمایهگذاری شررده در سررال جرراری را  01پررروژه عنرروان کرررد و افررزود :روحیرره
مشررارکتپذیری ترریم ،ارزیررابی فنرری طرررح ،داشررتن توانمنرردی و جررذابیت برررای سرررمایهگذاری ،تررامین نیرراز بررازار
و بازگشت سرمایه از مشخصات یک طرح خوب برای سرمایهگذاری است.
برره گفترره وی ،مبلررغ سرررمایهگررذاری در ایررن ده پررروژه از  011میلیررون تررا دو و نرریم میلیررارد تومرران متغیررر برروده
است.
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وی مخاطررب شرررکت انتقررال فنرراوری و نرروآوری جهررش ایسرراتیس را تمررام دانشررگاههای اسررتان دانسررت و گفررت:
امیدواریم فعالیت های این شرکت برای استان اثرگذار باشد.
وی یکرررری از ضررررعفهای بررررزرگ اعضررررای هیررررات علمرررری در کسررررب و کارهررررا را عرررردم توانررررایی در بازاریررررابی و
بازارشناسرری عنرروان کرررد و توانررایی شرربکه سررازی ارتبرراط بررا صررنعت و بازاریررابی برررای مرردیرعامل یررک شرررکت را
ضررروری دانسررت و افررزود :برررای غلبرره بررر ضررعفهای موجررود در حرروزه تجرراریسررازی بایررد در کنررار اسررتادان
دانشگاه ،یک تیم تجاری سازی و آشنا به بازار وجود داشته باشد.
مرردیر عامررل صررندوق پررژوهش و فنرراوری اسررتان یررزد بررا تاکیررد بررر اهمیررت ترریمسررازی و کامررل بررودن یررک ترریم،
اولویررت اول سرررمایهگررذاران برررای سرررمایهگررذاری در یررک طرررح را وجررود یررک ترریم کامررل و قرروی دانسررت و
گفررت :وجررود افررراد در همرره جنبررههای کسررب و کرراری در یررک ترریم ،داشررتن سررابقه همکرراری قبلرری میرران اعضررای
تیم و مشارکت پذیر بودن اعضا از ویژگیهای یک تیم موفق و کامل است.
وی در ادامررره ارزیرررابی فنررری و اقتصرررادی طررررح را اولویرررت بعررردی سررررمایهگرررذاران دانسرررت و گفرررت :عمررردتا
طرحهرررای دانشرررگاهی از لحررراظ فنررری در سرررطح بررراالیی قررررار داشرررته امرررا در زمینررره اقتصرررادی نیررراز بررره کمرررک و
راهنمایی دارند.
وی بررا بیرران اینکرره در حررال حاضررر سرررمایهگررذاران و صررندوقهررای تخصصرری و عمررومی زیررادی در حرروزه فنرراوری
در کشررور وجررود دارد ،گفررت :متاسررفانه مشررکل اصررلی ،عرردم وجررود طرررح و ترریم خرروب در کنررار یکرردیگر اسررت امررا
سرمایه به اندازه کافی وجود دارد.
در پایرران ایررن نشسررت دکتررر قاسررم بریررد لقمررانی رئرریس سررابق و اسررتاد دانش رگاه یررزد نیررز مررواردی چررون معرفرری
شررررکت در سرررطح پردیسهرررای مختلرررف دانشرررگاههای اسرررتان ،لرررزوم توجررره بررره دانشرررجویان کارشناسررری و
توانمندسررازی آنهررا ،برگررزاری جلسررات انتقررال تجررارب شرررکتهای موفررق برررای دانشررجویان ،جمررع آوری نکررات
حررایز اهمیررت تشررکیل یررک شرررکت از ابترردا تررا انتهررا در قالررب یررک جررزوه از سرروی پررارک علررم و فنرراوری و
صندوق پژوهش و فناوری را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد.
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 )4پنل آموزشی سالمت و محیط زیست
پنل تخصرصی "سالمت و محیط زیست" با همکاری دانشگاه علوم پزشکی
شرررهید صررردوقی یزد و اداره کل حفاظت محیط زیسرررت یزد و با حضرررور
نمایندگان سازمانها و نهادهای مدعو استان به مناسبت هفته پژوهش و
فناوری در روز چهارشررنبه مورخ  0011/1/01از سرراعت  01الی  01به
صرورت حضوری (سالن شورای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
شررررررهررریرررد صرررررردوقررری یرررزد ) و مرررجرررازی ( بررره آدرس
 ) https://www.skyroom.online/ch/sph/sphmeetingبه شرح ذیل
برگزار گردید.
در ابتدای جلسررره ،جناب آقای دکتر قانعیان مدیر دفتر توسرررعه فناوری سرررالمت و ارتباط با صرررنعت دانشرررگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی و مجری برگزاری پنل با تاکید بر موضوع ارتباط دانشگاه با صنعت به جلسات علم و کار برگزار
شرده توسرط اتاق بازرگانی اشراره نمودند که باعث پایهگذاری ارتباط بیشرتر دانشرگاه با صنعت گردیده است و بیان
نمودند سررازمان جهانی بهداشررت ،یک چهارم مرگ و میرهای جهان را ناشرری از مشررکالت زیسررت محیطی میداند .در
ادامه جلسره جناب آقای دکتر لطفی مشراور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در امور اجتماعی ،هدف
از برگزاری چنین پنل های تخصرصی را افزایش طول عمر و همچنین افزایش کیفیت زندگی انسانها بر شمردند و در
ادامه بیان داشتند آلودگی هوا و وارونگی دما ساالنه  2تا  1درصد آمار فوتی ها را در کشور به خود اختصاص داده
اسرت و سرازمان بهداشت جهانی چهارده عامل را به عنوان عوامل مؤثر بر سالمتی انسان اعالم نموده است که هفتاد
و پنج درصررد این عوامل در برگیرنده موضرروعاتی چون محیط زیسررت ،تغذیه و میباشررد و فقط بیسررت و پنج درصررد
شامل خدمات بهداشتی و درمانی می گردد و اهمیت توسعه فراگیر و همه جانبه که شامل شاخص های توسعه سواد
جامع ،توسرعه سرالمت فردی ( روحی و جسمی ) ،توسعه سرمایه اقتصادی و مادی و توسعه اخالقی و معنوی می باشد
