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»شــرکت های نوپــا در عرصــه ی فنــاوری به حمایت 
مالی نیاز دارند، این در حالی است که در سیستم معموِل 
بانک  ها امکان ارائه خدمات به این مجموعه   ها وجود 
ندارد و همین خالء بود که سبِب راه اندازی صندوقی با 
ناِم پژوهش و نوآوری شد. من معتقدم یکی از موثرترین 
اقدامات صندوق، ارایه خدمات ســرمایه گذاری ریسک 
پذیر اســت که به دلیل حمایت ویژه از کسب وکار های 
نوپا، مانند یک کاتالیزور در توســعه اکوسیستم نوآوری 
کشور عمل می کند. ناگفته نماند که یکی از ضعف های 
اصلــی این حوزه، نبوِد هماهنگــی بین اجزای مختلف 
این اکوسیســتم اســت که مانعی برای توســعه فناوری 
به  شــمار می آید« این ها بخشی از صحبت های محمد 
سپهر مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد 

است. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

مختصــری دربــاره ســابقه تاســیس صنــدوق پژوهــش و 
نوآوری توضیح دهید؟ 

ایجاد صندوق پژوهــش و فناوری جزو اهداف برنامه 
ســوم توسعه بود، به همین دلیل در بســتری قانونی و در 
پــی خوش فکــری افــرادی دغدغه منــد در ســال 1383، 
اولیــن صنــدوق پژوهش وفناوری کشــور با ترکیبــی از دو 
بخش دولتی و خصوصی تاسیس  و فعالیت اجرایی خود 

را آغاز کرد.

چــه افــرادی امــکان بهره  منــدی از خدمات صنــدوق را 
دارند؟ 

قالب حقوقی این شــرکت ها ســهامی خاص است، به 
این معنا که ســهام داراِن آن اشــخاِص حقیقی و حقوقی 
را شــامل می شــود. ایــن صنــدوق 3۰ درصــد متعلــق بــه 
بخــش دولتی مانند دانشــگاه ها، دانشــگاه یــزد، اردکان، 
علوم پزشکی، پارک علم و فناوری است و مابقی به  بخش 
خصوصــی یعنــی شــرکت های دانش بنیــان، نهادهــای 
تخصصی، نظام مهندسی و نظام صنفی رایانه تعلق دارد، 
این صندوق در مجموع شــامِل 18۰ ســهامدار اســت ولی 

خدمات آن به همه فناوران و نخبگان ارائه می گردد.

صنــدوق پژوهــش و فنــاوری پیــرِو وجــود چه خــاءای 
تاسیس شد؟ 

شــرکت های نوپــا در عرصــه فناوری بــه حمایت مالی 
نیــاز دارنــد، ایــن در حالــی اســت کــه در سیســتم معموِل 
بانک  ها امــکان ارائه خدمات به این مجموعه   های نوپا 
وجــود ندارد، در پِی نبوِد این ســازوکار در بانک ها بود که 
صندوق پژوهش و فناوری ایجاد شد؛ نهادی مالی که به 

دلیِل آشــنایی با این حوزه، به صورت تخصصی حامی و 
ارایه دهنده خدمات مالی به اکوسیســتم نوآوری اســت، 
بطوریکه برای مثال تنها در یک سال گذشته 1۲۰ میلیارد 
تومان تســهیالت به  بیش از 55۰ طرح  فناورانه مختلف 

اعطا شد.
الزمه عضویت و دریافت خدمات در صندوق چیست و 

چه خدماتی ارایه می دهد؟
صرفــا شــرکت های فنــاور و دانــش بنیــان، همچنین 
افرادحقوقــی کــه طرح های مرتبــط در این زمینــه دارند، 
می تواننــد بــه واســطه ایــن صنــدوق خدمــات اعتبــاری 
دریافت کنند، البته میبایست طرح  ها در کمیته اعتباری 
بررسی شوند، سطح فناوری و نوع نیاز آن ها مورد سنجش 
قــرار گیرد تا میزان اعتبــار و دوره بازپرداخت تســهیالت و 
اینکه با چه نرخی پرداخت صورت گیرد، مشخص شود. 
با این توضیح که افراد برای دریافت تســهیالت در درجه 
اول میبایســت اشخاص حقوقی باشند و از سوی شرکت 
طرحی را ارایه دهند که مشخصات فناورانه داشته باشد، 
یــا اینکــه جزو شــرکت های دانش بنیــان باشــند. در حال 
حاضر باالترین نرخ سود ارائه تسهیالت در این مجموعه 

11 درصد است.

خدمات این صندوق شامل چه بخش هایی است؟
خدماِت این صندوق به ســه بخش تقسیم می شود؛ 
یکــی از ایــن خدمــات ارایــه تســهیالت و اعطــای وام بــه 
متقاضیان با شرایط و ویژگی های گفته شده است. تمامی 
تســهیالت با نرخ ترجیهی پرداخت می شــود و به تناسب 
نیازهای شرکت ها نیز خدمات مالی وجود دارد. بخش دوِم 
خدمات شامل مجموعه ضمانت نامه هایی است که برای 
شرکت ها صادر می کنیم، که این خدمت با شرایط آسان تر 
و  ارزان تر از بانک ها ارایه می شود. مانند ضمانت نامه های 
شرکت  در مناقصه، ضمانت پیش پرداخت، حسن انجام 
کار و ضمانت نامه گمرکی. این صندوق در ســال گذشــته 
55۶ فقره تسهیالت بانکی و ۲۰۰ فقره ضمانت نامه صادر 
کرد که این آمار بی شک گویای استقبال مطلوب شرکت ها 

از خدمات این صندوق است.
 بخــش ســوم خدمــات صنــدوق نیــز ســرمایه گذاری 
ریســک پذیر نامیــده می شــود، به واســطه ایــن خدمــت 
استارتاپ هایی که به سرمایه نیاز دارند، حمایت می شوند، 
درواقع معموال شــرکت های دانش بنیان افــرادی فعال در 
زمینه کاری خود هســتند، این درحالی است که در بازار و 
شــرکت داری مهارت کم تری دارند، بنابراین این ســازوکار 
باعث می شــود که صندوق پژوهش و فناوری به عنوان 
شریک در کنار شرکت های نوپا قرار گیرد تا  خالءهای گفته 

شده برطرف شود و پس از گذشته یک تا دو سال هم از این 
همکاری خارج می شــود، ماهیت این بخــش از خدمات 
به واســطه ویژگی ریســک پذیر بودن آن بســیار ارزشــمند 
کــه بــا مجموعــه ای نوپــا به صــورت مــدت  دار  اســت چرا
همکاری فعاالنه می کند. خوشبختانه استقبال از آن هم 
خوب بــوده، تاجاییکه در مدت اخیر 33 ســرمایه گذاری 
رســیک پذیر داشــتیم که در حــاِل حاضــر مجموعه ها در 
حال فعالیت هستند. با این تفاسیر من معتقدم موثرترین 
فعالیِت صندوق ارایه خدمات سرمایه گذاری ریسک پذیر 
اســت چراکه کلید و کاتالیزور توسعه اقتصاد دانش بنیان 

محسوب می شود. 

چــه ویژگی هایــی در ســرمایه گذاری ریســک پذیر وجود 
دارد که موجب توسعه اقتصاد دانش بنیان می شود؟    

ســرمایه گذاری ریســک پذیر با حمایت از شــرکت های 
نوپــا، ســرعت رشــد تیم هــای دانش بنیــان را چنــد برابــر 
می کنــد، شــرکت های دانش بنیــان اغلــب دچــار ضعــف 
برقراری ارتباط با بازار هستند، در چنین شرایطی صندوق 
پژوهــش بــا بیــش از3۰ مشــاور حرفــه ای کــه به واســطه 
ارتباطات گســترده ای که در بازار و نهادهای دولتی دارند 
برای این شرکت بازار مطلوب را فراهم می کنند و از لحاظ 
اعتبــاری تزریــق پــول انجــام می دهند. مثال مشــخص 
بــرای چنیــن الگویــی "ســیلیکون ولــی" اســت ســرآمدان 
نــوآوری در آن حضــور دارنــد، درواقع یکــی از عوامِل موثر 
موفقیت این مجموعه ها این است که هر ایده ای که در 
این فضاها مطرح می شــود مورد استقبال سرمایه گذاران 
ریســک پذیر متعــددی قرارمی گیرد، به همیــن دلیل باید 
گفت که ارزشمند ترین خدمت این صندوق ارایه خدمات 
ســرمایه گذاری ریســک پذیر اســت چراکه موجب توسعه 
کســب وکارهای دانش بنیان شــده است، همین خدمت 
هم ســبِب پیشتازی این صندوق در کشــور شده است. از 
سوی دیگر اکوسیستم نوآوری از مجموعه های مختلفی 
تشکیل شــده؛ از مدرسه و دانشگاه، پارک علم و فناوری، 
شــتاب دهنده هــا تا صنــدوق پژوهش وفنــاوری که یک 
نهــاد مالی محســوب می شــود، همگــی چــرخ دنده های 
ایــن اکوسیســتم را تشــکیل می دهنــد و این اکوسیســتم 
درشرایطی موفق است که تمام اجزای آن با هم هماهنگ 
کــه در صورت ناهماهنگــی در قوت و ضعف،  باشــند، چرا
برآیند مناسبی از یک اکوسیستم دریافت نمی شود. درواقع 
نه تنها هریک از اجزای این مجموعه به تنهایی میبایست 
قدرتمنــد باشــند بلکه الزم اســت در تعامــل با یکدیگر نیز 
به نحو سازنده ای عمل کنند و باید اذعان کنم که در حال 
حاضــر یکی ضعف های بــزرگ این حوزه ناشــی از کمبود 

هماهنگــی بیــن اجــزای مختلــف این 
اکوسیستم است.   

از  جنابعالــی  کیفــی  و  کمــی  ارزیابــی 
فعالیت های دانش بنیان چیست؟ 

کــه در پــی جــا انداختــن  در ابتــدا 
ســایر  و  ریســک پذیر  ســرمایه گذاری 

خدمــات ایــن صنــدوق در کشــور بودیــم، خودمــان بــه 
شــرکت ها پیشــنهاد مشــارکت می دادیــم، ایــن درحالــی 
اســت که در ســال جاری بیــش از 1۰۰ طــرح پیرامون این 
خدمــات بــه ما مراجعه شــده که همچنان رو بــه افزایش 
اســت. همچنیــن از ســال گذشــته رویــدادی فصلــی را با 
عنــوان رویــداد ســرمایه گذاری "بادگیــر" آغــاز و بســتری را 
فراهم کرده ایم تا صاحبان ایده، طرح هایشان را در حضور 
ســرمایه گذاران ارایــه کنند، هدف از ایــن رویداد نیز ایجاِد 
پیوند و تعامل پایدار بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار است.

بهتریــن اتفــاق و یــا راهــکار بــرای توســعه فنــاوری کشــور 
چیست؟

قطعــا بهتریــن اتفاق برای ارتقاء اکوسیســتم نــوآوری 
کشور توسعه سرمایه گذاری خطر پذیر است؛ بی شک برای 
توسعه نیاز به سرمایه گذاران خطرپذیر متعدد با ارتباطات 
و منابــع مالــی مختلــف داریــم. معتقــدم ارایه تســهیالت 
به یک شــرکت اســتارتاپ، تنها راهکار موثر برای توســعه 
ایــن فعالیت ها نخواهد بــود، چراکه اغلب افــراد فعال در 
مجموعه هــای اســتارتاپی افرادی متخصــص در زمینه 
فعالیت خود هستند، اما دانش کافی برایمدیریت سرمایه 
گذاری خود ندارند، بنابراین ســرمایه گذاری ریســک پذیر 
باعــث می شــود که خــود به خــود در ریســک، موفقیت و 
شکست یکدیگر شریک شوند و طی همین فرایند زمینه 

رشد و پیشرفت شرکت ها  افزایش می یابد. 

چالش های حوزه دانش بنیان و نقاط ضعف این حوزه 
چیست؟ 

بــه  چیــز  هــر  از  بیــش  دانش بنیــان  شــرکت های 
توانمندســازی نیــاز دارنــد، توانمندســازی بــه ایــن معنــا 
کــه بتواننــد بــا بــازار ارتباط مناســبی برقــرار کننــد، اصول 
شرکت داری و مالی را بیاموزند و بحث آموزش ها را جدی 
بگیرند. از دیگر ضعف   های این بخش محدودیت منابع 
مالی اســت که بی شــک در صورِت حضوِر دولت و صنایع 
بزرگ در صندوق پژوهش، شرایط مطلوبی برای حمایت 
و پشتیبانی گسترده از حوزه فناوری فراهم می شود. البته 
دولت مشــوق های مالیاتی خوبــی برای صنایع بزرگی که 

در صنــدوق و پژوهــش ســرمایه گذاری می کننــد تعریــف 
کرده است، برای مثال در صورت سرمایه گذاری، مشمول 
معافیــت مالیاتــی کل مبلــغ ســرمایه ای کــه وارد صندوق 
کرده اند، می شوند. برای مثال اگرصنایع بزرگ 1۰۰ میلیارد 
تومان در صندوق سرمایه گذاری کنند معادل 1۰۰ میلیارد 
تومــان از مالیاِتشــان کســر می شــود، در چنیــن شــرایطی 
نــه تنهــا مبلــغ مالیــات را بــه ســرمایه تبدیل، بلکــه برای 
مجموعه شــان ســودآوری هــم کرده اند. بی شــک با این 
سازوکارها است که می توانیم حمایت های گسترده تری از 

فناوران و دانش بنیان ها انجام دهیم.