را بیان کرده و اظهار نموده در صورتی توسعه فراگیر و همه جانبه است که ماندگاری اکوسیستم محیط زیست را نیز
در پی داشررته باشررد و در این زمینه می بایسررت ارائه مجوز ها به صررنایع در راسررتای سررالمت محیط زیسررت و جامعه
باشد.
سرپس آقای دکتر مشرراهیری نماینده اتاق بازرگانی و صررنایع و معادن یزد ضررمن تبریک هفته پژوهش به بیان نکاتی
پرداختند از جمله به تاریخچه تاسریس اتاق بازرگانی اشراره نمودند و الزمه توسرعه پایدار کشررور را دست یافتن به
پتاسیل های کشور دانستند که حاکمیت باید زیر ساخت های آن را تامین نماید و توسعه پایدار را توسعه همه جانبه
سیاسی ،اقتصادی ،و اجتماعی دانستند که در مجموع انسان محور می باشد و هر موضوعی که بر سالمت انسان تأثیر
گذار است را در بر میگیرد که در این راستا می بایست محیط زیست نیز با خطرات کمتری مواجه شود.
سرپس جناب آقای دکتر دهقان معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان به سخنرانی پرداختند و بیان
نمودند که چهل درصرد از واحدهای صرنعتی اسرتان در شهرک صنعتی و شصت درصد آن در خارج از شهرک صنعتی
میباشرد و در شهرک صنعتی ،زیرساختهایی وجود دارد که باعث کنترل بیشتر بر روی واحدهای صنعتی میشود از
جمله تصفیهخانههایی که باعث کنترل پسابهای صنعتی میشود  .کمترین چالش-های زیست محیطی را با واحدهای
صررنعتی کوچک داریم و چالشهای اصررلی ما در حوزه آلودگی زیسررت محیط با واحدهای صررنعتی بزرگ میباشررد اما به
طور کلی تاریخچه صنعت در استان نشان میدهد که به محیط زیست و موضوعاتی همچون فیلتر هوا ،تصفیهخانه-ها
اهمیت الزم داده نشرده اسرت و هم اکنون آلودگی محیط زیست به یک چالش تبدیل شده است و الزم است که در
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این خصوص سختگیریهایی نسبت به واحدهای صنعتی متخلف صورت پذیرد و بر روی نگرش و فرهنگ کارآفرینان
نسرربت به محیط زیسررت کار شررود و ایشرران آمادگی خود را جهت برگزاری دورههایی در زمینه مشرراوره و آموزش در
حوزه  HSEبه واحدهای صنعتی اعالم نمودند.
سرپس خانم دکتر پور مالیی مدیرکل سرازمان حفاظت محیط زیسرت استان به بیان نکاتی در زمینه چالشهای زیست
محیطی پرداختند و آنها را شرامل انواع پسماندها ،گرد و غبار و  ...برشمردند و در این راستا به بیان اهمیت کیفیت
هوا و شررراخصهای مربوط به آن پرداخته و منابع نشرررر آلودگی هوا در اسرررتان را شرررامل آلودگی توسرررط کانونهای
منقطهای معادن و صرنایع و کانونهای خطی جاده-ای و حریم جادهها و کانونهای صفحهای اراضی ملی فاقد کاربری و
 ...دانسرتند و ضرمن بررسری وضرعیت اسرتقرار منابع آالیندگی و جمعیتی ،اقدامات شراخص نظارتی و آمایشی انجام
شررده در حوزه آلودگی هوا ناشرری از صررنایع را بیان نمودند ،از جمله می-توان به راهاندازی مجهزترین مرکز پایش،
کنترل و نظارت بر صرنایع به صررورت برخط با اسررتفاده از دوربینهای نظارتی برای اولین بار در سررطح کشررور و نصررب
سریسرتمهای جدید کاهش آالیندگی هوا در واحدهای فوالدی اسرتان اشراره نمود .همچنین اقدامات آمایشی که طی
دو سرال گذشته جهت جلوگیری از بارگذاری بیشتر صنایع آالیندهها مانند ممنوعیت احداث جدید ،توسعه واحدهای
فوالدی در محور عقدا -مهریز را شرح دادند .خانم دکتر پور مالیی در پایان صحبتهای خود ،پیشنهاداتی را در حوزه
مدیریت آلودگی هوا ارائه نمودند:
تشکیل اتاقهای فکر جهت همافزایی مسئولین و دستگاههای اجرایی با دانشگاهیان در جهت استفاده از پتانسیلو ظرفیت نخبگان جهت بررسی و برون رفت از وضعیت موجود
 تدوین برنامه آمایشرری اسررتان منطبق بر ظرفیت برد و پتانسرریل زیسررت محیطی حال حاضررر اسررتان در جهت عدماستقرار صنایع آالینده و آب بر و توسعه صنایع پاک
در ادامه نیز آقای دکتر مختاری مدیرگروه بهداشررت محیط دانشررگاه علوم پزشررکی شررهید صرردوقی یزد به ضرررورت
ارتقاء فرهنگ تعامل میان دانشگاه ،محیط زیست و صنایع فعال استان اشاره نمودند.
در پایان نیز آقای دکتر علمدار رئیس اداره صرنعت ،معدن و تجارت استان اظهار داشتند که با توجه به ظرفیتهایی
که در حوزه صرنایع در استان یزد وجود دارد؛ استان یزد در تولید کاشی و سرامیک دارای رتبه اول در کشور است
و همچنین رئیس میز صررادرات کاشرری و سرررامیک کشررور میباشررد و قطب تولید فوالد در کشررور و دارای رتبه اول
کشررور در زمینههای طرحهای نیمه تمام که با سرررعت رو به پیشرررفت هسررتند و صرردور جواز تأسرریس برای صررنایع
میباشرد و هشتمین استان برتر کشور
در زمینرره صررررادرات غیرنفتی اسررررت.
هرمرچرنرین آقررای دکتر علمرردار بیرران
نمودند که صردور مجوزها برای صنایع
برا همراهنگی کرامرل برا سرررازمان محیط
زیسرررت انجام میپذیرد و ارائه پروانه
برهرهبرداری نیز بررا پشررررتوانرره محیط
زیسرررتی همراه اسرررت و اسرررتعالمهای
الزم از محیط زیست را به همراه دارد.
.
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 )0پنل گفتگو با ایرانیهای خارج از کشور در مورد ترندهای فناوری در دنیا و ایران
این پنل در قالب برنامه گفتگو محور با حضور  01نفر
در محل سالن اندیشه دانشگاه یزد و 00مهمان و 1
سخنران به صورت آنالین در بستر Adobe Connect

00

آغاز به کار کرد .در ابتدا مهمانان پنل از عمده فعالیت
های شرکتهای فناور در اروپا و آمریکا توضیحاتی
ارائه دادند که عمده حوزه ها به شرح ذیل است:
 :NFT .0مالکیت معنوی در حوزه صنایع دستی
 :Fintech .1روشهای نوین پرداخت پول با توجه
به سختافزار تلفنهای هوشمند و حذف تدریجی دستگاه های POS
 .4محیط زیست :کنترل منابع آب و سهمیهبندی آب با استفاده از هوش مصنوعی
 .0هوشمندسازی شهر :جهت کاهش هزینه سربار شهرداری و شهروندان
ردیف

نام سخنرانان

حوزه مشاوره

وضعیت

0

آرش سروری

مشاور رسانه ایی کسب و کار ها

حضوری

1

دکتر سهند بهنام

مدیر استراتژیک و دیجیتال

دوسلدورف  -آلمان

4

دکتر ایمان رضوی

موسس و مدیر شرکت I-E Design

کالیفرنیا  -آمریکا

0

شاهین وکیلی نیا

مدیر زیرساخت هوش مصنوعی بخش سرمایه

اوتاوا  -کانادا

1

علیرضا رنجبر

1

ایمان برات وکیلی

1

پویا محمدی

گذاری خارجی
مدیرعامل شرکت تعاملی هنر نور و حرکت ،طراح

استکهلم – سوئد

رفتار
پژوهشگر دکتری شهر هوشمند

برلین  -آلمان

مشاور برندینگ در صنعت ساختمان
کارآفرین سریالی

تورکو  -فنالند

پررس از بحررث و گفتگررو سررخنرانان تاکیررد داشررتند کرره دانررش فعلرری افررراد و شرررکتهررای حرروزه  ITدر ایررران برره میررزان
برراالیی رسرریده اسررت و در صررورت برداشررته شرردن موانررع بررینالمللرری شرررکتهررا و افررراد توانمنررد ایررن حرروزه مرری-
توانند با استفاده از روش دورکاری و  Freelancerارزآوری باالیی داشته باشند.
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 )1پنل جایگاه و ماموریت خانه خالق در زیستبوم نو آوری و اکوسیستم استارتاپی یزد
همزمان با هفته پژوهش و فناوری استانی ،چهارشنبه  01آذر
 ،0011پنل «جایگاه و مأموریت خانه خالق در زیست-بوم
نوآوری و اکوسیستم استارتاپی یزد» با حضور صاحبنظران و
عالقهمندان در محل پارک علم و فناوری یزد برگزار شد .به
گزارش روابط عمومی خانه خالق زیننو ،در این پنل :
✔پرویز کرمی (دبیر ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خالق
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری) در مورد موضوع خانه
های خالق و لزوم توسعه صنایع خالق در کشور مطالبی را عنوان نمودند ،ایشان به جایگاه زیستبوم نوآوری و فناوری در
کشور ،برنامههای این زیستبوم و رستههای صنایع خالق اشاره نمودند.
✔محمد مهدی لطفی (ریاست پارک علم و فناوری یزد) با موضوع تعامالت پارک علم و فناوری و خانه خالق سخنرانی نمودند
و وضعیت استان یزد در حوزه فناوریهای نرم و هویتساز و شرکتهای خالق را با ارائه آمار وضع موجود بیان نمودند.
✔سید مصطفی فاطمی (مدیر کل سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری) در موضوع نقش خانه خالق در توسعه
گردشگری و رونق بازار صنایع دستی عنوان نمودند که برای توسعه صنایع خالق در استان نیاز است تا پهنه خالق تعریف
گردد و شبکهسازی در این حوزه صورت بگیرد.
✔الهه افسریه (رئیس هیات مدیره خانه خالق زینو) با موضوع نقش خانه خالق در توانمندسازی ایدههای حوزه صنایع
خالق ،این صنعت را متکی بر توانایی ،استعداد و خالقیت افراد دانست و اعالم نمود خانه خالق محلی برای توسعه کسب و
کارهای خالق و شکل گیری و توانمندسازی ایدههای حوزه صنایع خالق است
از سخنرانان این پنل می توان به خانم افسریه رییس هیات مدیره خانه خالق زینو ،پرویز کرمی دبیر ستاد فناوری های
نرم و توسعه صنایع خالق معاونت علمی ریاست جمهوری ،دکتر لطفی ریاست پارک علم و فناوری و آقای فاطمی مدیرکل
سازمان میراث فرهنگی یزد اشاره نمود .در این پنل به ارائه مطالبی در حوزه نقش خانه خالق در توانمندسازی ایدههای
حوزه صنایع خالق ،خانه های خالق و لزوم توسعه آنها در کشور ،تعامالت پارک علم و فناوری و خانه خالق و نقش خانه خالق
در توسعه گردشگری پرداخته شد.
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 )1بررسی مهاجرت نخبگان علمی و صنعتی
ایرررن پنرررل در تررراریخ چهارشرررنبه  01آذرمررراه در سررراعت
 01:41در محررل نمایشررگاههررای تجرراری بررینالمللرری یررزد
برا حضرور بنیراد نخبگران اسرتان یرزد و خانره صرعت معردن

04

و تجررارت برگررزار گردیررد .اعضررا ایررن پنررل آقایرران مسررعود
میرزایررری از علررروم پزشرررکی ،فنرررایی از صرررنعتگرررران و
کارآفرینرررران ،مشرررراهیری از اترررراق بازرگررررانی ،مسررررعود
عظیمرری معرراون اسررتانداری ،سررید مهرردی کالنتررر از بنیرراد
نخبگررران اسرررتان ،خرررانم فاطمرررهالسرررادات حقیرالسرررادات
سررررآمد تحرررت حمایرررت بنیررراد نخبگررران و عضرررو شرررورای
اسالمی شهر.
در ابتررردا سرررید مهررردی کالنترررر ضرررمن خررروش آمررردگویی و تشرررکر از شررررکت کننررردگان در جلسررره ،موضررروع اهمیرررت
اقتصرراد دان رشمحررور و نقررش نیررروی انسررانی تحصرریل کرررده و نیررز جابجررایی افررراد و از جملرره نخبگرران اشرراره شررد و بررا
توجرره برره ضررریب مهرراجرت نخبگرران برررای کشررور و بررا توجرره برره گررزارش  ،global economyکرره  1.4و رتبرره ایررران
 11مررری باشرررد .برنامرررهریرررزی کشرررورهایی مثرررل مرررالزی ،انررردونزی ،چرررین ،هنرررد ،برزیرررل در خصررروص آشرررنایی برررا
تکنولرروژیهررای روز در خررارج از کشررور پرداخترره شررد ولرری موضرروع نگرررانکننررده ،در عرردم بازگشررت دانررشآموختگرران
پرررس از فراغرررت از تحصررریل بررره کشرررور در مقایسررره سرررایر کشرررورها مررری باشرررد و شررررکت کننررردگان در خصررروص 1
سوال بحث و گفتگو و تبادل نظر گردید.
 -0چرا از کشور خارج می شوند
 -1چرا به کشور بر نمی گردند.
شررررکتکننررردگان نقطرررهنظررررات خرررود را ارائررره نمودنرررد و در پایررران پیشرررنهاد گردیرررد در بنیررراد نخبگررران اسرررتان