چه هدف گذاری و ســازوکار  هایی برای پیشــبرد اهداف 
این صندوق در بلند مدت و کوتاه مدت دارید؟   

در حــال نهادســازی بــرای پیشــبرد اهــداف صندوق 
خدمــات  آژانــس  تاســیس  نمونــه  بــرای  هســتیم، 
ســرمایه گذاری را در دســتور کارقــرار دادیــم کــه ان شــاا... 
در ســال جــاری راه انــدازی می شــود. همچنیــن در حــال 
طراحی یک شــرکت تامین مالی هستیم که بتواند منابع 
بازار ســرمایه را برای اکوسیســتم نوآوری جذب کند. این 
بخــش در قالب ســه نهــاِد تامین مالی جمعــی، صندوق 
سرمایه گذاری جسورانه بورسی و PE )صندوق خصوصی( 
فعالیت خواهد کرد. هرکدام از این سه نهاد بر اساس ساز 
و کارهای خاِص خودشان، از بازار سرمایه نقدینگی جذب 
می کننــد. در حــال حاضر هــم در حال زمینه ســازی  برای 

عملیاتی شدِن آن هستیم.  

نمایشگاه ها چه تاثیری در ارتقاء فعالیت و توسعه کسب 
وکار های دانش بنیان  دارند؟ 

برپایی نمایشــگاه های تخصصی باعث می شــود که 
فعالیت های استارتاپ ها به نمایش گذاشته شود، ضمن 
اینکه عالوه بر صاحبان صنایع و تکنولوژی، مردم عادی 
نیــز در جریــاِن فعالیت شــان قــرار می گیــرد و ایــن اتفــاِق 
خوشــایندی است. از طرف دیگر نه تنها صاحبان کسب 
وکار و صنایع می توانند از آخرین دستاوردهای شرکت های 
فناور مطلع شوند، بلکه فناوران نیز در ارتباِط مستقیم با 
آن ها می توانند ارتباطات ودستاوردهای مطلوبی داشته 

باشند.

وهش و فناوری استان یزد: مدیرعامل صندوق پژ

سرمایهگذاریریسکپذیر،کلیدتوسعهیاقتصاددانشبنیان
دانش بنیان ها بیش از هر چیز نیاز به توانمندسازی در حوزه ارتباط با بازار دارند

لزوِم ایجاِد تعاملی پایدار و اصولی 
میاِن صاحبان صنایع و ایده

توســـعه ی اقتصـــادی معنایـــی فراتـــر از رشـــد 
دارد زیـــرا تنهـــا بـــه کمیـــت اهمیـــت نمی دهـــد 
کـــه  می شـــود  شـــامل  را  تحوالتـــی  و  تغییـــر  و 
نه تنهـــا منجـــر بـــه افزایـــِش تـــواِن بهـــره وری 
بازارهـــا  عملکـــرِد  بهبـــوِد  و  تولیـــد  افزایـــش  و 
می شـــود بلکـــه افزایـــِش کارایـــی اقتصـــادی و در 
ــن  ــه در ایـ ــد کـ ــم می زنـ ــکوفایی را رقـ ــه شـ نتیجـ
نویـــن  فناوری هـــای  نقـــِش  بی شـــک  میـــان 
انکارناپذیـــر اســـت؛ فناوری هایـــی کـــه به واســـطه 
جبـــران  را  موجـــود  خالءهـــای  کارایی شـــان 
می کننـــد و بـــه معنـــای واقعـــی موتـــوِر محـــرِک 
صنعـــت هســـتند. امـــا نکتـــه قابـــل تامـــل در ایـــن 
ــن  ــه ایـ ــت بـ ــاِز صنعـ ــاِس نیـ ــاِد احسـ ــان ایجـ میـ
فناوری هـــا و حضـــوِر نخبـــگان، پژوهشـــگران، 
جامعـــه  کنـــاِر  در  ایـــده  صاحبـــان  و  فنـــاوران 
صنعتـــی اســـت، زیـــرا در غیـــر این صـــورت هـــر 
روز شـــکاِف میـــاِن کشـــورهایی کـــه اســـتفاده از 
فناوری هـــای نـــو و اهمیـــِت ســـرمایه گذاری در 
ایـــن حـــوزه را در اولویـــِت فعالیت هـــای اقتصـــادی 
خـــود قـــرار می دهنـــد بـــا کشـــورهایی کـــه اعتقـــادی 
بـــه اســـتفاده از فنـــاوری و حضـــوِر صاحبـــان ایـــده 

ــرد. ــد کـ ــدا خواهـ ــد، افزایـــش پیـ ندارنـ
بی شـــک نمایشـــگاِه دســـتاوردهای پژوهـــش 
و فنـــاوری و فن بـــازار بـــه دلیـــِل حضـــوِر صاحبـــاِن 
صاحبـــان  فنـــاوری،  حـــوزه  فعـــاالِن  صنایـــع، 
ایـــده و ایجـــاِد تعامـــل میـــان آن هـــا، بســـتری 
اســـت مناســـب بـــرای ایجـــاِد تعاملـــی پایـــدار و 
اصولـــی میـــاِن آن هـــا، بررســـی نیازهـــای جامعـــه 
گاهـــی  صنعتـــی در جهـــت توســـعه و همچنیـــن آ
دانش بنیـــان  شـــرکت های  دســـتاوردهای  از 
بـــرای رفـــِع خالءهـــای موجـــود در صنعـــت کشـــور 
و ایجـــاِد فرصت هـــای رشـــد، ســـرمایه گذاری و 

حضـــور در بازارهـــای رقابـــت. 

سرمقاله

احمد قافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 

تجاری بین المللی منطقه یزد
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سرمایه گذاری ریسک پذیر
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هــرکاری کــه بخواهد پایدار بماند و رشــد کند بایســتی از نیروی 
خــالق و فنــاور اســتفاده کنــد، در غیــر ایــن صــورت،  آن کار دچــار 
فرســایش می شــود. میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان یزد در حوزه کاری خود چه گردشــگری و چه صنایع دستی 
و چه میراث فرهنگی از بحث خالقیت و نوآوری و فناوری استفاده 
کرده اســت، البته اســتفاده ی هرکدام جنبه های مختلفــی دارد. در 
بحــث حــوزه میــراث فرهنگــی، ما مبحث مصالح ســنتی مقــاوم و 
همچنین شناســایی سایت های باســتانی را با اســتفاده از فناوری 
داریم. در این نمایشــگاه نیز یکی از دوســتان پیشــنهاد شناسایی 
قدمت اماکن باســتانی با اســتفاده از امواج را به اداره میراث داد که 

بسیار کاربردی است. 
در حــال حاضر در دنیا بحث گردشــگری هوشــمند بســیار رایج 
اســت و ما نیز باید به ســمت گردشگری هوشمند در ابعاد مختلف 
برویــم در بحــث صنایع دســتی هم، موضــوع خالقیــت در طراحی 
محصول، بحث مواد اولیه، موضوع برندینگ و بازاریابی و تبلیغات 
بســیار مهــم اســت که مــا در حــال حاضر بــر روی این ســه مبحث 
اقدامــات مؤثــری را انجــام دادیم.  میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان یزد در حمایت از ایده ها و افراد خالق، اقدام 
به راه اندازی مرکز خالقیت و نوآوری کرده است و شرکت هایی که در 
حوزه های مربوطه ایده دارند یا فعالیت می کنند را پذیرش می کند 

و آن ها می توانند از حمایت های فناورانه یکدیگر برخوردار شوند. 
ایــن اداره  همــواره در بحــث گردشــگری، بــا صاحبــان ایــده و 
شــرکت های فعال در بخش تکنولوژی همکاری می کند و درحال 
 VR   حاضر نیز از تکنولوژی های به روز صنعت گردشگری همچون

وAR  و MR استفاده می کند. 

نهمیـــن نمایشـــگاه دســـتاوردهای پژوهـــش، فنـــاوری و فن 
بـــازار کـــه ویتریـــن دســـتاوردهای علمـــی، فنـــاوری و پژوهشـــی 
و دانـــش بنیـــان اســـتان یزد اســـت، بســـیار پر شـــور و بـــا حضور 
نزدیـــک بـــه ۶۰ غرفه برگـــزار و قریب به ۲5۰ محصـــول فناورانه 
در ایـــن نمایشـــگاه ارائـــه شـــد. در واقع ایـــن نمایشـــگاه نمادی 
اســـت از "می شـــود" و "می توانیـــم" و نشـــان دهنده این موضوع 
مـــا  نخبـــگان  و  فارغ التحصیـــالن  دانشـــگاهی،  جوانـــان  کـــه 
می تواننـــد با اســـتفاده از فناوری و با تکیه بر تـــوان علمی خود، 

نیازهـــای کشـــور و اســـتان را پاســـخگو باشـــند. قطعا توســـعه ی 
اســـتان از مســـیر و دروازه ی علـــم و فنـــاوری می گـــذرد کـــه این 

وجه برتر اســـتان اســـت.
اســـتان یزد منابع انسانی بســـیار توانمندی دارد و با توجه به 
جمعیت و از نظر ضریب نخبگی اســـتان در رتبه ی نخست قرار 
دارد کـــه این دســـتاورد بـــرای ما ثروت بزرگی اســـت. مســـئوالن 
اســـتان نیز وظیفـــه دارند که از ایـــن فعالیت هـــا حمایت کنند و 
نگذارند یک لحظه جریان فناوری و پژوهشـــی اســـتان متوقف 
بشـــود. ما در کنـــار این عزیزان هســـتیم و هرگونـــه حمایتی را از 

فعـــاالن این عرصه انجـــام می دهیم.
اقتصـــاد  واقعـــی  نمونـــه  یـــک  بـــه  یـــزد  اســـتان  امیـــدوارم 
دانش بنیـــان و فنـــاور پایه هم در ســـطح کشـــور، هـــم منطقه و 

هـــم بین الملـــل تبدیـــل شـــود.  

پژوهـــش  و محـــوری هفتـــه ی  مهـــم  برنامه هـــای  از  یکـــی 
برگـــزاری نمایشـــگاه دســـتاوردهای پژوهش، فنـــاوری و فن بازار 
بـــوده که نشـــان دهنده و بیانگـــر توانایـــی و عملکرد اســـتان در 
حـــوزه دانش بنیان، نوآوری و فناوری اســـت. ما در این دوســـال 
تـــالش کردیم تا این نمایشـــگاه را به بهترین شـــکل برگزار کنیم 
چـــرا که هم ســـال، ســـاِل دانش بنیان اســـت و هم مقـــام معظم 
کید دارنـــد و اینکه سیاســـت گذاری کالن دولت  رهبـــری بر آن تأ
نیـــز مبتنی بر حمایـــت از تولید دانش بنیان و اشـــتغال آفرینی در 

این حوزه اســـت.  
ایـــن نمایشـــگاه هـــم شـــرکت های دانش بنیـــان و هـــم  در 
دســـتگاه های اجرایـــی حضور دارند کـــه عملکرد، دســـتاوردها و 
برنامه های حمایتی خودشـــان را در حوزه ی نـــوآوری و فناوری، 
پژوهـــش و دانش بنیـــان عرضـــه می کننـــد. اینجـــا محل بســـیار 
خوبـــی بـــرای ارزیابی شـــرکت های فعـــال در حـــوزه دانش بنیان 
در بخـــش خصوصی و دولتی اســـت. حضور شـــرکت های بزرگ 
معدنـــی و صنعتی در این نمایشـــگاه فرصت بســـیار خوبی برای 
فعـــاالن این دو حوزه اســـت تـــا بتوانند پیونـــد محکم تری با هم 

داشـــته باشند و از دســـتاوردهای یکدیگر اســـتفاده کنند. 
امیدوارم که این نمایشـــگاه فرصت خوبی بـــرای ریل گذاری، 
سیاســـت گذاری و شـــروع کارهای مهم و اساســـی در طول ســـال 

در حمایت از پژوهش باشـــد. 

کــه در نظــام جمهــوری اســالمی، جوانــان  کریم  خــدا را شــا
مــا و مســئولین بــه فکــر حرکــت در مســیر پژوهــش و فنــاوری و 
دانش بنیــان شــدن هســتند. غربی هــا همــواره در تــالش بــرای 
عقــب نگه داشــتن ما از عرصه پیشــرفت های علمــی بوده اند و 
امــروز جوانــان ما این موضــوع را به خوبی درک کرده انــد و در راه 
شکســتن ایــن ســد گام برداشــته اند. جوانان مــا باید به بــاور "ما 

می توانیم" برســند و شــک نداشــته باشــند که هوش و اســتعداد 
آن ها از جوانان ســایر جوامع کمتر نیست. بی شک جوانان باید 
به خودباوری برســند و برگزاری چنین نمایشــگاه هایی گامی در 

مسیر خودباوری است.
ایران همواره مهد تمدن بوده و این جایگاه باید احیا شــود و 
در کنار آن، کشــورمان باید به قطب علم و فناوری تبدیل شــود. 
جوانان ما باید قدر خودشــان را بدانند و مسئوالن نیز با حمایت 

از آن ها در مسیر رشد و شکوفایی جامعه اسالمی گام بردارند.
 بــه صنایــع توصیــه می کنم خود را وابســته به غــرب نکنند و 
از اســتعداد و ظرفیت جوانان خودمان در راســتای رفع نیازهای 

صنعت بهره بگیرند.

نهمین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 
اســتان یــزد همزمــان با هفتــه پژوهــش و با حضور شــرکت های 
فعال در زمینه های پژوهش و فناوری با محوریت فعالیت های 
دانش بنیــان، محفلــی بســیار خوب را بــرای شــرکت های حاضر 
فراهم کرده است تا با یکدیگر تعامل داشته باشند و شبکه سازی 
را از همینجا شــکل بدهند. بخش اعظمی از شــرکت کننده های 
کــز اقماری  ایــن نمایشــگاه، در پــارک علــم و فناوری یــزد و یا مرا
وابسته به پارک، مستقر هستند و در کنار آن ها نیز، شرکت هایی 

از دانشــگاه های مختلف و بعضی از صنایع یزد نیز حضور دارند 
که فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط بین اهالی جامعه علمی 

و جامعه صنعتی استان فراهم شده است. 
در کنــار ایــن نمایشــگاه نیز 5 پنل بــا محوریت های مختلفی 
چــون حوزه هــای آب، صــادرات، هــوش مصنوعــی و چگونگــی 
تامین مالی برگزار می شود که شرکت کننده ها می توانند بر حسب 

نیاز خود در این پنل ها حضور داشته باشند. 
پــارک علــم و فنــاوری تــالش می کند تــا با حمایت هــای مالی 
کنــد تــا فرآینــد  کمــک  و معنــوی خــود بــه شــرکت های فنــاور 
دانش بنیــان شــدن را طــی کننــد. از آنجایــی کــه ایــن فرآینــد از 
ج است اما ما تالش می کنیم تا با دادن مشاوره  وظایف پارک خار
رایگان به شــرکت هایی که توانایی دانش بنیان شــدن را دارند، 

کمک کنیم. 