کررارگروهی در ایررن زمینرره بررویژه مهرراجرت نخبگرران از اسررتان یررزد برره سررایر نقرراط کشررور و یررا خررارج از کشررور مررورد نقررد
و بررسی و راهکارها به نهادهای باالدستی منعکس گردد.
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 )1پنل انتقال تجربه کسب و کارهای فناورانه بزرگ و آنالین ایران
ایررن پنررل در ترراریخ پنجشررنبه  02آذرمرراه در سرراعت 01:41
در محررل دائمرری نمایشررگاههررای تجرراری بررینالمللرری یررزد برگررزار
گردیرررد .ایرررن پنرررل برررا حضرررور آقرررای سرررروری برنامرررهسررراز
فناورانررره ،آقرررای قطبرررینرررژاد مررردیرعامل توسرررعه کرررارآفرینی
بهمرررن ،آقرررای لطفررری مررردیرعامل اسرررنپ فرررود ،آقرررای تیمررروری
مرررردیر ارشررررد سررررابق محترررروای فیلیمررررو و خررررانم شررررریفیون
مدیرعامل بیمه دات کام برگزار گردید.
آقرررای سرررعید لطفررری در گفرررت و گرررو برررا حضرررار حساسررریت در
تشررکیل ترریم و ترریمسررازی متشررکل از افررراد متخصررص را عامررل پیشرری گرررفتن از رقبررایی کرره همزمرران و یررا پرریش
از اسنپ فود وارد بازار شده بودند را از عوامل مهم پیشرفت استارتاپ اسنپ فود خواند.
آقررای حمررزه قطبررینررژاد در انتقررال تجربیررات خررود بیرران کردنررد ،انگیررزه و بلنررد پررروازی از موسسرران شررروع شررده
و برره ترریم نیررز انتقررال مرری یابررد و باعررث پیشرررفت مجموعرره خواهررد شررد و ترریم سررازی را نیررز از عوامررل مرروثر و
مهم در رشد مجموعه خواند.
در ادامرره آقررای تیمیرروری بررا تائیررد سررخنان بیرران شررده در جلسرره ،از دیررد خررود مواجرره شرردن ترریمهررا بررا بحررران-
هررایی بررزرگ و مرردیریت بحرررانهررا ،صرربر و تبرردیل بحرررانهررا برره فرصررت را عامررل موفقیررت ترریمهررای بررزرگ خوانررد
و از مشررکالت موجررود در مسرریر ،عرردم وجررود زیرسرراختهررا و قرروانین متناسررب بررا کسررب و کررارهررای مجررازی را نررام
برد.
در پایرران نیررز سرررکار خررانم بهرراره شررریفیون منررابع انسررانی و تولیررد محترروا همگررام بررا فرهنررگسررازی مشررتریان را
عوامل حیاتی و موثر در فضای کسب و کارهای مجازی و فناورانه خواندند.
پررس از بیرران تجربیررات برره سررواالت حضررار فعررال در زمینررههررای اسررتارتابی نیررز توسررط سررخنرانان پاسررخ داده
شد.
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 )2پنل چالشها و راهکارهای توسعه صادرات
این پنل در تاریخ پنجشنبه  02آذرماه در ساعت  01در محل دائمی نمایشگاه-
های تجاری بینالمللی یزد برگزار گردید .این پنل با حضور آقای قویدل مدیر
امور بینالملل پارک علم و فناوری یزد ،آقای حسینیان رییس اداره کل
صادرات کاال بانک توسعه صادرات ایران ،آقای امانی مقدم مدیرعامل صندوق
توسعه صادرات و تبادل فناوری ،آقای جواپور مدیرعامل شرکت صافات انرژی
برگزار گردید و به موضوعات مختلفی از جمله چالش و راهکارهای صادرات
فناوری ،تسهیالت و خدمات بانک توسعه صادرات ،تامین مالی در حوزه صادرات
و تجارب صادراتی شرکت صافات انرژی پرداخته شد.
در ادامه این پنل بیان شد بینالمللی بودن شرکت میتواند شامل :استفاده
از نیروی تخصصی خارجی ،سهم مشارکت در پروژههای بینالمللی ،اخذ گرنتهای بینالمللی ،سرمایهگذاری خارجی،
سهامداری بین المللی به صورت عضو هیات مدیره یا مشاور بینالمللی چه در داخل کشور و چه خارج از کشور ،داشتن
دفاتر یا نمایندگان خارجی و مواردی از این قبیل باشد .یک شرکت حتی میتواند یک شرکت کامال بومی و محلی باشد اما
از اقبال بینالمللی برخوردار باشد (مانند بعضی کسب و کارهای گردشگری و میراث فرهنگی)
چالشهای بینالمللی شدن شرکتهای دانشبنیان:
شرکتهای کوچک و متوسط دانشبنیان با چالشها و مشکالت مختلفی در زمینه بینالمللی شدن و تجاریسازی ایدهها در
عرصه بینالملل مواجه هستند .این شرکتها چه در زمینه تامین مواد اولیه یا تکمیل فرایند تجاریسازی یا فروش
محصول نیاز به حمایتهای جدی دولتها دارند .برای حمایت از این شرکتها راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده که از جمله
میتوان به ایجاد مراکز رشد و پارکهای تخصصی اشاره نمود.ابتکارات سیاسی نیز به موازات حمایتهای تخصصی تعریف
شده که میتوان به شکلگیری نوع خاصی از دیپلماسی تحت عنوان دیپلماسی فناوری اشاره نمود .در ادامه محدودیتهای
بینالمللی شدن شامل موانع ساختاری ،اطالعاتی ،مدیریتی ،بازاریابی ،مفهومی ،روندهای صادراتی و موانع محیط داخلی و
خارجی است .در ادامه هر کدام از موارد تشریح میشود :موانع محیط داخلی یا محدودیت منابع در اختیار از مهمترین
موانع فراروی شرکتها هستند .برخی از آنها عبارتند از محدودیتهای فرهنگ کسب و کار ،نگاه موسسان ،مهارتها و
محصوالتی که مناسب بینالمللی شدن نیستند ،محدودیتهای منابع و تراکنشهای مالی ،عدم شناخت نیازهای بینالمللی
شدن ،دشواری گرفتن مجوزها ،مسایل مرتبط با استاندارد محصول ،عدم آشنایی با کانالهای توزیع و بازارهای برونمرزی،
مسایل لجستیکی ،تجربه کم مدیران در حوزه بینالملل ،مشکالت برندسازی ،انزوای درونی ،پایین بودن سطح فناوری و
کیفیت محصول ،قیمت تمام شده و تجربه کم مدیران موانع محیط خارجی هم در سطح ملی و بینالمللی عبارتند از :قوانین
کشوری ،مقررات صادراتی ،گمرکات ،کمبود شرکتهای پشتیبان صادرات ،بانکها ،مسایل ارزی و عدم ثبات نرخ ارز،
بازارهای موازی ،محدود بودن طرحهای حمایتی دولتی مانند تامین مالی صادراتی ،ناکارآمدی زیرساختها ،موانع تعرفهای،
محدودیتهای بینالمللی و رقابتهای جهانی بر سر کسب سهم بازار .سهم تحریمها در ایجاد موانع بسیار تعیینکننده
است.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد

مجری برگزاری :شرکت سورنا -فن بازار منطقه ای استان یزد

01

گزارش نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار یزد 0011
 )1پنل انتقال تجارب و تاثیرات شبکه سازی موثر
ایررن پنررل در ترراریخ جمعرره  01آذرمرراه در سرراعت  02در محررل دائمرری
نمایشررگاههررای تجرراری بررینالمللرری یررزد برگررزار گردیررد .ایررن پنررل بررا
حضررور آقررای علررومی مرردیرعامل شرررکت راهکررار تجررارت پویررا سررورنا،
آقررای آرمرران مرردیرعامل شرررکت فررالت قرراره ،خررانم غررالبی مرردیرعامل
شرررکت آیررین تجررارت رابررین ،خررانم چمنرری مرردیرعامل شرررکت رویررش
مانررردگار ایسررراتیس و خرررانم خدابنرررده مررردیرعامل شررررکت رومررراک
برگررزار گردیررد و برره موضرروعات مختلفرری از جملرره ترراثیر شرربکهسررازی
در توسررعه کسررب و کررار ،بررسرری تمایررل برره برقررراری ارتبرراط شرربکهای
در بررین مرردیران ،تجررارب شرربکهسررازی خررانم چمنرری در حرروزههررای مختلررف ،روشهررای شرربکهسررازی و ترراثیر شرربکه-
سازی در سهامدار شدن شرکتهای فناور در صندوق پژوهش استان یزد پرداخته شد.
آقررای علررومی در گفررت و گررو بررا حضررار و بیرران تجربیررات خررود نیرراز برره شرربکهسررازی قدرتمنررد را عامررل ضررروری موفقیررت
خواندنررد و داشررتن ویژگرریهررای یررک انسرران برتررر را عامررل تشررکیل شرربکهی قدرتمنرردتر خواندنررد و سرراخت شرربکه بررر
پایررهی صررداقت و عرردم اسررتفاده از شرربکههررای بررا ضررریب منفرری را عوامررل کیفیررت روابررط و شبکهسررازی هررا بیرران
کردند.
سرررکار خررانم الهررام خدابنررده عرردم اسررتمرار شبکهسررازی شرررکتهررا در زمرران رشررد را در مقایسرره بررا تمایررل شرربکه-
سررازی شرررکتهررای نوپررا برره علررت گسررترش روابررط را یکرری از نقرراط ضررعف بعضرری شرررکتهررا بیرران کردنررد و در ادامرره
نیررز ترراثیر جنسرریت را در بحررث شرربکهسررازی مرروثر بررا بررسرری افررراد موفررق در ایررن زمینرره را برردون ترراثیر بیرران
کردنرررد .در مرررورد میرررزان تحصررریالت نیرررز طبرررق پرررروژهی پژوهشررری ایشررران افرررراد برررا تحصررریالت بررراالتر بررره دلیرررل
مشررغلههای بیشررتر و حضررور در فضررای آمرروزش موفقیررت کمتررری نسرربت برره افررراد بررا سررطح تحصرریالت پررایین تررر در
شرربکه سررازی مرروثر را دارنررد .ایشرران بررا بررسرری روابررط برره ایررن نتیجرره رسرریده بودنررد کرره میررزان شرربکهسررازی برره
ترتیررب در رشررتههررای علرروم انسررانی سررپس در رشررتههای مهندسرری و در آخررر رشررتههای علرروم پایرره میباشررند .در
نهایت اعتماد و تعهد سازی را مهمترین راه برای گسترش شبکهسازی بیان کردند.
خررانم غررالبی پررس از ایشرران رابطررهی شرربکهسررازی بررا فرهنررگ جغرافیررایی را از عوامررل مهررم و ترراثیر گررذار خواندنررد و
برره بیرران اصررول رابطررهسررازی و توانرراییهررای برقررراری ارتبرراط پرداختنررد و اسررتفاده از ابررزارهررای تبلیغرراتی و تولیررد
محتوا را گامی موثر در شبکهسازی بیان کردند.
سررپس خررانم زهررره چمنرری شرربکهی ارتبرراط و شرربکهسررازی قرروی را نشررانهی قرردرت و اعتبررار در هررر زمینررهی کرراری
دانسررررتند و آن را مرررروثر در حررررل مشررررکالت
سررررازمان و ارائررررهی اسررررتراتژی در مواقررررع
خاص دانستند.
پرررس از بیررران تجربیرررات بررره سرررواالت حضرررار
فعررررال در زمینرررره-هررررای برقررررراری روابررررط و
شرربکهسررازی هررا نیررز توسررط سررخنرانان پاسررخ
داده شد.
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 )01پنل نقش نوآوری در توسعه صنعت گردشگری
ایرررن پنرررل در تررراریخ جمعررره  01آذرمررراه در سررراعت  02در محرررل
دائمرری نمایشررگاههررای تجرراری بررینالمللرری یررزد برگررزار گردیررد .ایررن
پنررل برره بررسرری نقررش نرروآوری در صررنعت گردشررگری بررا حضررور
سررررخنرانان پنررررل و اسررررتقبال پرشررررور اسرررراتید ،دانشررررجویان،
پژوهشررگران ،فعرراالن بخررش خصوصرری و سررازمانهررای مررردمنهرراد
در سرراعت  01:41آغرراز و تررا سرراعت  10ادامرره یافررت .در ابترردا
آقررای حس رینی دبی رر پنررل برره معرف ری اعضررای پنررل و موضرروع پنررل
پرداختنررد .در ادامرره آقررای زارع هررم بنیانگررذار خانرره خررالق زینررو
بررا بحررث در زمینرره نرروآوری و خالقیررت در گردشررگری ،برره ایررراد
سررخن در زمینرره نقررش خانررههررای خررالق در توسررعه گردشررگری پرداختنررد .سررپس آقررای مرتضرری بذرافشرران ،هررم
بنیانگررذار مرکررز رشررد و نرروآوری گردشررگری دانشررگاه علمرری کرراربردی در زمینرره رونررد ترراریخی تحررول گردشررگری
پرداختنررد و بررر ضرررورت و اهمی رت نقررش نرروآوری و چگررونگی تبرردیل ای ردههررا برره شرررکتهررای نرروآفرین تاکی رد کردنررد.
سررخنران بعرردی پنررل آقررای عل ری دلشرراد رئ ریس هیئررت مرردیره مرکررز نرروآوری گردشررگری سررپند آری را بررا طرررح اهمی رت
نرروآوری در برره کررارگیری ابتکررار عمررل هررایی کرره در زمینرره احیررا و بازتولیررد صررنعت گردشررگری در سررطح جهرران در
دوران پسرراکرونا ،آن را عنصررر اساسرری در تررابآوری برره ویررژه در مرردیریت بحرررانهررای مختلررف طبیعرری ،اقتصررادی،
اجتمررراعی-فرهنگررری ،سیاسررری و  ...دانسرررتند .عرررالوه برررراین ،ایشررران برررا ذکرررر مثرررال هرررایی ،برررر نقرررش نررروآوری در
دسررتیابی برره پایررداری در ابعرراد مختلررف زیسررت محیطرری ،اقتصررادی و اجتمرراعی-فرهنگرری تاکیررد کردنررد .همچنررین بررا
اشرراره برره رونررد تاسرریس مرکررز نرروآوری گردشررگری سررپند آریررا برره عنرروان شرررکت زایشرری دانشررگاه یررزد ،از کلیرره
ذینفعرران زیسررتبرروم نرروآوری گردشررگری دعرروت برره عمررل آوردنررد تررا برره شررکلهررای مختلفرری ماننررد سررهامداری،
اتحادهررای راهبررردی ،کنسرسرریوم ،هسررته-هررای پژوهشرری ،و  ...برره مشررارکت در فعالیررتهررای مشررترک بررا مرکررز
نرروآوری گردشررگری سررپند آریررا در زیسررت-برروم نرروآوری و فنرراوری صررنعت گردشررگری اسررتان یررزد بپردازنررد .در
ادامرره خررانم ب ری ب ریفاطمرره حقیرالسررادات رئ ریس کمیس ریون گردشررگری شررورای شررهر ی رزد ضررمن اشرراره برره اهمی رت
صررنعت گردشررگری و فعالیررتهررای صررورت گرفترره در زمینرره گردشررگری شررهر یررزد ،نقررش نرروآوری را در حررل مسررائل
گردشررگری شررهر یررزد برجسررته دانسررته و بررر حمایررت شررورای شررهر از فعالیررتهررای نوآورانرره گردشررگری یررزد تاکیررد
کردنررد .آقررای حسررینی هررم بنیانگررذار مرکررز نیررز بررا تعریررف مفهرروم نرروآوری ،نقررش ذینفعرران مختلررف در نرروآوری
گردشررگری را بررس ری کرررده و بررر لررزوم توسررعه زیسررتبرروم نرروآوری گردشررگری ی رزد تاکی رد کردنررد .همچن رین آقای ران
دکتررر فقی ره خراسررانی رئ ریس پررردیس فنرراوری و صررنعتی دانشررگاه ی رزد ،دکتررر هررادی زاده رئ ریس دفتررر کررارآفرینی و
ارتبرراط بررا صررنعت دانشررگاه ی رزد و دکتررر عباس ری هرفترره عضررو هی رات علم ری دانشررکده هنررر و معمرراری دانشررگاه ی رزد و
عضو سابق شورای شهر یزد ،به ایراد سخن در زمینه نوآوری گردشگری پرداختند.
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مشاور روم نمایشگاه هفته پژوهش 0011
اهداف مد نظر جهت ایجاد مشاور روم در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار استان یزد -
0011
یکی از معمولترین عللی که باعث میشود شرکتها از مشاوران کمک بگیرند کسب اطالعات است؛ کسب
اطالعات ممکن است نیازمند نظرسنجی ،بررسی هزینهها ،مطالعات امکانسنجی ،پژوهش بازار و یا تحلیل
ساختار رقابتی صنعت یا کسبوکار باشد .شرکت ها در این حالت به اطالعات بهروزتر و دقیقتر از آنچه خود
در اختیار داشته ،نیاز دارند ،یا ممکن است سازمان زمان و منابع داخلی برای تهیه اطالعات مورد نظر را در
اختیار نداشته باشد.
از این رو فنبازار منطقهای یزد بر اساس شناخت نیازمندی شرکتها برگرفته از تجارب گذشته تصمیم
گرفت فضای کامال حرفهای ،منطبق بر نیاز شرکتها و فعالین این عرصه را تدارک ببیند تا در کم ترین زمان
باالترین سطح کیفی خدمات مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه گردد.
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اهداف تخصصی در برنامه مشاور روم که به صورت فرآیند سلسه مراتبی اجرایی گردید به شرح ذیل است:
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جداول زمانبندی و حوزهها جهت ارائه مشاوره از تاریخ  01لغایت  01آذر ماه 0011