احمد آخوندی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی یزد

مهران فاطمی
استاندار یزد

محمد علی شاه حسینی
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد

آیت اهلل محمدرضا ناصری
امام جمعه یزد

سید حبیب اهلل میرغفوری
رئیس پارک علم و فناوری یزد

هر کسب و کاری نیاز به نو شدن دارد

توسعه  استان از دروازه ی علم و فناوری می گذرد

این نمایشگاه فرصِت مناسبی برای حمایت از اهالی پژوهش است

جوانان باید به باور »ما می توانیم« برسند

بستری مناسب برای تعامل و شبکه سازی

چند ســـالی می شـــود کـــه در جمـــع مســـئوالن اســـتان یزد 
صحبـــت از اقتصـــاد دانش بنیان اســـت، اما به نظر می رســـد 
در اســـتان ما حلقه گمشـــده ای در مسیر ارتباط بین صنعت و 
دانشـــگاه وجود دارد که در ســـال های گذشـــته به عنوان یک 
محدودیت جدی در مســـیر رســـیدن به اقتصاد دانش بنیان 

ح بوده اســـت.  مطر
محمدعلـــی حـــداد عضو هیـــأت علمی دانشـــکده فیزیک 
دانشـــگاه یـــزد معتقـــد اســـت که نـــگاه صنعت بـــه تحقیقات 
می بایســـت منعطف تـــر شـــود و یـــک مقـــدار از ســـرمایه های 

خـــود را صرف یـــک آزمایشـــگاه یـــا مباحث تحقیقاتـــی کند.

لیـــزری  نـــگاری  آزمایشـــگاه تحقیقاتـــی بینـــاب  مســـئول 
کـــه  می کنـــد  کیـــد  تا یـــزد  دانشـــگاه  فیزیـــک  دانشـــکده 
آزمایشـــگاه های تحقیقاتـــی اســـتان نیاز به نهـــادی دارند که 
ریســـک ســـرمایه گذاری در مجموعه های پژوهشی را بپذیرد. 
کـــوی  او تحقیقـــات را قـــدم زدن در شـــب تاریـــک در یـــک 
ناهمـــوار می داند و بر این باور اســـت هیچ چیـــز در تحقیقات 
مشـــخص نیســـت ولی ثمـــره ی تحقیقات بســـیار شـــیرین و 
گر صنعتی بخواهد کار کنـــد و نوآوری  اشـــتغال آفرین اســـت. ا

داشـــته باشـــد، باید ریســـک تحقیـــق کـــردن را هـــم بپذیرد.

نگاه محصول گرایانه
گر نـــگاه یک  محمدعلـــی حـــداد با بیـــان این مطلـــب که ا
صنعـــت فقـــط محصول گرایـــی باشـــد، آن کســـب وکار لطمـــه 
می بینـــد، ادامـــه می دهـــد: هرچند کـــه نـــگاه محصول گرایی 
هـــم مهـــم اســـت ولـــی بهتـــر اســـت کـــه صنایـــع اســـتان یک 
تجدیدنظری داشـــته باشـــند و با اعتماد کـــردن به محققین، 
کســـب وکار خود را ارتقا دهند. این اســـتاد دانشگاه با اشاره به 
این موضوع که صنایع اســـتان ریسک پذیر نیستند، می گوید: 
برخـــی از صاحبان صنایـــع ترجیح می دهند تـــا یک محصول 
بی کیفیـــت را وارد کننـــد امـــا نمی خواهند با ســـرمایه گذاری بر 

تحقیقـــات دانشـــگاهی ریســـک کننـــد، در حالی کـــه با صرف 
یـــک پنجم از پـــول خرید یـــک محصـــول وارداتـــی، می توان 

مشـــابه این دســـتگاه را در داخل هم ســـاخت. 

نهادینه کردن بومی سازی در استان
کید بـــر ایـــن که مســـئوالن می بایســـت  ایـــن محقـــق بـــا تا
صنعـــت بومی ســـازی در یزد را نهادینه کننـــد، ادامه می دهد: 
ما در اســـتان دانـــش کافی بـــرای تولید تجهیـــزات صنعتی را 
داریـــم ولی ســـرمایه گذاری بـــرای به ثمر نشســـتن تحقیقات 
نداریـــم. بنابرایـــن صاحبان ســـرمایه در اســـتان الزم اســـت بر 
روی ایـــده هـــم ســـرمایه گذاری کننـــد و بداننـــد کـــه اندیشـــه 
کردن خودش یک شـــغل اســـت و خروجی اندیشـــه همیشـــه 

تولیـــد محصـــول را در پی دارد که صرفا دســـتگاه نیســـت. 
حـــداد بر این باور اســـت که دانشـــگاه هم باید ســـعی کند 
علـــم خـــود را بـــه روز کنـــد و وارد شـــبکه ی ملـــی و بین المللی 
که برای پیشـــرفت در هـــر حوزه ای نیـــاز به تعامل  شـــود؛ چرا

است. 

دانش ایرانی
ایـــن اســـتاد فیزیـــک، دانشـــگاه را محـــل آزمـــون و خطـــا 

تولیـــد  ایرانـــی  دانـــش  دانشـــگاه،  در  می گویـــد:  و  می دانـــد 
گر قرار باشـــد کـــه علـــم را وارد کنیم، مـــا راوی آن  می شـــود و ا
می شـــویم نـــه تولید کننـــده . محمدعلـــی حداد نمایشـــگاه را 
فرصـــت خوبـــی بـــرای ارتبـــاط بهتر بیـــن صنعت و دانشـــگاه 
می دانـــد و ادامـــه می دهـــد: مـــا در ایـــن نمایشـــگاه شـــرکت 
کردیـــم تا برای آزمایشـــگاه خودمـــان در کنار بحـــث تئوری و 
تحقیقاتـــی، حوزه های کاربـــردی و فناوری را هم شناســـایی 

 . کنیم
آزمایشـــگاه تحقیقاتـــی بینـــاب نـــگاری لیـــزری دانشـــکده 
فیزیـــک دانشـــگاه یزد با طراحی و ســـاخت یک دســـتگاه لیزر 
نیمـــه صنعتـــی در نهمین نمایشـــگاه پژوهش و فنـــاوری یزد 
حضـــور داشـــت که به گفتـــه محمدعلـــی حداد مســـئول این 
آزمایشـــگاه بـــاالی 85 درصـــد از قطعـــات کاربـــردی در ایـــن 
دســـتگاه ســـاخت ایـــران بـــوده و بـــا همـــکاری دانشـــجویان 
فیزیک دانشـــگاه یزد ســـاخته شـــده اســـت.  او کمبود بودجه 
دانشـــگاهی و مســـائل اداری را از مهمتریـــن عواملی می داند 
کـــه باعـــث کنـــد شـــدن رونـــد حمایـــت دانشـــگاه از بخـــش 
کیـــد می کند که خود  تحقیقات می شـــود و بر ایـــن موضوع تا
صنایـــع هم می تواننـــد برای شـــکل گیری شـــبکه های علمی 

کمـــک کننـــد و یک هســـته ی علمـــی را شـــکل دهند.

عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه یزد:

صنایع استان باید برای تحقیقات هزینه کنند

در حاشــیه ســومین روز از نهمین نمایشــگاه پژوهش، نوآوری و 
فن بازار، پِنل صادرات محصوالت دانش بنیان، چالش ها و راهکارها 

برگزار شد. به گفته مدیر روابط بین الملل پارک علم  و فناوری یزد، 
این پنل با همکاری دانشگاه یزد، اداره کل گمرکات استان، بانک 

توسعه صادرات و اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.
محمد قویدل ادامه داد: این رویداد با هدف آشنایی شرکت های 

دانش بنیان با مسیرهای صادراتی و یافتن این مسیر در جهِت  ارائه 
محصوالت شان و حضور در بازارهای بین المللی برگزار شد.

نمایشگاه بین المللی یزد میزباِن پنل صادرات دانش بنیان
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ــد  ـــه تولیـ ــن نمون ــکتبال اولیـ ــوپ بسـ ـــاپ تـ ــتگاه پرت دسـ
شـــده بـــا مهندســـی معکـــوس در ایـــران اســـت کـــه چرخـــش 
18۰ درجـــه دارد و ایـــن قابلیـــت را دارد کـــه از 15۰۰ تـــا 18۰۰ 
تـــوپ را بـــدون وقفـــه پرتـــاب کنـــد، درواقـــع ایـــن دســـتگاه 
می خواهنـــد  کـــه  حرفـــه ای  بسکتبالیســـت های  بـــرای 

دقت شـــان در پرتاب هـــای 3 امتیـــازی و بازی هـــای مهـــم  
را افزایـــش دهنـــد کاربـــرد زیـــادی دارد.

مجیـــد دهقانـــی ســـانیج مدیرعامـــل شـــرکت صنعـــت 
کویـــر ســـانیج )برنـــد کمـــان( در تشـــریح اهمیـــت تولیـــد ایـــن 
دســـتگاه می گویـــد: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بســـکتبال یـــک 
رشـــته دانشـــگاهی اســـت یـــک هم بـــازی تمرینـــی بـــرای 

بازیکن هـــای حرفـــه ای بـــه شـــمار مـــی رود.
ـــرد  ـــر تـــوپ در داخـــل ســـبد قرار نگی گ ـــازی بســـکتبال ا در ب
بـــه اطـــراف پرتـــاب می شـــود، بـــه همیـــن خاطـــر دســـتگاهی 
طراحـــی کردیـــم کـــه تـــوپ را از فاصلـــه ۴ تـــا 5 متـــری جمـــع 

ـــی منتقـــل کنـــد. ـــه فضـــای معمول ـــد و ب کن
ایـــده ایـــن دســـتگاه از MBA امریـــکا گرفتـــه شـــده اســـت، 
تمامـــی باشـــگاه های امریـــکا از  پایـــه تـــا حرفـــه بـــا ایـــن دســـتگاه 
کار می کننـــد و تنهـــا ســـازنده های آن امریـــکا و چیـــن هســـتند 

و ایـــن دســـتگاه اولیـــن نمونـــه تولیـــدی در ایـــران  اســـت.

»یکبـــار محصـــول، مشـــتری و انبارتـــو تعریـــف کـــن. تو 
کـــن. و اجـــازه بـــده  کانـــال هـــای فـــروِش مختلـــف ارائـــه 
مشـــتریت هر جـــور و هر جا کـــه دوس داره ســـفارش بده.« 
ایـــن اولیـــن جملـــه ای اســـت کـــه در ســـایِت شـــرکت تـــام 
ســـامانه دکان آمده اســـت. این شـــرکت در زمینـــه ی ارتقاء 
سیســـتم های فروشـــگاهی )فیزیکی  و مجـــازی( بر پایه ی 

فنـــاوری روز دنیـــا ایجاد شـــده اســـت. 
احسان ابریشمی موســـس و مدیرعامل تام سامانه دکان 
با بیان اینکه این شـــرکت به طور تخصصی در زمینه فروش 
تخصـــص دارد می گوید: یکـــی از محصوالت تام ســـامانه در 
قالِب پلتفرمی ارائه شـــده که در دنیا بســـیار پرطرفدار اســـت 
امـــا در ایران برای اولین بار اجرا شـــده اســـت و بعـــد از حدوِد 

یک ســـال، ۲5۰ کاربر دارد.
به گفته او، این پلتفـــرم ابزارهایی را برای مدیریت متمرکِز 
فـــروش، در اختیار فروشـــنده قرار می دهد که عـــالوه بر آن به 
خریـــدار هم ایـــن اجازه را می دهد که  فـــارغ از زمان و مکان و 

بدوِن محدودیت خریِد خـــود را انجام دهد. 
ابریشـــمی ادامـــه می دهد: درواقـــع فروشـــنده می تواند در 
1۰۲ ثانیـــه در ایـــن پلتفـــرم ثبت نـــام کنـــد، محصول خـــود را 

اضافـــه و به فروش برســـاند.
این شرکت معتقد اســـت که در دنیای دیجیتال همیشه 
برنده آن هایی هســـتند که از ایده های نو استقبال می کنند. 

ــدات  ــنتی و از تولیـ ــا و سـ ــر، زیبـ ــه ای فاخـ ــی پارچـ »دارایـ
ــر  ــن خاطـ ــه همیـ ــت، بـ ــزد اسـ ــده یـ ــناخته شـ ــاخص و شـ شـ
تصمیـــم گرفتیـــم کارکـــرِد ایـــن پارچـــه را بـــا نـــوآوری از شـــکل و 
ج و تولیداتـــی مانـــدگار و نـــو را طراحـــی  شـــمایل مرســـوم خـــار
شـــرکت  مدیرعامـــل  خجســـته  زینـــب  را  این هـــا  کنیـــم« 

ــد. ــتر می گویـ ــت گسـ ــی بافـ ــی مهندسـ طراحـ
ــه  ــا ارائـ ــال 8۶ و بـ ــرکت از سـ ــن شـ ــه ایـ ــان اینکـ ــا بیـ او بـ
تکنولـــوژی نویـــن طراحـــی پارچـــه تحـــت نرم افـــزار eat در 
پـــارک علـــم و فنـــاوری مســـتقر شـــد می گویـــد: سیســـتم 
ــا بـــرای ورود بـــه پـــارک  طراحـــی پارچـــه ایـــده اولیـــه ورود مـ

ــود. ــزد بـ ــاوری یـ ــم و فنـ علـ
او بـــا توصیـــف جایـــگاه شـــاخص نســـاجی یـــزد در اســـتان 
ـــی ایـــن شـــرکت را طراحـــی پارچـــه  یکـــی از فعالیت هـــای اصل

و آمـــوزِش آن بـــا نرم افـــزار تخصصـــی عنـــوان می کنـــد.
ایـــن شـــرکت بـــه طـــور مشـــخص از پارچه هـــای دارایـــی، 
تولیـــد  موبایـــل  و  عینـــک  کاور  شـــامل  کِسســـوری هایی  ا
ک  های پارچـــه ای صـــد در صـــد پنبـــه در  وهمچنیـــن ســـا
راســـتای حفاظـــت از محیـــط زیســـت طراحـــی می کنـــد و 
حضـــورش در ایـــن نمایشـــگاه نیـــز به واســـطه ارایـــه ایـــن 

محصـــوالت اســـت. 