11

جدول زمانبندی و حوزهها جهت ارائه مشاوره مورخ  11آذر ماه 0011
توسط مشاوران شرکت نقشه راه کسب و کار ایرانیان  -الو بیزنس Alobizness
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 روز اول گزارش مشاور روم نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 0011

نام مشاور

حوزه مشاوره

تعداد افراد مشاور گیرنده

تاریخ

ردیف
0

آقای حسینی

مالکیت فکری

نفر 1

01/11/0011

1

آقای سروی

دانش بنیان

نفر1

01/11/0011

4

خانم غالبی

فروش وبازاریابی

نفر1

01/11/0011

0

آقای پورقاسمی

مالی اقتصادی

نفر1

01/11/0011

1

آقای بقایی

برندینگ

نفر 4

01/11/0011

1

آقای مومنی

دیجیتال

نفر 4

01/11/0011

1

آقای سپهر

جذب سرمایه

0

01/11/0011

2

آقای متعمد زاده

کسب وکار

-

01/11/0011

نفر 11

جمع کل

توضیحات تکمیلی
●

0نفر از مشاوره گیرندهها در حوزه جذب سرمایه توسط آقای سپهر به شرکت دارویی جهت معرفی محصولی
که داشتند معرفی شدند.

●

 0نفر در حوزه برندینگ توسط آقای بقایی جهت ثبت برند معرفی شدند.

●

 0نفر توسط فنبازار جهت پروژه عارضهیابی جذب شدند.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد
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 روز دوم گزارش مشاور روم نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 0011

حوزه مشاوره

تعداد افراد مشاور گیرنده

تاریخ

ردیف

نام مشاور

0

آقای علومی

توسعه کسب و کار

نفر 0

01/11/0011

1

خانم غالبی

فروش وبازاریابی

نفر 0

01/11/0011

4

آقای تراب زاده

تامین مالی -منابع انسانی

نفر 1

01/11/0011

0

آقای بقایی

برندینگ

نفر 1

01/11/0011

1

آقای مومنی

دیجیتال

نفر 1

01/11/0011

1

آقای متعمد زاده

کسب وکار

نفر 0

01/11/0011

1

آقای غفور منش

توسعه صادرات

نفر 1

01/11/0011

جمع کل

نفر 04

توضیحات تکمیلی
0نفر از مشاوره گیرنده ها جهت پروژه توسعه کسب و کار جهت آشنایی با تجارب متخصصین و توسعه بازار توسط
سورنا جذب شد.
 0نفر در حوزه برندینگ توسط آقای بقایی جهت بقیه مراحل به کارگزار برندینگ معرفی شد.
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 روز سوم گزارش مشاور روم نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 0011

ردیف

نام مشاور

حوزه مشاوره

تعداد افراد مشاور
گیرنده

تاریخ

0

آقای پورقاسمی

مالی اقتصادی

0نفر

02/11/0011

1

آقای بقایی

برندینگ

1نفر

02/11/0011

4

آقای مومنی

دیجیتال

1نفر

02/11/0011

0

آقای رفیعی

تامین مالی

0نفر

02/11/0011

1

آقای غفوری منش

توسعه صادرات

1نفر

02/11/0011

جمع کل
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10نفر
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آمار بازدید مشاور روم
30

10

25
20
15

26
21

10
13

5
0

3

1

2
تعداد

آمارمشاوره به تفکیک موضوع
16
14

14
12
12
10
8

9

6

7
5

4

4
2

3
1

2

1

1

1

تامین مالی-

توسعه

کسب وکار

جذب

0

تامین مالی

توسعه

صادرات منابع انسانی کسب و کار

دیجیتال

برندینگ

سرمایه

آقای رفیعی آقای غفور آقای تراب آقای علومی آقای متعمد آقای سپهر آقای مومنی آقای بقایی
منش

زاده

زاده
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مالی

فروش

اقتصادی

وبازاریابی

آقای

دانش بنیان

مالکیت
فکری

خانم غالبی آقای سروی آقای حسینی

پورقاسمی
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 برپایی غرفه "یزد؛ شهر نوآوری"
با توجه به برگزاری نمایشرررگاه دسرررتاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار و برپایی غرفه "یزد؛ شرررهر نوآوری"
توسرط شررکت هنر فیروزهای پارسریان در این نمایشگاه ،گزارشی از عملکرد اقدامات انجام شده به شرح ذیل
مطرح میگردد.
هدف از شررکت در نمایشرگاه آشنایی عموم مردم ،کارآفرینان ،مدیران استارتاپی و  ...با مفهوم نوآوری و شهر
نوآور و همچنین جلب مشارکت حداکثری مدیران و مسئوالن استان جهت اجرایی شدن پروژه شهر نوآوری بود.
در خصوص اقدامات اجرایی صورت پذیرفته میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:


هماهنگی الزم در خصروص دعوت از میهمانان ،تشرریفات و برگزاری رویداد دو روزه شرامل سرخنرانی،
پنل انتقال تجربه اسرتارت آپ های بزرگ کشررور و گفت و گو با ایرانیان خارج از کشرور با حضررور آرش
سرروری ،مدیران عامل اسنپ فود ،بیمه دات کام ،بهمن ونچرز و مدیر ارشد تولید محتوا فیلیمو انجام
شد.



طراحی و اجرای غرفه به شرررکلی نوآورانه با اسرررتفاده از اِلمانهای نوآوری در تلفیق با معماری خالقانه
یزد
گرافیک کار توسط طراح پیادهسازی شد .غرفه رنگآمیزی و در نهایت توسط هنرمندان نقاشی شد.



طراحی و پیادهسازی وب سایت شهر نوآوری به آدرسyazdinno.ir :
وب سایت شهر نوآوری توسط استاندار محترم افتتاح شد.
امکان ثبت نام شرهروند نوآور و دریافت کد شهروندی ،شرکت در نظرسنجی ،اخبار و اطالعات مربوط به
حوزه نوآوری و  ...از قابلیت های این وب سایت هست.



طراحی و چاپ  4111بروشور خالقانه شهروند نوآور
تعداد  1111بروشرررور شرررهر نوآوری در بین شررررکتکنندگان در نمایشرررگاه و غرفهداران طی دو روز
توزیع شد.



ویژه نامه شهر نوآوری با هدف ارائه گزارش عملکرد و معرفی ضرورت شهر نوآوری و پیشنیازهای آن،
برای ارائه به مسووالن شهری طراحی ،چاپ و توزیع گردید.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد
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از مهمترین دستاوردهای شرکت در نمایشگاه می توان به:


بازدید مسرئولین اسرتان از غرفه شهرنوآوری از جمله :آقای دکتر فاطمی؛ استاندار ،آقای دکتر دشتی؛
نماینده مردم اردکان در مجلس ،آقای عظیمی؛ معاون استاندار ،آقای حسینیپور؛ رئیس سازمان برنامه
بودجره ،آقرای فراطمی؛ مردیرکرل میراث ،آقرای دکتر کالنتری؛ رئیس دانشرررگاه یزد ،آقای دکتر خطیبی؛
رئیس دانشررگاه علوم پزشررکی یزد ،آقای رسررتگاری؛ فرماندار یزد ،آقایان پارسررائیان و حجت االسررالم
حیدری از اعضررای شررورای شررهر و  ...که طی این بازدیدها ،پروژه شررهر نوآوری تشررریح و مسررتندات
اجرایی تقدیم شد.
از مهمترین دسرتاوردهای این بازدیدها را میتوان جلب نظر مثبت مسرئولین در خصوص اجرایی کردن
این پروژه مهم دانست.



با مدیران برخی صررنایع و شرررکتها از جمله الکتروکویر ،یزد پولیکا ،چادرملو ،شررتابدهنده پیشررگامان
مذاکراتی درخصوص اجرایی شدن این پروژه صورت پذیرفت و قول مساعد درخصوص ادامه همکاری
گرفته شد.



بوم شهرنوآوری توسط مسئولین امضا شد.



مراجعین به نمایشرگاه با مفهوم نوآوری و شرهر نوآوری آشرنا شردند و به مطالبه بخشی از مردم تبدیل
شد.



 011نفر به عنوان شرهروند شهر نوآوری ثبت نام کردند و کارت الکترونیک به تلفن همراه آنها ارسال
شد.



 010نفر در نظرسرررنجی مهمترین گزینه برای دسرررترسررری به شرررهر نوآور شررررکت کردند 840 .گزینه
فضرررایی برای رشرررد خالقیت هنری ،علمی و فناوری را انتخاب کردند 841 .تحول در آموزش را مهمتر
دانسرتند و گزینه های شهر دوستدار اقشار آسیب پذیر و شنیده شدن صدای فرهنگهای مختلف به
ترتیب رای آوردند.



 001نفر در رویداد برترین ایده برای تبدیل یزد به شرهر نوآوری شرکت کردند .ایدهها پیادهسازی و
به شتابدهنده پیشگامان جهت داوری و انتخاب نوآورترین ایده تحویل گردیده است.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد
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 نگاهی به «اینوباس» در نمایشگاه فن بازار -یزد 0011
اینوباس

به

رزرواسیون

عنوان
سرویس

اولین

سامانه

اختصاصی

و
11

اشتراکی حمل و نقل در کشور ،استارتاپی
شکل گرفته از کانون دانشگاه به مدد
گروهی از جوانان شهر میراث جهانی یزد با
رویکرد شهری آرام –آسمانی آبی خلق
شده و خرسندیم که امروز این ایده نو در
پاسخ به یکی از نیازهای مهم زندگی
شهروندی به مرحله اجرا و تجاری سازی در
راستای ارائه خدمتی نو به شهروندان
رسیده است.
اینوباس با تاکید بر این که «همراه خوب راه را کوتاه می
کند» در اولین گام اجرایی خود با راهاندازی غرفهای
متفاوت و بهرهگیری از محیط اتوبوس شهری توانست
مخاطبان زیادی را به خود جذب کند و نوید بخش تحولی
نوین در سیستم حمل و نقل عمومی شهری باشد.
تجربههای اینوباس محصولی دانشبنیان و مبتنی بر
تکنولوژی در هفته پژوهش و فناوری:
.0حضور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش  ،فناوری و فن-
بازار استان یزد و طراحی  ،مفهومسازی و راهاندازی غرفهای
متناسب با رویکرد استارت آپ اینوباس
.1معرفی اینوباس به عنوان استارتآپی دانشگاهی ،جوان
و متناسب با نیاز روز به شکل اختصاصی و عمومی با تمرکز
بر شهر میراث جهانی یزد
.4کسب عنوان استارت آپ برتر استان یزد توسط تیم
اینوباس
.0زمینهسازی و اجرای طرح خدمات حمل و نقل عمومی با پشتیبانی اینوباس برای حضور گروههای مختلف در
نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری
دبیر :پارک علم و فناوری یزد
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.1بازدید شهردار و اعضای محترم شورای شهر از نمایشگاه با سرویس حمل و نقل عمومی و آشنایی با قابلیتها
و خدمات اینوباس به صورت میدانی
.1بازدید استاندار ،معاونین ،مشاور جوان و برخی از مدیران اجرایی استان یزد از نمایشگاه با ارائه خدمات از
سوی اینوباس و معرفی قابلیتها و اثربخشی آن در سیستم حمل و نقل عمومی شهری
.1بازدید نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسالمی از غرفه اینوباس در نمایشگاه و آشنایی با
ظرفیتهای پیش رو
..2ارائه خدمات روزانه در قالب  01سرویس ویژه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با تمرکز بر اقشار مختلف
به ویژه کارمندان ،دانشجویان و دانشآموزان
.1مذاکره و جذب همکاری ریاست و تیم اجرایی نمایشگاه بینالمللی یزد برای بهرهمندی از خدمات اینوباس در
نمایشگاههای پیش رو
.01زمینهسازی برای ارائه خدمات و تسهیل حضور مخاطبانی از نمایشگاه که مشکل ایاب و ذهاب داشتهاند و با
پیشنهاد اینوباس امکان حضور به موقع و با حمل و نقل مناسب در نمایشگاه فراهم شده است.

دبیر :پارک علم و فناوری یزد
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بررسی چالشها ،نظرات و پیشنهادهای شرکتهای حاضر در نمایشگاه
آخرین دستاورد نمایشگاه هفته پژوهش ،فناوری و فنبازار  ،0011پرداختن به چالشها و دغدغههای شرکت-
های حاضر در نمایشگاه بود .در این راستا ،فرمی طراحی و به تعداد  11عدد از آن در دو روز پایانی نمایشگاه
10

بین شرکتها و غرفهداران توزیع شد .در ادامه ،نتیجه مطالعه ،بررسی و تحلیل فرمها که توسط تیم فنبازار
انجام شده ،ارائه میشود.
فراوانی چالشها ردیف

ردیف دستگاه اجرایی

 0استانداری

فراوانی چالشها

دستگاه اجرایی

00

01

اداره کل صنعت ،معدن و تجارت

4

 1بانکها

1

04

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

4

 4پارک علم و فناوری

2

00

دانشگاهها (یزد و علوم پزشکی)

1

 0صندوق پژوهش

1

01

نیروگاه

1

1

01

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

1

1

01

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

1

1

02

اداره کل فنی و حرفهای

1

1

01

1

دفتر غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی

 1شهرداری
1

اداره کل آموزش و
پرورش

 2کارخانهها و صنایع
1

شرکتهای آبفا و آب

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری

0

0

11

ناجا

0

 01اداره کل تأمین اجتماعی

0

10

توانیر

0

 00اداره کل جهاد کشاورزی

4

11

اداره کل استاندارد

0

منطقهای

دبیر :پارک علم و فناوری یزد
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همانطور مشاهده میشود که بیشترین میزان تقاضای شرکتهای فناور در خصوص چالشها از استانداری بوده
و بعد از آن به منظور دریافت تسهیالت نهادهای تأمین مالی و بانکها و پارک علم و فناوری در رتبه دوم و سوم
قرار دارند.
11

فراوانی چالشها با دستگاههای اجرایی

11

12
10

9
8

8
6
5
4
3
2
1

1

1

1

2

2

2

3

6

6
6

5

4
4

3

2

اداره استاندارد

توانیر

ناجا

میراث فرهنگی

2
0

فنی و حرفه ای

اداره کار

کانون پرورش فکری

نیروگاه

دانشگاه ها(یزد_ علوم پزشکی)

دارایی

صنعت و معدن

جهاد کشاورزی

تامین اجتماعی

آب و فاضالب/آب منطقه ای

کارخانه ها و صنایع

آموزش و پرورش

شهرداری

غذا و دارو

صندوق پژوهش

پارک علم و فناوری

بانکها

استانداری
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در ادامه ،جمعبندی مهمترین و پرتکرارترین چالشها و مسائل بیان شده توسط شرکتها ارائه شده است.