فعالیت های گردشـــگری به دلیل ماهیت خدماتی شان 
به نیـــروی کارآزموده و متخصص نیاز دارند، از مهارت های 
متعدد برای تورگردانی، آژانس های مســـافرتی، تاسیســـات 
بـــه  نیـــاز  کادر مدیریتـــی، همگـــی  تـــا  گرفتـــه  گردشـــگری 

تخصـــص دارند.
گردشـــگری  پردیـــس  مدیرعامـــل  بذرافشـــان  مرتضـــی 
شـــرکت هفـــت اقلیـــم اســـت کـــه در دو بخـــش آمـــوزش و 
درجه بنـــدی فعالیت هـــا و تاسیســـات گردشـــکری فعالیت 

دارد. 
درواقـــع این شـــرکت عامـــل تطبیـــق و استانداردســـازی 
تاسیســـات گردشـــگری اســـت و تاسیســـات 1۶ گانـــه ای که 
زیرمجموعـــه میـــراث فرهنگی فعالیـــت می کنند را بررســـی 
و درجـــه آن هـــا را مشـــخص می  کنـــد. البته شـــاخص های 
گردشـــگری  واحدهـــای  درجه  بنـــدی  بـــرای  نظـــر  مـــورد 

شـــامل پایـــداری، کیفیـــت خدمـــات، بحث هـــای ایمنـــی و 
بهداشـــتی در چک لیســـت ها وجـــود دارد و از ســـوی وزارت 
میراث فرهنگی اعالم می شـــود، این شـــرکت نیـــز بر همین 
اســـاس ارزیابی هـــا و درجه بندی هـــا را انجـــام می دهـــد و 
عـــدم انطباق هـــا را اعـــالم می کنـــد تـــا از ســـوی واحدهـــای 

گردشـــگری برطرف شـــود.
بـــا  شـــرکتی  شـــکل گیری  ایـــده  تشـــریح  در  بذرافشـــان 
 خدماتـــی از این دســـت می گویـــد: گردشـــگری یک صنعت 
کاربـــر و متکـــی بـــر نیروی انســـانی اســـت، به همیـــن دلیل 
افـــرادی کـــه در ایـــن صنعـــت فعالیـــت می کنند بـــرای ارایه 
خدمات مطلوب نیازمند کســـب مهارت هســـتند، بنابراین 
ایـــده اولیـــه شـــکل گیری ایـــن کســـب وکار ابتـــدا از پرورش 
نیـــروی انســـانی شـــکل گرفـــت و در مرحلـــه بعد هـــم چون 
نیـــاز بود کـــه خدمـــات بـــا کیفیتـــی در زمینه گردشـــگری و 
هتل داری ارایه شـــود، ارایه خدمات درجه بندی تاسیسات 

گردشـــگری صـــورت گرفت.
او ادامـــه می دهـــد: در عیـــن حـــال در حوزه گردشـــکری 
احســـاس کردیم که میبایســـت متنوع ســـازی انجام شـــود، 
بـــه طور مشـــخص در یـــزد برای ســـال های پی درپـــی رونِد 
یکنواخِتی از گردشـــکری، متمرکز بر جذابیت های فرهنگی 
و تاریخـــی در جریان اســـت که برای تغییر ایـــن روند و تنوع 
بیشـــتر در تالش  هســـتیم که شـــاخه های دیگر گردشگری 
شـــامل طبیعت گـــردی، پرنده نگـــری و حیات وحـــش را هم 

به خدمـــات و جذابیت هـــای گردشـــگری اضافه کنیم.

یک هم بازی تمرینی برای بسکتبالیست های حرفه ای

در دنیای دیجیتال 
برنده کسی است که از ایده های نو استقبال می کند

گردشگری یک صنعت کاربر و متکی بر نیروی انسانی استتغییِر کارکرِد دارایی با حفِظ هویت

بـــه اذعـــاِن بســـیاری از کارشناســـان و فعاالن 
حوزه ی پژوهش و فناوری، اســـتان یـــزد باوجوِد 
پتانســـیِل فـــراوان در حـــوزه صنعـــت از یک ســـو 
و از ســـوی دیگـــر فعالیت  گســـترده و قابـــِل قبوِل 
نخبـــگان، فنـــاوران و شـــرکت های دانش بنیان، 
همچنـــان در بســـیاری از مـــوارد در حوزه صنعت 
به صـــورت ســـنتی عمـــل می کنـــد و همیـــن امـــر 
ســـبب شـــده علی رغـــِم ظرفیت هـــای فـــراوان در 
بازارهـــای رقابتـــی نتواند جایـــگاِه واقعـــی خود را 

بیابد.
از  یکـــی  به عنـــوان  همـــواره  را  کار  فـــدا کـــرم  ا
چهره هـــای شـــناخته شـــده در حـــوزه نـــوآوری و 
فنـــاوری می شناســـیم، بنابرایـــن با او درحاشـــیه 
ایـــن رویـــداد به عنـــوان مســـئول پیگیری هـــای 
ویـــژه حـــوزه اقتصـــاد دانش بنیـــان یـــزِد نویـــن،  
کـــه در ادامـــه  کوتـــاه انجـــام دادیـــم  گفتگویـــی 

می خوانیـــد:

از یـــزد درحالـــی به عنـــوان قطب صنعتی کشـــور 
یاد می شود که به گفته بســـیاری از فعاالِن حوزه 
نـــوآوری، ارتبـــاط صنایع اســـتان بـــا فناوری های 
دانش بنیـــان بســـیار کم رنگ اســـت و دلیـــِل آن 
نیز در بســـیاری موارد عدِم اعتمـــاد به این حوزه 
عنـــوان می شـــود. آیـــا برنامه ریـــزی و رویکـــردی  

بـــرای رفِع این مســـاله اتخاذ شـــده اســـت؟ 
بکاری گیـــری  عـــدم  از  شـــک  بـــدون  بلـــه. 
اعتمـــاد  عـــدم  و  دانش بنیـــان  تکنولوژی هـــای 
بـــه این حـــوزه به عنوان خـــالء بـــزرگ صنایع یزد 
و کل کشـــور یـــاد می شـــود، امـــا بـــا ایـــن اوصـــاف 
اســـتان یزد از ابتدای ســـال موضوع دانش بنیان 
شـــدِن صنایـــع بـــزرگ و نقش آفرینـــی این بخش 
در اکوسیســـتم اســـتان را با رویکرد جدید و تمرکز 
کـــرده اســـت، بنابرایـــن امیـــدوار  بیشـــتری آغـــاز 

هستیم با تمرکز و گفتمان ســـازی که در ارتباط با 
صنایع و شـــرکت های بزرگ صورت گرفته اســـت 
و اجرایـــی شـــدن برنامه هـــا، شـــاهد اتفاق هـــای 
خوبـــی در عرصه صنعت و بهره منـــدی صنایع از 

شـــرکت های دانش بنیـــان باشـــیم.

در حال حاضر نفوذ حـــوزه دانش بنیان و ارتباط 
صنایـــع و تکنولوژی های بومی را چطـــور ارزیابی 

می کنید؟ 

میـــزان نفـــوذ شـــرکت های دانـــش بنیـــان در 
صنایـــع چـــه در اســـتان یـــزد و چـــه در کل کشـــور 
بـــا شـــرایط مطلـــوب فاصلـــه دارد، چـــون فضای 
بومی ســـازی کـــه بایـــد در صنایـــع ایجـــاد شـــود و 
فرهنگ ســـازی کـــه الزم اســـت در بخش صنعت 
صـــورت گیـــرد آنطـــور کـــه بایـــد جـــدی نیســـت، 
امیـــدوار هســـتیم بـــا برنامـــه ریزی هـــای انجـــام 
شـــده در ایـــن زمینـــه در شـــرایط مطلوبـــی قـــرار 

. یم گیر

چـــه انتظـــاری داریـــد و برنامه ریزی هـــا باید چه 
باشد؟ داشـــته  نتیجه ای 

اتفـــاق مهـــم در ایـــن بخـــش نفـــوذ گســـترده 
نـــوآوری و فنـــاوری دانش بنیـــان در بخش های 
بزرگ اقتصادی اعـــم از تولید، صنعت و خدمات 
اســـت. درواقـــع مـــا بـــه دنبـــال آن هســـتیم کـــه 
میـــزان نفـــوذ دانش بنیان ها بـــه  َرقـــِم معناداری 
برســـد. بـــا این وجود بـــه اعتقاد من شـــکل گیری 
صنایـــع،  دِل  در  کارآفرینـــی  و  نـــوآوری  کـــز  مرا
انعقـــاد تفاهم نامه های مشـــترک، نشســـت های 
و  فناورانـــه  نیازهـــای  شـــناخت  بـــرای  متعـــدد 
انجـــام  صنایـــع  در  کـــه  کادرســـازی  همچنیـــن 
شـــده، نشـــانه های امیدبخشـــی بـــرای تحقـــق 
اقتصاد دانش بنیان اســـت. از طرف دیگر استان 

یـــزد در حـــوزه حضـــوِر نهادهـــای حمایت کننده 
پـــارک علـــم  و زیرســـاختی دانش بنیـــان ماننـــد 
وفناوری، صنـــدوق پژوهش و نـــوآوری، کارخانه 
از  نـــوآوری و حتـــی درزمینـــه حمایت هـــای الزم 
عملکـــرد  فنـــاور،  و  دانش بنیـــان  شـــرکت های 

خوبـــی ارایـــه داده اســـت.

این نمایشـــگاه تا چه انـــدازه می تواند در تحقق 
اهداِف موردنظرتان موثر باشد؟

 بـــه دنبال ســـازو کارهـــا و مدل های بیشـــتری 
دانش بنیـــان  حـــوزه  بـــا  صنایـــع  ارتبـــاط  بـــرای 
هســـتیم و در همین راســـتا و برای مثال برگزاری 
چنیـــن نمایشـــگاهی و حضور شـــرکت های بزرگ 
در ایـــن رویداد نشـــان می دهد که یـــزد در مرحله 
گفتمان ســـازی و اعالم نیازی کـــه صنایع به این 
بخش دارد، قدم های خوبی را برداشـــته اســـت، 
گرچـــه در وضعیـــت مطلـــوب و ایده  آل  در واقـــع ا
قـــرار نداریـــم امـــا در مســـیر رســـیدن بـــه آن در 
حـــاِل حرکت های موثری هســـتیم و در نشســـت 
و برخاســـت هایی کـــه بـــا صنایـــع بـــزرگ انجـــام 
می دهیـــم، شـــاهد توســـعه مطلـــوب واحد هـــای  
R&D هســـتیم کـــه ایـــن امـــر گویـــای آن اســـت 
که تحـــرک در این زمینـــه در ســـطح قابل قبولی 

. ست ا

مسئول پیگیری های ویژه حوزه اقتصاد دانش بنیان یزِد نوین:

بهدنبالسازوکارهاومدلهایبیشتریبرایارتباطصنایعباحوزهدانشبنیانهستیم
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شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان یزد بنا به رسـالتی که در حوزه حمایت از صنایع 
دانش بنیـان و تولیـدات فناورانـه دارد در نهمیـن نمایشـگاه پژوهش، فنـاوری و فن بازار 
با برپایی دوازده غرفه به مسـاحتی قریب چهارصد متر مربع حضور یافت. این شـرکت 
بـا ایجـاد سـه پاویـون فعـال زمینه حضور چهار شـرکت بزرگ دانش بنیان، چهار خوشـه 

صنعتی کسـب وکار و چهار اسـتارت آپ موفق در اسـتان یزد را در فراهم کرد. 

خوشه زیلو به عنوان برترین خوشه صنعتی کسب وکار کشور، خوشه گردشگری یزد 
به عنواِن خوشه ای هم راستا در تحقق سند یزد نوین و مرکز فناوری سرامیک ایران با 

حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان یزد در این نمایشگاه حضور داشتند.
همچنین شرکت های دانش بنیانی همچون صافاتکو، سنوپارس، آنیک الکترونیک 
و بهین نانو دسـتاوردهای فناورانه خود را در پاویون دوم شـرکت شـهرک های صنعتی 

گذاشـتند. اسـتارت آپ های موفقـی چـون دس تـودس بـا طراحـی  اسـتان بـه نمایـش 
اطلـس هوشـمند شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان یـزد، اسـتارت آپ بامـا اپ اس ای 
با طرح های ویژه برای پیوند دانشجویان با محیط کار و استارت آپ شمستا به عنوان 
جامع تریـن سـامانه اطالعـات صنعـت ایـران در ایـن نمایشـگاه خدمـات خـود را عرضـه 

کردند.

پـــی  آنیـــک و تولیـــد محصول شـــان در  راه انـــدازی  ایـــده 
درخواســـت یک مشـــتری کـــه به تلفن کننـــده ســـیم کارتی نیاز 
داشـــت شـــکل گرفت. توضیح اینکه دزد گیرها در گذشـــته ای 
نـــه چنـــدان دور بـــه وســـیله خـــط تلفـــن راه انـــدازی می شـــد، 
دزدگیرهـــای تلفـــن کننده، هنگام فعال شـــدِن زنگ هشـــدار، 
بـــه طور خودکار با شـــماره تلفـــِن ثابت تماس برقـــرار می کردند 
و بـــه نزدیـــکان و افرادی که شـــماره آن ها وارد سیســـتم شـــده 

بـــود، اطـــالع می دادند.

در همان روزها یکی از مشـــتریان درخواســـت جالبی کرد؛ او 
بـــه دنبال یک رابط "ســـیم کارتی" برای ارتقاء امنیـــت بود، آن 
زمان چنین سیســـتمی وجـــوِد خارجی نداشـــت و درواقع اصال 
تولیـــد نشـــده بود، امـــا همین به اصطـــالح تقاضـــای او بود که 

ایده ســـاخت یـــک دزدگیرِ  ســـیم کارتی را عملیاتی کرد.
آنیـــک  شـــرکت  مدیرعامـــل  نیک  خواهـــان  مجتبـــی 
الکترونیـــک شـــرکت کویـــر یـــزد می گویـــد: در ســـال 8۶ ایـــن 
تلفن کننـــده را بـــا اســـتفاده از یـــک گوشـــی موبایـــل طراحـــی 

کردیـــم. البتـــه بـــه تدریـــج در همان زمـــان نمونه هـــای چینی  
ایـــن محصـــول وارد بازار ایران شـــد، ایـــن در حالی بـــود که ما 
نیـــز هم زمـــان طراحی و تولیـــد دزدگیر ســـیم کارتی را آغاز کرده 

بودیم. 
آنیـــک ایـــده خـــود را با تولیـــِد یک محصـــول آغاز کـــرد و در 
حـــاِل حاضر ۴3 نوع محصوِل متفـــاوت را به بازار عرضه کرده 
اســـت که به گفته نیک خواهـــان، ۲۰ مـــورد از این محصوالت 
به واسطه تولید خالقانه شان، نمونه مشـــابهی در دنیا ندارند.

محمد علی غنی پور نســل هفتم از خانــواده ی زیلو بافی 
اســتان یزد اســت. او فعالیــت در حوزه تولید و بافــت زیلو  را 
رســالت آبــا و اجدادی خــود  می داند و معتقد اســت که این 
هنر باوجوِد قدمت کهنی که دارد، به واسطه اینکه همگام 
بــا نیاز و ســلیقه روز تولید می شــود همچنان بر مــداِر تولید 

است و خوشبختانه روز های خوبی را تجربه می کند.
محمد علــی غنی پــور رییــس انجمــن زیلوبافــان میبــد 
است. به گفته او، زیلوبافی در گذشته مهم ترین شغل مردم 
میبــد به حســاب می آمد کــه تقریبا در ســال  ۷۰ اقبالش را از 

دست داد، اما بعد از سال ۷۲ این هنر جان تازه گرفت و با 
حمایت و همکاری خوشه زیلو در حال حاضر 3۰۰ زیلوباف 
مشــغول به فعالیت هستند. البته نقص ها و کوتاهی هایی 
در این زمینه داریم که با حمایت شــهرک صنعتی در صدد 
جبران هســتیم. ضمن اینکه انجمن صنفی زیلو بافان هم 

به همت همین  نهاد تاسیس شد.
نکته جالب پیرامون زیلوبافی آنطور که غنی پور می گوید 
به روز رســانی کیفــی و توســعه زیرســاخت بــرای تولیــد ایــن 
محصــول اســت. به گفتــه او، نخ های به کار رفتــه در بافت 
زیلــو صد در صد پنبه هســتند، به عالوه اینکــه در مرکِز تازه 
افتتــاح شــده 1۲ طراح برای بروزرســانی تولید زیلو مشــغول 
به فعالیت هســتند و در کنار آن کارگاه بافت هم راه اندازی 

شده است.
غنی پــور می گوید: این تغییرات به واســطه تقاضای باال 
بــرای این محصول شــکل گرفت؛ مشــتریانی کــه متقاضی 
ح هــای جدیــد با آرم و لوگو های سفارشــی بودند. همین  طر
مســاله موجب راه اندازی کالس های آموزشــی و بروزرسانی 
ح های زیلو شد، روندی که باعث شد به زودی صادرات  طر

این محصول را هم در دستور کار قرار دهیم.

مــدل توســعه خوشــه ای، مدلی اســت کــه در دنیــا برای 
توســعه اقتصاد هــای خرد همچنیــن برای هدایــت صنایع 
کوچــک بــه کار مــی رود. بعد از ثبــت جهانی یــزد این مدل 
در جهِت توســعه گردشگری اســتان در اولویت قرار گرفت، 
درواقــع کارکــرد و ذات این خوشــه ها به واســطه اینکه بین 
فعالیت هــای گردشــگری و ذینفعان ایــن صنعت در جهِت 
رفــِع خالءهــا شبکه ســازی انجــام می دهنــد، بســیار قابــل 

اهمیت است.
امین دهقانی عامِل توســعه خوشــه گردشــگری اســتان 
یــزد در توضیــح ســازوکار ایــن خوشــه و لزوم اجرایی شــدن 
از پیشــران های  یکــی  گردشــگری  اینکــه  بــه  باتوجــه  آن 
اقتصــاِد یــزد اســت، می گوید: پــس از ثبت جهانی یــزد و در 
اولویــت قرار گرفتن مبحث گردشــگری، با همکاری شــرکت 
گردشــگری،  و  فرهنگــی  میــراث  و  صنعتــی  شــهرک های 
خوشه گردشگری یزد را تعریف کردیم. علِت اجرایی شدن 
ایــن خوشــه در حوزه گردشــگری، نیــاِز این بخــش به یک 
هماهنــگ کننــده و هدایتگربــرای رفــِع ضعف هــا و خالء ها 
بود. در همین راستا نیز کمیته هایی در حوزه های مختلف 
تشــکیل شد. یکی از اقداماتی که در ابتدای فعالیت انجام 
دادیــم کارکردن روی برند گردشــگری شــهر یــزد بود و پس 
از آن توانمندســازی پرســنل حــوزه گردشــکری و حرکت به 

ســمت برگــزاری جشــنواره ها و رویدادهــا جــزو فعالیت های 
این خوشه قرار گرفت.

دهقانــی ادامــه می دهــد: خوشــبختانه از همــان ابتــدا 
گاهی از نقــاِط ضعف و  اشــراف به حوزه گردشــگری یــزد و آ
قــوت و همچنیــن خالءهای این بخش از ســوی ذینفعان 
آن وجود داشت، بنابراین در ادامه شبکه سازی خوبی بین 
ذینفعــان اصلــی این بخــش ماننــد هتل هــا، بوم گردی ها، 
کــه ســبِب رقــم  آژانس هــای مســافری، تورلیدر هــا انجــام 

خوردِن اتفاقات خوشایندی شد. 
 دهقانــی دربــاره  بخِش دیگــری از فعالیت های خوشــه 
می گوید: عملکرد خوشه به گونه ای است که در کنار کسب 
وکارهایی که در یک  منطقه جغرافیایی شکل گرفته اند و با 
یکدیگر ارتباط کاری دارند و دارای فرصت ها و تهدید های 
مشــابهی هســتند، قرار می گیرد تا بــه توســعه و ارتقاء آن ها 

کمک کند.
گردشــگری،  حــوزه  فعــاالِن  از  بســیاری  همچــون  او 
توانمند ســازی و آمــوزش پرســنل را از ضعف هــای اصلــی 
ایــن حوزه می دانــد و تصریح می کند: از دســتاوردهای این 
خوشــه تعریف دوره ها و نیازسنجی آموزشی است. در حال 
حاضــر نیــز در حاِل اســتخراج کلیــه آموزش های مــورد نیاز 
با ســرفصل های مناســِب مختص به این صنعت هستیم. 
همچنین برای کشــورهایی که مقصد موردنظر گردشگری 
برای جذب توریســت هســتند، پنج هســته تورآور تشــکیل 
دادیم که در حال حاضر تیمی مختص به شرق آسیا، هند، 

اسپانیا و ایتالیا مشغول فعالیت هستند.
عامــِل توســعه خوشــه گردشــگری اســتان یزد، تشــکیل 
کمیته  هــای تخصصی، شــامل کمیته گردشــگری طبیعت  
ک و کودک را از دیگــر فعالیت های این  و گردشــگری خــورا
کارکــردی موثــر  کــه خوشــبختانه  خوشــه عنــوان می کنــد 
کــه بــه گفتــه دهقانــی ســبب شــده گونه هــای  داشــته، چرا

مختلف گردشگری سازماندهی شوند و ارتقاء یابند.

ســعید صالحــی مدیرعامــل فــروش قطعــات و فــروش 
دستگاه شرکت سنوپارس با توضیح اینکه بیش از ۴۶سال 
اســت که در زمینه تولید ماشــین آالت راه سازی و کشاورزی 
فعالیــت دارد پیرامــون ایده ســاخت ماشــین آالت جدید در 
ایــن شــرکت می گویــد: تغییــرات و نیــاز بازار ســبب شــد که 
پس از تولید ماشــین آالت کشــاوری و راهســازی خِط تولید 
"بکهولــودر" را راه انــدازی کنیــم، در ادامــه نیــز بــه نســبت 

نیاز مشــتریان تجهیزات و دســتگاه های دیگــری را تولید و 
تکنولوژی محصوالت را ارتقاء دادیم.

او بــا توضیــح اینکــه ۶۰ درصد از قطعــات این محصول 
وارداتــی هســتند،  و مابقــِی قطعــات  اســت  تولیــد داخــل 
بیشــترین بــازار فــروش ایــن ماشــین را ســازمان های vip و 
وزارتخانه هــا، شــهرداری ها، دهیاری هــا معرفــی و تصریــح 
می کنــد: برای به روزرســانی، بر اســاس نیاز بــازار تکنولوژی 
بکار رفته در این محصوالت را با طراحی های فنی و دانش 
بومی تکمیل کردیم و یا اینکه نوع سازه را به طور کلی تغییر 
دادیــم، درواقع این اقدامات را بر اســاس بازخوردهایی که 
از عملکــرد ایــن ماشــین دریافت کردیــم، انجــام دادیم که 
مجموعــه ایــن اقدامــات ســبب شــد کــه در زمینــه تامیــن 
ماشین  آالت راه سازی و بکهولودر، به عنواِن یک لیدر، بازار 

را از آن خود کنیم.
ضمن اینکه سال گذشته در زمینه فروش مینی لودر نیز 
لیدر بازار شــدیم، هرچند بزرگترین دســتاورِد ما از ابتدا تا به 

امروز تامین نیاز و جلب رضایت مشتری بوده است.

پلتفـــرم "دس تـــو دس" یـــک پلتفـــرم جامـــع خدمـــات و 
محصوالت اســـت کـــه زنجیـــره ارزش در حوزه های مختلف 
صنعـــت را بـــه هـــم متصـــل می کنـــد. بـــه معنـــای دیگـــر به 
واســـطه این پلتفرم بازار ی کالن در بخش صنعت، صنعِت 
ســـاختمان همچنین نظام مهندســـی ایجاد شـــده که خالء 
ارتباطـــی بیـــن ایـــن شـــرکت ها را که تا پیـــش از ایـــن وجود 

داشـــت به طـــور کامل برطـــرف کرده اســـت.
نکتـــه جالـــب دربـــاره ایـــن پلتفـــرم این اســـت کـــه پیش 
از ایـــن هیـــچ ســـامانه ای وجـــود نداشـــت کـــه بـــه صـــورت 
توانمندی هـــای  و  ظرفیت هـــا  کالن  ســـطح  در  و  جامـــع 
شـــهرک های صنعتـــی را ارایه کنـــد، و این درحالی اســـت که 
کنـــون به واســـطه این ســـامانه امکان دسترســـی و بررســـی  ا
تمامـــی زون های شـــهرک ها و ناحیه های صنعتـــی و اینکه 
چـــه فعالیتـــی در بخش هـــای مختلـــف آن هـــا در جریـــان 
اســـت فراهم شـــده، به عالوه اینکه به واســـطه ایـــن پلتفرم 
ارزش هایـــی شـــامل بازاریابـــی جمعـــی، محتـــوای جمعی و 

 فروشـــی جمعـــی و بین المللـــی را ایجـــاد کرده اســـت.
از ســـوی دیگـــر وقتـــی اصحـــاب صنایـــع و شـــرکت ها به 
صـــورت تجمیعـــی در ایـــن پلتفـــرم یـــا بازارچـــه تخصصـــی 
حضور پیدا  کنند نـــه تنها امکان بازاریابـــی بین المللی برای 
آن هـــا فراهم می شـــود بلکه بـــه باالبردن کیفیـــت خدمات، 

کمـــک  کـــه دارنـــد هـــم  محتـــوای جمعـــی و هزینه هایـــی 
می شـــود.