عمده مسائل

0

راهکارها و پیشنهادها

حمایت از شرکتها برای ایجاد مزیت و جلوگیری از مهاجرت

تامین نیروی متخصص

نیروهای متخصص به خارج از استان

عدم اعتماد به نیروهای استان و ارجاع کارها
1

به خارج از استان توسط ادارات و دستگاههای

برگزاری جلسات آگاهسازی از توانمندیهای داخل استان

دولتی و صنایع استان
4

ارتقای آگاهی صنعت و دستگاه اجرایی نسبت
به توانمندیهای موجود

الزام دستگاههای اجرایی به مراجعه به این شرکت به منظور
رفع نیازهای خود

0

بانکها و نهادهای تامین مالی

1

تامین اجتماعی و اداره مالیات و دارایی

1

ایجاد بانک اطالعات از شرکتهای فناور و توانمند استانی و

اعطای تسهیالت با شرایط ویژه شرکتهای فناور

فرایند اخذ مجوز در بعضی از دستگاهها به
خصوص علوم پزشکی طوالنی است

تسهیل در اجرای قوانین و مشاوره به شرکتها از آخرین
تغییرات قوانین و مقررات موجود

بازنگری فرایندهای اخذ مجوز
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ساز و کار پیشنهادی برای پیگیری و رفع چالشها
بعد از بررسی و دستهبندی چالشها ،فرآیند پیشنهادی برای پیگیری و رفع چالشها در قالب یک دبیرخانه و با
محوریت شرکتهای فناور و دانشبنیان به صورت دیاگرام صفحه بعد پیشنهاد میشود.
10

استقرار سامانه آنالین اعالم چالشها و پیشنهادهای ویژه شرکتهای فناور
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اعالم چالش توسط شرکتهای
فناور

طبقهبندی و تحلیل چالشها
توسط مسؤول دبیرخانه

طرح و بررسی چالشها در
جلسات دبیرخانه با حضور
شرکتها و نمایندگان دستگاهها

تعیین مسؤول پیگیری و ابالغ
تصمیم جلسه به
واحد/نهاد/دستگاه مربوطه

ارائه مستمر گزارش سامانه در
جلسات دبیرخانه
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نظرسنجی نحوه برگزاری نمایشگاه از نگاه شرکتها و غرفهداران:

نظرسنجی نمایشگاه
11

عالی

10

خوب

10

متوسط

1

ضعیف

1

بدون نظر

1

جمع

12

مطابق با میزان رأی شرکتکنندگان با احتساب فرمهای بدون نظر ،امتیاز نمایشگاه  14/4از  011می باشد.
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مراسم اختتامیه
مراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار استان یزد ،روز پنجشنبه  02آذرماه در محل
سالن کنفرانس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی یزد با حضور استاندار یزد ،سرپرست دانشگاه یزد و
رئیس پارک علم و فناوری ،و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد.
در حاشیه مراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار ،چند تفاهمنامه همکاری میان
دستگاههای اجرایی منعقد شد.
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طرف اول

طرف دوم و سوم

موضوع

امضا کنندگان

11

معاون پژوهشی دانشگاه آقای دکتر درهمی
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آقای عزالدینی

شرکت شهرک های صنعتی
اتاق بازرگانی

نائب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی یزد

سازمان فنی حرفه ای

آقای دکتر میرجلیلی
مدیر کل اداره آموزش فنی و حرفه ای آقای دکتر مصباح

دانشگاه یزد
معاون پژوهشی دانشگاه آقای دکتر درهمی

مرکز نوآوری بندا

معاون پژوهشی دانشگاه آقای دکتر درهمی

صندوق پژوهش و فناوری
شرکت راهکار تجارت پویا سورنا

مرکز نووآوری باز دریایی

پارک علم و فناوری
یزد

خانه نوآوری تهران
صندوق پژوهش و فناوری

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری آقای سپهر
مدیرعامل شرکت راهکار تجارت پویا سورنا آقای علومی
رئیس پارک علم و فناوری یزد جناب آقای دکتر لطفی
مدیر مرکز وآوری باز دریایی جناب آقای مهندس عسکری

رئیس پارک علم و فناوری یزد جناب آقای دکتر لطفی
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری آقای سپهر
رئیس خانه نوآوری تهران آقای مهندس صداقت

اولین صورت جلسه هیئت مدیره اولین شرکت
انتقال فناوری با مشارکت دانشگاه و بخش خصوصی
ایجاد زمینه مناسب برای ارتباط و گسترش
همکاری های راهبردی دو جانبه به منظور استفاده از
ظرفیت های طرفین
همکاری مشترک در جهت توسعه فضای کارآفرینی
استان یزد با برگزاری رویدادهای مربوطه با تمرکز بر
کمپ استارتاپی و دوره شتابدهی و ارائه فضای
استقرار و حمایت مالی به تیم ها

شتابدهنده پیشگامان
همکاری و حمایت و اجرای طرح های پژوهشی و
صندوق پژوهش و
فناوری

دانشگاه اردکان

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری آقای سپهر
رئیس دانشگاه اردکان خانم دکتر بهجتی

فناورانه مشترک
همکاری و حمایت از صاحبان ایده های نو
همکاری جهت ایجاد و توسعه ارتباط موثر با صنعت
بهبود مستمر و تبادل دانش ،تجربه و تخصص

استانداری

استانداری

آقای فاطمی استاندار یزد

بنیاد نخبگان استان یزد

آقای دکتر کالنتر رئیس بنیاد نخبگان استان یزد

مرکز فناوری و نواوری یاران

خانم طیبی مدیرعامل مرکز فناوری و نواوری یاران
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همچنین در مراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار ،پژوهشگران و فناوران برتر
استان معرفی و از آنها تجلیل شد.
در پایان مراسم از فرید وکیلی (مدیرعامل شرکت تعاونی دانشبنیان آپافن) ،علیرضا کاظمی (مدیرعامل شرکت
سپهرافزار ایرانیان) و علی اکبر تدین (مدیرعامل شرکت پیشتازان صنعت فراز ارتباط) به عنوان شرکتهای
فناور برتر استان تجلیل شد.
همچنین استارتاپ برناتوربین یزد آذر (به مدیریت حمیدرضا خیراندیش) و آسام پرداز ایساتیس (ینوباس)
(به مدیریت عباس باروتکوبزاده) به عنوان استارتاپهای برتر انتخاب و تجلیل شدند.
غرفه پردیس زیستفناوری و سیستمهای پیشرفته صنعتی نیز به عنوان غرفه برتر نمایشگاه انتخاب و از عباس
باقی ،مدیر این پردیس با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
همچنین از غرفههای اداره کل حفاظت محیط زیست ،شرکت شهرکهای صنعتی و اداره کل میراث فرهنگی و
گردشگری ،دانشگاه یزد و یزد الکترود به عنوان غرفههای برتر با اهدای لوح تقدیر و تشکر شد و در نهایت به
شرکت نمایشگاههای بینالمللی یزد ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی یزد و شرکت سرامپخش به عنوان
حامیان فناوری با اهدای تندیس حامی فناور تجلیل شد.
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بازتاب اخبار نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار در صفحات مجازی
با پیچ های پر بازدید و پر مخاطب استان در فضای مجازی(اینستاگرام) مذاکراتی صورت گرفت تا هم درخصوص اطالع-
رسانی برگزاری نمایشگاه و برنامههای آن ،قبل از برگزاری نمایشگاه و نیز در طول برگزاری ،اطالعرسانیها صورت گیرد.
11
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