بخـــش دیگـــر جالـــب ایـــن نـــوآوری هـــم مربـــوط ایـــده 
شـــکل گیری آن اســـت. امیر نجفـــی مدیرعامـــل و بنیانگذاِر 
َدس تـــو َدس در توضیـــح چگونگی تولید و عملیاتی شـــدن 
ایـــن پلتفـــرم می گویـــد: » چند ســـال ها پیش دســـتگاهی را 
از ترکیـــه وارد کردیـــم کـــه در زمـــان خرابـــی قطعـــه یدکی آن 
در کشـــور وجـــود نداشـــت، به ناچار بـــرای تهیه قطعـــه و در 
شـــرایط کرونایی به ترکیه ســـفر کردیم که متاسفانه نه تنها 
قطعه مورد نیـــاز را تحویل ندادنـــد بلکه نیروی متخصص 
شـــرکت را هم برای تعمیر ماشـــین نفرســـتادند، بعد از ۶ ماه 
پیگیـــری و پرس وجو از کشـــور های دیگر بـــاز هم موفق به 
تهیـــه قطعه مورد نیاز نشـــدیم، تـــا اینکه در نهایـــت یکی از 
دوســـتان عنوان کرد که در مهریز یک شـــرکت دانش بنیان 
ایـــن قطعـــه را تولید می کند و ما متوجه شـــدیم این شـــرکت 
می  توانیم قطعـــه مورد نیازمان را بـــا یک صدم قیمت تهیه 
کنیـــم، بنابراین در عرض کمتر از ۲۴ ســـاعت دســـتگاه مان 

فعالیـــت خود از ســـر گرفت.«
او ادامه می دهد: این مســـاله باعث شـــد به این فکر کنم 
که چرا نباید اطالعات جامـــع از ظرفیت ها و توانمندی های 
تولیـــد هر منطقه اقتصـــادی وجود داشـــته باشـــد، و درواقع 
همین موضوع جرقه ای شـــد تا تصمیم به طراحی پلتفرمی 
کـــه ظرفیت هـــا و توانمندی هـــای تولیـــد را یکجـــا  بگیـــرم 
و یکپارچـــه ارائـــه کنـــد. حـــدودا 3 ســـال زمـــان بـــرای بحث 
مطالعـــه و تحقیـــق این پـــروژه صرف شـــد و طی یک ســـال 

اخیر هـــم در مرحلـــه اجرایی و عملیاتی قـــرار گرفت.
به گفته نجفـــی، در حال  حاضر 5 شـــهرک صنعتی و 1۰۰ 
کارخانه دار عضو این پلتفرم هســـتند، بازرایابی برای کشـــور 
عـــراق، اربیل عراق، ارمنســـتان و ترکمنســـتان انجام شـــده، 
ضمـــن اینکـــه در بازار داخلی هـــم با اســـتقبال فراوانی رو به 

رو بوده اســـت.

فعالیـــت در نیـــروگاه برق یزد به عنوان مدیر ســـبب شـــد 
رضـــا جوادپور به طور کامـــل در جریان خالء هـــای موجود در 
صنعـــت برق و نیاز های ماشـــین آالت دواِر بزرگ قرار گیرد که 
همین اشـــراف منجر به تاسیس "صافاتکو" در سال 8۶ شد.
شـــرکت دانش بنیان صافـــات انرژی یزد ابتـــدا خِط تولید 
خـــود را بـــا قطعـــات کوچـــک و ســـاده راه انـــدازی کـــرد و بـــه 
تدریـــج تولیداتـــش را توســـعه داد، بطوریکـــه در حـــال حاضر 
یاتاقان های دوار برلی ماشـــین  آالت بزرگ از جمله توربین ها، 
آسیاب های معدن و شـــیرآالت کنترلی که برای توربین های 
گازی اســـتفاده می شـــود و همچنین ســـایر قطعات مورد نیاِز 

ایـــن ماشـــین آالت را تولید می کند.
نکتـــه قابـــل توجه دربـــاره تولیـــدات این شـــرکت، تحقق 

مشـــهوِد شـــعار ســـازمانی صافاتکو با عنوان "دانـــش ایرانی، 
کـــه تولیدات ایـــن مجموعه به  کیفیـــت جهانی" اســـت، چرا
دلیـــل اختـــالف قیمت تمام شـــده اش با نمونه های مشـــابه 
خارجی ســـبب شده این شـــرکت نیم نگاهی هم به بازارهای 
خارجـــی و رقابت با رقبای بین المللی خارجی داشـــته باشـــد.
امیـــر جوادپـــور مدیرعامل صافـــات انرژی یـــزد می گوید: 
در نظـــر داریـــم خالء بازارهـــای منطقه را با اتـــکا به کیفیت و 
مزیـــت رقابتی محصول مان با نمونه های خارجی، پوشـــش 

دهیم.
ایـــن شـــرکت توضیـــح  تاســـیس  اولیـــه  ایـــده  او دربـــاره 
می دهـــد: پیـــش از تاســـیس صافاتکـــو به عنـــواِن بهره بردار 
نیروگاه برق، بعضی از قطعات مانند سیســـتم های ســـوخت 
عـــالوه بـــر زمـــان و هزینـــه خریـــدی که داشـــتند به واســـطه 
تحریم ها تامین شـــان دشـــوار بود، همین امر هم ســـبب شد 
در صافاتکو به ســـمت ســـاخت و تولید ایـــن قطعات حرکت 
کنیم بطوریکـــه در حال حاضر قطعات صنایع پتروشـــیمی، 

نفـــت و گاز، معـــدن و فـــوالد را تامیـــن می کنیم.
او در پاســـخ به اینکـــه تا چه میزان در تولیـــد از تکنولوژی 
بومی بهره مند هســـتند می گوید: شـــعار ســـازمانی مـــا دانش 
ایرانی و کیفیت جهانی اســـت؛ بنابرایـــن تمامی محصوالِت 
این مجموعه دانش بنیان هســـتند و با کیفیت و تکنولوژی 

روِز دنیا تولید می شـــوند.

درخواسِت متفاوت یک مشتری تبدیل به ایده ی ساخت دزد گیِر سیم کارتی شد

زیلوبافی، هنری ارزشمند و ماندگار

عامِل توسعه خوشه گردشگری استان یزد:

شبکه سازی از اصلی ترین وظیفه خوشه ها است

نیازسنجی در راستای توسعه تکنولوژی

َچند کلیلک َبرای ورود به بازاری َکالن و ُمتنوع

الء بازارهای َمنطقه با ِاتکا به مزیت رقابتی َمحصوالت
َ

پوشِش خ
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بــا  احتمــاال  دنبــال می کنیــد،  را  کارآفرینــی  گــر فضــای  ا
شتاب دهنده ها آشنا هستید. شتاب دهنده ها، شرکت هایی 
هســتند که از ابتدای کار، یک اســتارت آپ یا شرکت نوظهور 
آن را تحت پوشــش خــود در می آورند و آن هــا را برای مدتی 
کوتــاه مورد بررســی و پشــتیبانی خود قــرار داده تــا در نهایت 
ایده های برتر را از میان شــان برای معرفی به سرمایه گذاران 

انتخاب کنند.
"ایمــو مکــث" از ســال 95 فعالیت خــود را به عنــوان یک 
شــرکت شتابدهنده در دانشــگاه تهران آغاز کرده است. ایمو 
مکث در حوزه های مختلفی چون هوش مصنوعی، فین تک 
و ســالمت فعالیــت دارد. ایــن شــتاب دهنده در شــهرهای 
مختلفی شعبه دارد و استان یزد نیز دومین استانی است که 

ایمو مکث شعبه ی خود را در آن راه اندازی کرده است. 
امین کریمی مدیر توسعه کسب وکار این مجموعه معتقد 
اســت که یزد در بازاریابی محصــوالت تولیدی صنعت خود 
بــا ضعف هــای زیــادی روبــرو اســت. او دربــاره انتخــاب یزد 
به عنــوان یکــی از شــعبه های ایــن شــتاب دهنده می گوید: 
یزد، اســتانی اســت که هم فرهنگ غنی و هم سطِح دانش 
مطلوبــی در اســتارت آپ ها دارد ولــی در بحــث مارکتینگ و 
بازاریابــی قوی عمــل نمی کند، بنابراین ما احســاس کردیم 
با وجود اســتارت آپ های قوی و مارکتینگ ضعیف، نیاز به 
یــک پل ارتباطی اســت که امیدواریم بتوانیــم تا حدی این 

خالء را پر کنیم. 

بــه عقیده کریمی چالــش فرهنگی از بزرگ ترین مســائل 
حــوزه شــتاب دهنده در یزد اســت زیرا در این اســتان آدم ها 
دیر اعتماد می کنند و برخالف آنکه در حوزه ی اســتارت آپ 
فعالیت دارند اما از ایده  های نو چندان استقبالی نمی کنند. 
گر بخواهی یک شرکت استارت آپی را به یک کارخانه  مثال، ا

کاشی وصل کنی، زمان زیادی می برد. 

مسئله اصلی نبوِد ارتباط بین صنعت و جامعه ی علمی است
کید بر این موضوع که در یزد مهم ترین  امین کریمی با تا
مسئله نداشتن ارتباط بین صنعت و جامعه ی علمی است، 
ادامه می دهد: نه صنعت مشکلی دارد و نه ایده چراکه هم 
صنعت و هم ایده به بلوغ نسبی رسیده اند اما نمی توانند با 
هم ارتباطی بگیرند و همدیگر را بفهمند. این شتاب دهنده 
اما در یزد به دنبال این اســت که فرهنگ ســرمایه گذاری بر 
روی اســتارت آپ ها را بــاال ببــرد و برای آن ها جذب ســرمایه 
کند. بی شــک دنیای استار آپ ها دنیای آزمون و خطا است 
و ما می خواهیم به اهالی صنعت بگوییم که قرار نیست در 

همان قدم اول با یک استارت آپ بالغ روبرو شوید.

از ایده های نو استقبال نمی شود 
او با اشاره به اینکه در استان یزد محصوالت خوبی تولید 
می شــود امــا از ایــده نو اســتقبال نمی شــود، ادامــه می دهد: 
یــک جایــی باید این تفکر ســنتی پایــان یابــد و از ایده های 
که این موضوع باعث شده شهرهای  نو اســتقبال شــود، چرا
دیگــر کــه در صنعــت از یــزد عقب تــر هســتند، بــا اســتقبال 
از ایــن ایده هــا در اســتان جــوالن دهنــد. امیــن کریمــی بــا 
بیــان اینکــه در یزد ظرفیت هــای علمی بســیار باالیی برای 
اســتفاده در صنعــت وجــود دارد، می گویــد: قــرار اســت یک 
شــرکت اســتارت آپی اولین فشارســنج صــد درصــد ایرانی در 
یزد را تولید کند و ما به دنبال آن هستیم که به عنوان یک 
شتاب دهنده با برگزاری دوره های آموزشی و سرمایه گذاری، 
صاحبــان صنعــت را بــرای ســرمایه گذاری بر روی ایــن ایده 

تشویق و ترغیب کنیم. 

آپ هـــا  اســـتارت  یـــا  نوپـــا  شـــرکت های  نقـــش  امـــروزه 
در توســـعه اقتصـــاد دانش بنیـــان بـــر هیچ کــــس پوشــــیده 
نیســــت. صــــاحبان ایده هـــای جدیـــد در ابتـــدای راِه خود 
در راه انـــدازی کســـب وکار جدیـــد نیـــاز بـــه حمایت هـــای 
مـالی، آموزشــــی و مشــــاوره ای دارند. در سراسر دنیا شتاب 
فعالیـــت  مختلـــف  حوزه هـــای  در  زیـــادی  دهنده هـــای 
می کننـــد که شـــتاب دهنده فروش یکی از آن هاســـت. این 
شـــتاب دهنده بـــا کمـــک اســـتراتژی های مختلـــف باعِث 

افزایـــش ســـرعِت فـــروش می شـــود. 
حـــوزه  در  فعـــال  شـــتاب دهنده های  از  یکـــی  "آســـا" 
فـــروش اســـت کـــه بـــه گفتـــه الهـــام شـــکاری مدیرعامـــل 
ایـــن مجموعـــه، بـــه صـــورت تخصصـــی در بخش بـــازار و 

دارد. فعالیـــت  صـــادرات 
او بـــا ایـــن اعتقاد که شـــرکت ها نـــگاه درســـت و دقیقی 
به بازار ندارند و زیرســـاخت های آن ها بـــرای ورود به بازار، 
کیـــد بر این  زیرســـاخت مناســـبی نیســـت و همچنیـــن با تا
موضوع که شـــرکت های اســـتان از نظر فنی، دانش بســـیار 
باالیـــی دارنـــد امـــا در بازاریابی و فـــروش محصول ضعیف 
هســـتند، می گویـــد: بســـیاری از آن ها نمی داننـــد چگونه با 
بـــازار محصول خود ارتبـــاط برقرار کننـــد و چگونه کار خود 
را توســـعه بدهند. بنابراین ما به عنوان یک شـــتاب دهنده 
روی این مســـائل کار  می کنیم و آن ها را برای توســـعه بازار 
فـــروش محصـــول خود یـــاری می دهیـــم. الهام شـــکاری و 

مجموعه اش ســـابقه ی طوالنی در خدمات تجاری ســـازی 
دارنـــد و می گویـــد: مـــا بـــا شـــرکت های بســـیاری همکاری 
کثـــر شـــرکت ها اصلی تریـــن  داریـــم و متوجـــه شـــدیم کـــه ا
ضعف شـــان بـــازار اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل و بـــا توجه به 
ایـــن نیـــاز، تصمیـــم گرفتیـــم تـــا شـــتاب دهنده آســـا را بـــه 
عنوان یک شـــتاب دهنده تخصصـــی در فروش و صادرات 
کـــرده و بـــه شـــرکت های مختلـــف در فـــروش  راه انـــدازی 

محصـــول و توســـعه ی بازار کمـــک کنیم. 
کـــه  ایـــده ای  صاحبـــان  و  شـــرکت ها  بـــا  همراهـــی  او 
محصوالت شـــان مقیاس پذیـــری باالیـــی دارد، را رســـالت 
در  مـــا  می دهـــد:  ادامـــه  و  می دانـــد  آســـا  شـــتاب دهنده 
حوزه هـــای فنـــی محدودیت هایی نداریـــم و همه حوزه ها 
را پوشـــش می دهیـــم امـــا در حـــال حاضر بیشـــتر بـــر روی 

می کنیـــم.  کار  الکترونیـــک  و   IT حوزه هـــای 
الهام شـــکاری با بیان این موضوع که شـــتاب دهنده ی 
فـــروش در واقع یکی از شـــاخه های توانمندســـازی فروش 
اســـت، می گویـــد: رونـــد کاری مـــا به این شـــکل اســـت که 
مباحـــث زیرســـاختی شـــرکت ها را در مـــورد بـــازار حمایـــت 
گـــر بـــازاری دارند مـــا برای  می کنیـــم؛ بـــه ایـــن معنی کـــه ا
بـــرای  بـــازاری  گـــر هـــم  ا یـــا  کمـــک می کنیـــم  بهبـــود آن 
فعالیت شـــان جـــود نـــدارد، مـــا بـــرای پیدا کـــردن بـــازار به 

کمـــک می کنیم. آن هـــا 
او بـــر این باور اســـت کـــه در رونِد شـــتاب دادن فروش، 
بـــر  عـــالوه  شـــتاب دهنده ها  همـــکاری  بـــا  شـــرکت ها 
توانمندســـازی تیم فروش خود، به میـــزان کارایی آن ها، و 

در نتیجـــه درآمـــد شـــرکت خود شـــتاب مـــی دهند. 
شـــکاری در ادامـــه بـــه ایـــن موضوع نیـــز اشـــاره می کند 
کـــه ما بـــه عنوان یـــک شـــتاب دهنده به شـــرکت ها کمک 
می کنیـــم تـــا بتوانند زیرســـاخت های خود در حـــوزه بازار را 
بهبود ببخشـــند و در مرحله بعد ورود مســـتقیم بـــه بازار را 
داریـــم که بعـــد از بهبود زیرســـاخت ها، در اســـتراتژی های 
فـــروش ســـبد محصـــوالت و اســـتراتژی هـــای بازاریابی به 

آن هـــا مشـــاوره می دهیم. 

استان یزد در حوزه فنی قوی اما در فروش ضعیف استدنیای استارت آپ دنیای آزمون و خطاست

کارخانه پشم ریســی و بافندگی درخشــان یزد که قدمِت آن 
بــه پهلوی اول می رســد، در ســال 131۲ به همت حســین علی 
گفتــه حســین مســرت نویســنده و  هراتــی تاســیس شــد. بــه 
پژوهشــگر، » در حدود ســاِل 13۰9 رضا شــاه پهلــوی جمعی از 
ثروتمنداِن شــهرها را برای تاســیِس کارخانــه در تهران دعوت 
کــرد، حســین علی هراتی اما درخواســِت ســاخِت کارخانــه را در 
شــهِر خــود، یــزد را داد و اینگونه شــد کــه این نام و بنــا تا امروز 

ماندگار شد.« 
این کارخانه بیش از 3۰ سال بود که دیگر فعالیتی نداشت 
تا اینکه در مردادماه 1391 تغییِر کاربری داد و با ناِم کارخانه ی 

نوآوری درخشان مسیری جدید را شروع کرد.

منطقه ویژه ِعلم و َفناوری یزد
بـــه گفتـــه محمـــد شـــهاب ارکان، مدیرعامـــل منطقـــه ویـــژه 
علـــم و فنـــاوری یـــزد و مدیرعامـــل کارخانـــه نـــوآوری درخشـــان، 
ایـــن منطقـــه بـــا چشـــم انداِز تحقـــق اقتصـــاد دانش بنیـــان، 
ســـرمایه های  نگهـــداری  و  حفـــظ  پایـــدار،  اشـــتغال  ایجـــاد 
انســـانی و ایجـــاد شـــرایط هم افزایـــی و بـــا هـــدف ایجـــاد و 
کوسیســـتم فنـــاوری و نـــوآوری، حمایـــت از حوزه هـــای  توســـعه ا
فنـــاوری، شبکه ســـازی و راه انـــدازی پروژه هـــای زیرســـاختی 

تاســـیس شـــد.
زیســـت بوم  عناصـــر  اجمـــاع  می دهـــد:  ادامـــه  ارکان 
ــوان  ــتارتاپی در یـــک مـــکان، مفهـــوم جدیـــدی تحـــت عنـ اسـ

کارخانه هـــای نـــوآوری یـــا کمـــپ اســـتارتاپی را ایجـــاد می کنـــد 
کـــه محـــل تجمـــع شـــتاب دهنده ها، شـــرکت های نوپـــا بـــوده و 
خدمـــات مـــورد نیـــاز آن هـــا بـــه صـــورت متمرکـــز در کنـــار یکدیگـــر 
ــای  ــان از پروژه هـ ــوآوری درخشـ ــه نـ ــد. کارخانـ ــم می کنـ را فراهـ
زیرســـاختی منطقـــه ویـــژه علـــم و فنـــاوری یـــزد، بـــا همیـــن 

ــاز کـــرده اســـت. رویکـــرد فعالیـــت خـــود را آغـ

فعالیت و خدمات کارخانه نوآوری درخشان
ارکان برگـــزاری رویـــداد، مراســـم و ســـمینارهای تخصصـــی، 
برنامـــه  بـــر  نظـــارت  کي،  اشـــترا کار  فضـــای  بســـتر  ایجـــاد 
)در  لـــب  فـــب  کــــاری  فضــــای  مدیــــریت  شـــتاب دهنده ها، 

ـــرکتی  ـــر ش ـــرمایه گذاری خطرپذی ـــتر س ـــاد بس ـــرا(، ایج ـــت اج دس
)در دســـت اجـــرا(، تعییـــن استراتــــژی های راهبــــردی کارخانــــه، 
کـز خدمـاتي و دولتي، تسهیلگـری و انجـام  مدیـریت حضـور مرا
ـــه فعالیت هـــای ایـــن مجموعـــه عنـــوان  ـــازی را از جمل شبکه سـ

می کنـــد.
 عناصـــر فعـــال زیســـت بوم کارخانـــه نـــوآوری درخشـــان بـــه 
گفتـــه ارکان، شـــتابدهنده اینومکـــث )خدمـــات شـــتابدهی، 
لجســـتیک  )آب،  پیشـــگامان  شـــتابدهنده  منتورینـــگ(، 
کشـــاورزی(، شـــتابدهنده آســـا ) فن بـــازار(، شـــتابدهنده صلحـــی 
ک چیـــن و فناوری هـــای ســـبز( و مجموعـــه  نـــو )آمـــوزش، بال

کی( هســـتند. فینیک)فضـــای کار اشـــترا

وز وز تا امر کارخانه درخشان از دیر

زیستبومنوآوریوکارآفرینی،زیِریکَسقف
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»از سال های گذشته عمده فعالیت های حوزه خالقیت 
و نــوآوری مربوط به شــرکت هایی بوده اســت کــه در زمینه 
BT،IT  و فناوری هــای ســخت فعالیــت داشــتند، همیــن 
مســاله ســبب شــد که جای خالی فناوری های نرم که یکی 
از ارکاِن توســعه هر کشــور محسوب می شود احساس شود. 
در پــی همیــن احســاس نیاز بود کــه خانه خــالق و نوآوری 
بــا هــدف تســهیل گری و شــکل گیری کســب وکارهایــی که 
در حــوزه فناوری هــای نرم شــامل فعالیت هــای فرهنگی و 
هنری و به طور کلی در حوزه صنایع خالق فعالیت داشتند، 
تشــکیل شــود« ایــن جمالت از زبان کســی اســت کــه خانه  

خالق زینو را در استان یزد تاسیس کرده است.
الهــه افســریه رییس هیــت مدیره خانه خــالق و نوآوری 
می گویــد: خانه هــای خالق و نــوآوری برای تســهیل فرایند 
ح هــای خالقانــه و نوآورانه ایجاد  تجاری ســازی ایــده و طر
می شــود، درواقــع ایــده شــکل گیری چنیــن فضایــی در پِی 

نبوِد زیرســاخت  و ســازوکاری برای پیاده ســازی یا عملیاتی 
ح ها در حــوزه فناوری و نوآوری شــکل گرفت، در  کــردن طر
همین راستا نیز در استان یزد "خانه خالق و نوآوری زینو" را 
در یکی از عمارت  های تاریخی بافت تاریخی یزد تاســیس 
کردیم، در این خانه  1۲ تیم پذیرش شــده اند با این هدف 

که به شکل گیری فعالیت هایی مستقل منجر شود.
به گفته او ارائه راه حل های فناورانه و نوآورانه در عرصه 
صنایــع فرهنگی، شبکه ســازی فعاالن زیســت بــوم اقتصاِد 
خــالق و صنایــع فرهنگــی، ارائــه آموزش هــای تخصصــی و 
تجاری ســازی، ارائه خدمات منتوری، جذب سرمایه گذار و 
ســرمایه گذاری از اهداف این مجموعه است؛ درواقع خانه 

خالق به عنوان یک شتاب دهنده وارد عمل می شود.
دوره  و  "پیش شــتاب دهنده"  دوره هــای  طراحــی  او 
بــرای  مجموعــه  شــاخص  فعالیت هــای  از  را  "شــتاب" 
شکل گیری و تجاری سازی ایده های مورد پذیرش معرفی و 
تصریح می کند: در حال حاضر تعدادی از تیم های پذیرش  
شــده در خانه خالِق زینو دوره های شــتاب دهنده را پشــت 
ســر گذاشــته اند و بخشــی نیز وارد دوره شــتاب شده اند، به 
معنــای دیگر در این مرحله صاحبان ایده موفق شــدند که 
کســب وکار خــود را توســعه دهند، بــازار هدف را شناســایی 

کنند و به مرحله تجاری سازی محصول برسند. 
و  شــکل دهی  در  خــالق  خانــه  نقــش  دربــاره  افســریه 
عملیاتــی کــردن ایده هــا می گویــد: خانه خالق با مشــارکت 
در کســب وکارها و حمایت های مالی و معنوی به عملیاتی 

شدن کسب وکارهای نوآور کمک می کند.

ضعــف در فروش محصوالت همیشــه به عنــوان یکی از 
ح می شود، درواقع  خالء های شرکت های دانش بنیان مطر
گرچه  اغلب شرکت هایی که محصوالت نوآور تولید می کنند ا
در حوزه تخصصی فعالیت خود عملکرِد مطلوبی دارند، اما 
در بحــث تجاری ســازی و در اختیــار گرفتن بازار با مشــکل 
مواجــه هســتند، در چنیــن شــرایطی شــرکت هایی هســتند 
کــه با تکیــه بر مهارت و تجربه درکنــار این مجموعه ها قرار  

می گیرند و این ضعف را برطرف می کنند.

 حمیــده غالبــی مدیرعامل شــرکت آیین تجــارت رابین 
می گویــد: مــا به عنوان یک عضو از شــرکت دانش بنیان در 
کنــار ایــن مجموعه ها قــرار می گیریم و زمانی کــه بازار های 
مــورد نظــر را بــرای آن هــا در اختیــار گرفتیــم، کاِر مــا تمــام 

می شود.
 غالبی معتقد است که برخالف تصور عموم که آموزش را 
راهکار کافی و موثر برای برطرف کردن خأل فروش از سوی 
شرکت ها می دانند، دستیابی به بازار از جنس مهارت است. 
البتــه این بــه معنــی نادیده گرفتــن نقش آموزش نیســت، 
بلکــه آمــوزش تا به مهــارت تبدیل شــود، فراینــد زمان بری 

دارد و در بسیاری مواقع فرصت از بین می رود.
ایــن تیــم همچنیــن عوامــل متعــددی که موجــب رکود 
یــا کاهــش چشــمگیر بــازار و مجموعــه ی درآمــد و فــروش 
شــرکت ها شده اســت را شناســایی کرده و بهترین راه حل و 
اســتراتژی روز دنیــا را برای بهبــود بازار کســب وکار به آن ها 
ارایــه می دهــد و شــرکت ها را تــا توانمندســازی کامــل تیــم 

فروش شان همراهی می کند.

»دنیـا در حـال حرکـت بـه سـمتIOT    و هوشمندسـازی 
اسـت و چـه بهتـر کـه نمونـه  داخلی ایـن تکنولوژی هـا را تولید 
کنیـم« ایـن را محمـد عباسـی مدیـر شـرکت هوشمندسـازان 

خـالق مانـا می گویـد.
او دربـاره ایـده راه انـدازی سـایت دبیرجـو  و همچنین تولید 
بردهـای فرکانـس بـاال کـه در مرحله تجاری سـازی قـرار گرفته 
اسـت می گویـد: فعالیـت نوآورانـه مـا ابتـدا بـا راه اندازی سـایت 
دبیرجو آغاز شـد، ایده شـکل گیری و راه اندازی این سـایت در 
ذهن من و همکارم شکل گرفت، به دلیل اینکه معلم بودیم 
و تدریـس می کردیـم متوجه شـدیم کـه راه اندازی یک سـایت 
می توانـد نیـاز دانش آمـوزان و افـرادی را که به دنبال یادگیری 
هسـتند برطرف کند، درواقع سـایت مانند یک حلقه ارتباطی 
عمـل می کنـد. در همیـن راسـتا هـم سـایت دبیرجـو را طراحـی 

کردیـم کـه بـر اسـاِس آن دانش آمـوزان و معلم ها حتی 

اساتید و صاحبان حرفه وفن این امکان را داشتند به عنوان 
کننـد، بنابرایـن هـر معلـم و یـا هـر فـرد بـا هـر  کاربـر ثبت نـام 
مهارتی در سایت دبیر ثبت نام می کرد و از طریق این سایت 
بـا یکدیگـر ارتبـاط برقـرار می کردنـد، بـرای مثـال در یـک زمان 
مشخص و در تعداد جلسه مشخص هر نوع آموزشی که مد 

نظـر بـود را دریافـت می کردند.
برد هـای  شـرکت  ایـن  دیگـر  تولیـد  عباسـی،  گفتـه  بـه 
در  اسـت.  آنالـوگ  بردهـای  و  اشـیا  اینترنـت  بـاال،  فرکانـس 
بخـش صنعـت و خانگـی تسـت نهایـی نمونـه بردهـا انجـام 
شـکل گیری  ایـده  هسـتیم،  پروانـه  اخـذ  دنبـال  بـه  و  شـده 
از  اشـیا خـارج  اینترنـت  رواِج چشـمگیر  ایـن محصـول هـم 
ایـران اسـت. اینترنـت اشـیا بـرای کنتـرل از راه دور و نظـارت 
بـر خانه هـا و اماکـن اسـتفاده می شـود، درواقـع دنیـا در حـال 
حرکـت بـه سـمتIOT    و هوشمندسـازی اسـت و چـه بهتـر 
کـه نمونـه  داخلـی ایـن تکنولوژی هـا را تولید کنیـم، به همین 
خاطـر هـم هوشمند سـازی در زمینه بردهای فرکانـس باال که 
مربـوط بـه اینترنـت اشـیا اسـت را انجـام دادیـم و به بـه دنبال 

بـازار هسـتیم. و ورود  صنعتی سـازی 
و  منـازل  بـرای  تکنولـوژی  ایـن  می دهـد:  ادامـه  عباسـی 
پایگاه هـای آتش نشـانی  اسـت، یعنـی چنانچـه آتش سـوزی 
رخ دهـد بـه سـرعت بـه شـبکه آتش نشـانی متصـل و اطـالع 
می دهـد کـه در این منطقه آتش سـوزی رخ داده اسـت. حتی  
اگر در شهر دیگری حضور دارید، این سنسورها به شما اطالع 

می دهـد کـه اتفاقـی در خانـه رخ داده اسـت.

»یــزد بــه عنــوان قطب کاشــی و ســرامیک یزد شــناخته 
می شــود و این مســئله برای اســتان بســیار ارزشــمند بوده، 
گرچــه بــا چالش هــای بســیاری هــم همــراه اســت«. بهزاد  ا
توکلــی مدیرعامــل مرکــز توســعه فناوری کاشــی ســرامیک، 
صنعت کاشی و سرامیک یزد را یک صنعت باسواد می داند: 
»صاحب صنایع ما، افراد بســیار باســوادی هستند و در کنار 
ســواد به روز از تجارب گذشــتگان این صنعت هم بهره مند 
گرچه ارتباط خوبی بین صنعت و دانشــگاه هنوز  هســتند؛ ا

برقرار نشده، اما این مسئله نیز قابل حل است.«
بهــزاد توکلــی، با اشــاره به ایــن موضوع که مرکز توســعه 
فناوری کاشی سرامیک با رویکرد پل ارتباطی بین دانشگاه 
و صنعــت تشــکیل شــد، می گویــد: با وجــود اینکــه صنعت 
کنــد امــا ایــن دو زبــان  می خواهــد بــا دانشــگاه همــکاری 
مشترکی ندارند و این نداشتن زبان مشترک باعث می شود 

گر  کــه هم صنعتگر آســیب ببیند هم جامعه دانشــگاهی و ا
ایــن ارتبــاط به درســتی شــکل بگیــرد، جامعه دانشــگاهی 
می توانــد بــرای چالش های حوزه تولید بــه جامعه صنعتی 

راه حل ارائه دهد. 
مرکــز توســعه فنــاوری ســرامیک ایــران در ســال 95 و با 
همکاری پارک علم و فناوری استان یزد و با سرمایه گذاری 
انجمن تولیدکنندگان ســرامیک ایران، چند شــرکت دانش 
بنیــان و صنــدوق پژوهــش اســتان یــزد بــا محوریــت پــل 
ارتباطی بین جامعه صنعت و جامعه دانشــگاهی، حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان وافراد صاحب ایده و ســبک در 

علم سرامیک فعالیت خود را آغاز کرده است. 
توکلی معتقد اســت کــه هر منطقه ای با توجــه به منابع 
موجــود خود، فرمول خاصی برای تولید کاشــی و ســرامیک 
دارد. او با اشــاره به اینکه صنعت کاشــی از ایتالیا وارد کشور 
شــده و تمــام فرمالیســیون آن بــدون در نظر گرفتــن منابع 
کشــور، از فرمــول ایتالیایی آن کپی شــده، می گویــد: ما باید 
از قشــر دانشــگاهی این را بخواهیم که منابع شــهر و کشور 
خودمــان را بســنجند و بررســی کننــد و در اختیــار جامعــه 
صنعت قرار بدهند تا تولید با کیفیت باالتر و با بحران کمتر 

انجام شود. 
مشــروح این گفتگــو را می توانید دردوهفته نامه صنعت 
یزد، ویژه چهاردهمین نمایشــگاه تخصصی صنعت کاشی 

و سرامیک بخوانید.

مبحـــث ایده هـــای فناورانه حوزه زیبایی، پوســـت و مو، 
موضوع جدیدی اســـت که به تازگی مـــورد عالقه ی فعاالن 
این حوزه قرار گرفته اســـت و حتی شـــتاب دهنده هایی هم 
هســـتند که به صورت تخصصی به صاحبـــان ایده های نو 
و فناورانـــه در ایـــن حوزه مشـــاوره می دهند و آن هـــا را برای 
عملیاتـــی کـــردن ایده هایشـــان کمـــک می کننـــد. موضـــوع 
فناورانـــه تولیـــد محصوالت پوســـت و مو، شـــاید عجیب به 
نظر برســـد و فعاالن کمی هـــم در این حوزه ســـرمایه گذاری 
کـــرده  باشـــند، با ایـــن وجود عالقه منـــدان به ایـــن موضوع 
تـــالش می کننـــد تـــا بـــا وجـــود کاســـتی های بســـیار بتوانند 

ایده هـــای خـــود را عملی و بـــه مرحله ی اجرا برســـانند.
دالرام ســـادات رضـــوی مدیرعامل شـــرکت کیمیا اکســـیر 
و  آرایشـــی  محصـــوالت  تولیدکننـــده  به عنـــوان  ســـالمت 
بهداشـــتی بـــر پایـــه مـــواد طبیعـــی در نهمیـــن نمایشـــگاه 

پژوهـــش و نـــوآوری شـــرکت کـــرد. 
ســـفیداب پنبه رو در گذشـــته در میـــاِن خانم هـــا طرفداِر 

بســـیاری داشـــت و به عنـــوان یک محصـــول آرایشـــی از آن 
اســـتفاده می شـــد ایـــن شـــرکت اما بـــا ایـــده اولیه اســـتفاده 
از ایـــن مـــاده به عنـــوان مـــام در پارک علـــم و فنـــاوری یزد 

مســـتقر شد. 
اعظـــم دهقـــان نیـــز کـــه ۲3 ســـال ســـابقه فعالیـــت در 
زمینـــه ی آرایشـــگری بـــه خصـــوص ترمیـــم مـــو دارد نیـــز 
یکـــی دیگر از کســـانی که در ایـــن دوره از نمایشـــگاه حضور 
داشـــت. او بـــرای اولیـــن بـــار در یـــزد تصمیم به تأســـیس و 
راه انـــدازی کلینک تخصصـــی در حوزه اســـکالپ مو گرفته 
اســـت کـــه بـــا تحقیقـــات بســـیار و بـــا گذرانـــدن دوره های 
آموزشـــی بین المللی مبحـــث روغن درمانـــی و خاک درمانی 
را در حـــوزه درمان ریزش مو شـــروع کرده  اســـت. آنالیز مو با 
اســـتفاده از دستگاه های پیشـــرفته و تشخیص انگل های 
ســـر یکـــی از مهمتریـــن خدمـــات فناورانـــه ای اســـت که در 
حـــوزه درمـــان ریزش مو و برای اولین بار در اســـتان توســـط 

اعظـــم دهقـــان انجام می شـــود. 

خانه های خالق؛ بستری برای تسهیل فرایند تجاری سازی 
ایده ها و طرح های نوآورانه

دستیابی به بازار یک مهارت است

دنیا در حال حرکت به سمتIOT    و هوشمندسازی است

مدیرعامل مرکز توسعه فناوری کاشی سرامیک:

صنعت و دانشگاه زباِن مشترکی ندارند

تالش برای توسعه ی بازار محصوالت فناورانه زیبایی
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نهمین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار به مناســبت هفته 
پژوهش  در یزد برگزار شد.

در این رویداد بیش از ۵۰ شرکت کننده از سازمان ها و ادارات دولتی و شرکت های 

خصوصی در حوزه های پژوهش و فناوری با محوریت فعالیت های دانش بنیان به 
ارائه جدیدترین دستاوردهای خود پرداختند.

بی شک توجه به فعالیت های دانش بنیان می تواند منجر به توسعه فعالیت های 

علمی و اقتصادی اصولی و صحیح و در نتیجه رونق اشتغال و اقتصاد کشور شود.
گفتنی است، این رویداد به همراه پنل های علمی و سمینارهای جانبی ۱۵ تا ۱۸ 

آذر ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ در شهرک نمایشگاه های بین المللی یزد برگزار شد.

نهمیننمایشگاهپژوهش،فناوریوفنبازار
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The 9th exhibition of research, technology
and fan market was held

The 9th exhibition of research and technology 
achievements and market technology was held in 
Yazd for 4 days on the occasion of research week.

In this event, more than 50 participants from 
government organizations and departments and 
private companies presented their latest achieve-

ments in the fields of research and technology, 
focusing on knowledge-based activities. Undoubt-
edly, paying attention to knowledge-based activi-
ties can lead to the development of principled and 
correct scientific and economic activities, and as a 
result, the prosperity of employment and the coun-

try's economy.
It should be noted that the ninth exhibition of re-

search and technology achievements of Yazd prov-
ince along with scientific panels and side seminars 
was held from 5 to 9 December from 16:00 to 21:00 
in Yazd International Exhibitions Centre.

Yazd Industrial towns Company, based on its mission in the field of supporting 
knowledge-based industries and technological productions, participated in the 
9th Research, Technology and Fan Market Exhibition by setting up twelve booths 
with an area of nearly four hundred square meters

By creating three active pavilions, this company provided the presence of four 
large knowledge-based companies, four business industrial clusters and four 
successful startups in Yazd province. Zillow cluster as the country's top industrial 
business cluster, Yazd tourism cluster as a cluster in line with the realization of 
the new Yazd document and Iran Ceramic Technology Center with the support of 
Yazd Industrial Towns Company were present in this exhibition.

Also, knowledge-based companies such as Safatco, Senopars, Anik Electronics 
and Behin Nano displayed their technological achievements 
in the second pavilion of the provincial industrial estates 
company. Successful start-ups such as Destodes with 
the design of the smart atlas of Yazd Industrial 
Estates Company, Bama APSE start-up with 
special plans to connect students with the work 
environment, and Shamsta start-up as the 
most comprehensive information system of 
Iran's industry presented their services in this 
exhibition.

Start-up companies in the field of 
technology need financial support, 
while in the usual system of banks, it is 
not possible to provide services to these 
groups, and it led to the launch of a fund 
called research and innovation.

According to Mohammad Sepehr, the 
Chief Executive Officer (CEO) of Research 
and Technology Fund, One of the most 

effective actions of the fund is to provide risky investment services, which acts as 
a catalyst in the development of the country's innovation ecosystem due to its 
special support for start-up businesses.

One of the main weaknesses of this field is the lack of coordination between the 
different components of this ecosystem, which is an obstacle to the development 
of technology.

The services of this fund are divided into three parts; one of these services is 
providing facilities and granting loans to applicants with the mentioned conditions 
and features. The second part of the service includes the set of guarantees that 
we issue to companies, which is provided with easier and cheaper terms than 
banks.

Definition of risky investment
In fact, knowledge-based companies are usually people who are active in 

their field of work, while they have less skills in the market and business, so this 
mechanism makes the research and technology fund stand as a partner with 
start-up companies in order to eliminate the aforementioned gaps and After the 
past one to two years, the nature of this part of the service is very valuable due 
to its risk-taking feature. Because it actively cooperates with a new collection on 
a long-term basis.

Features of risky investment
Risk-taking investment by supporting start-up companies multiplies the 

growth speed of knowledge-based teams, knowledge-based companies are 
often weak in communicating with the market. They provide a favorable market 
for this company and inject money from a credit point of view. 

A clear example of such a model is "Silicon Valley" where the leaders of 
innovation are present, in fact one of the effective factors of the success of 
these groups is that every idea that is proposed in these spaces is welcomed by 
many risk-taking investors, for this reason it must be said that the most valuable 
The service of this fund is to provide risky investment services because it has 
led to the development of knowledge-based businesses, this service has also 
made this fund the leader in the country. On the other hand, the innovation 
ecosystem consists of different collections; From school and university, science 
and technology park, accelerators to the research and technology fund, which is 
considered a financial institution, all form the gears of this ecosystem, and this 
ecosystem is successful in conditions where all its components are in harmony, 
because in case of disharmony In strength and weakness, a suitable result is 
not received from an ecosystem. In fact, not only each of the components of 
this complex should be powerful on its own, but it is also necessary to interact 
with each other in a constructive way, and I must admit that currently one of the 
major weaknesses of this field is due to the lack of coordination between the 
various components of this ecosystem.

On the sidelines of the third day of the 9th research, innovation and technology 
market exhibition, the export panel of knowledge-based products, challenges and 
solutions was held.

According to the Director of International Relations of Yazd Science and Technology 
Park, this panel was held in cooperation with Yazd University, General Administration 
of Provincial Customs, Export Development Bank and Yazd Chamber of Commerce.

Mohammad Ghavidel continued: This event was held with the aim of familiarizing 
knowledge-based companies with export routes and finding this route in order to 
present their products in international markets.

According to the business development 
manager of the accelerator "Imo Max", 
the cultural challenge is one of the 
biggest issues of the accelerator field in 
Yazd, because in this province people are 
slow to trust and unlike the fact that they 
are active in the startup field, they do not 
welcome new ideas.

Emphasizing that the most important 
issue in Yazd is the lack of communication between the industry and the scientific 
community, Amin Karimi continues: Neither the industry has a problem nor the 
idea because both the industry and the idea have reached relative maturity, but 
they cannot communicate with each other to understand. This accelerator in 
Yazd seeks to raise the culture of investing in startups and attract capital for 
them. Undoubtedly, the world of startups is a world of test and error, and we 
want to tell the people of the industry that you are not going to meet a mature 
startup at the very first step.

Pointing out that good products are produced in Yazd province, but new ideas 
are not welcomed, he continues: this traditional thinking must end somewhere, 
because this has caused other cities that are behind Yazd in industry to welcome 
this idea. 

A powerful presence of Yazd Industrial 
Towns Company

CEO of Yazd Research and Technology Fund:

Risky investment is the key to the devel-
opment of knowledge-based economy

Yazd International Exhibition hosts 
the knowledge-based export panel

The startup is a world of test
and error


