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هاي  هاي كاري مركز رشد واحد در مجوز اصولي صادر شده براي مركز رشد واحدهاي فناوري تفت زمينه

البته بايد يادآور شد كه زمينه . فناوري تفت را كشاورزي، گردشگري و فرآوري مواد معدني عنوان شده است

يكي از (عادن مس تفت كاري فرآوري مواد معدني بنا بر مقتضيات زماني و انتظار حمايت از سوي طرح م

هاي كاري به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پيشنهاد   عنوان يكي از زمينه به) هاي همكار مركز رشد سازمان

هاي  توان انتظاري به فعاليت شركت با توجه به تعليق طرح معادن مس تفت نميبه رغم اكنون  اما هم. شد

  . اين زمينه داشتمتقاضي پذيرش در مركز رشد تفت به فعاليت در 

دهد و اعتقاد مديريت مركز رشد است، حاكي از پتانسيل باالي شهرستان  ولي آنچه كه مطالعات نشان مي

وري كشاورزي، فرآوري محصوالت  افزايش بهره(هاي كشاورزي  تفت براي ايجاد مركز رشد فناوري در حوزه

پروري،  ه دامداري و دامپروري، توسعه آبزياي، توسع ، توسعه كشت گلخانه)خصوص انار به(كشاورزي متنوع 

  . شهري منطقه است -هاي مرتبط با روستاها و بافت روستا ، گردشگري و ساير حوزه)پرورش طيور و ماكيان

كه نشان از پتانسل باالي اين شهرستان براي انواع (معرفي شهر تفت به عنوان شهر گردشگري و تصويب آن 

كه به صورت ... (خصوص انار، بادام، گردو و  انواع محصوالت كشاورزي به ، وجود)هاي گردشگري دارد گونه

شود و به دليل عدم پردازش روي اين محصوالت ارزش افزوده ناچيزي  مواد اوليه از شهرستان صادرات مي

، نشان از ضرورت تأسيس مركز رشد فناوري شهرستان )شود برداران شهرستان مي نصيب توليدكنندگان و بهره

  .هاي مذكور دارد و استقرار و فعاليت واحدهاي فناور در اين مركز رشد در حوزه تفت

مضاف بر اين، قرارگرفتن شهرستان تفت در منطقه ييالقي استان و دوري اين شهرستان از بسياري از 

محيطي و شلوغي، تردد و هياهوهاي شهري اين شهرستان را به مكان مناسبي جهت  زيستهاي  آلودگي

و مباحث مربوط به توسعه روستايي تبديل كرده  ، صنايع پاكگذاري در زمينه كشاورزي، گردشگري سرمايه

آالت، صنايع ساختماني،  هاي ماشين هاي صنعتي، كارخانجات متعدد در حوزه همچنين وجود شهرك. است 

وبي جهت فعاليت است كه بازار بالقوه خ كاشي و سراميك، نساجي، صنايع الكترونيكي و مانند آن باعث شده 

اميد است كه بتوان اين بازار بالقوه را به يك بازار بالفعل . فعاليت مركز رشد فناوري تفت ايجاد كند  در حوزه

  .تبديل كرد

در مجموع ضرورت هاي تأسيس و فعاليت مركز رشد فناوري تفت در حوزه هاي مذكور به شرح ذيل 

  :گرددتوجيه مي
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  اورزيتوجيه فعاليت مركز در حوزه كش

تن  20تا  15در حال حاضر عملكرد انار به عنوان نمونه ( بازده بسيار پايين محصوالت زراعي و باغي •

 1350-1500ديگر اينكه ميزان عملكرد بادام نمونه  . تن هم قابل افزايش است 80است در حاليكه تا 

  ؛)كيلوگرم هم قابل برداشت است 4000باشد در حالي كه تا  كيلوگرم مي

 ؛)بيش از يك سوم روستاهاي استان يزد(روستا  1432: زياد روستاهاي موجود در منطقه تعداد •

  ؛)به خصوص انار و ساير محصوالت بومي و استراتژيك شهرستان(عدم فرآوري محصوالت باغي  •

  ؛)پرت آب% 62( باشد مي% 38راندمان فعلي آبياري : راندمان پايين آبياري •

  به نهم در استان؛رت: پايين بودن سطح مكانيزاسيون •

  عدم وجود بعضي از صنايع تبديلي و تكميلي مورد نياز؛ •

دامداري صنعتي  هايواحد و ضرورت ايجاد سنتي بودن بسياري از واحدهاي دامداري و پرورش طيور •

  ؛و نيمه صنعتي

  ؛)ضرورت بكارگيري فارغ التحصيالن كشاورزي( غير متخصص بودن كشاورزان •

  ها؛ ها و واحدهاي پرورش طيور، و گلخانه داريآلودگي و حشرات ناشي از فعاليت دام •

هاي استان يزد باال بوده و از  هاي پروتئيني شهرستان تفت نسبت به ساير شهرستان وردهسهم توليد فرآ •

  ؛هاي مطرح مي باشد اين حيث جز يكي از شهرستان

  ؛طرح توسعه بخش كشاورزيتخصيصي براي اعتبار  •

  هاي شيميايي؛ استفاده از سموم و آفت كش •

  آلودگي در آب و محصوالت كشاورزي بدليل وجود معادن مس در منطقه؛ •

  هاي كشاورزي در استان و بويژه شهرستان؛ وجود فارغ التحصيالن رشته •

  مورد نياز در حوزه كشاورزي فناوريبعضي از زمينه هاي 

  طيور و آبزيان شهرستان؛توليد خوراك مناسب بري دام،  •

 طراحي و بكارگيري مكانيزاسيون در بخش كشاورزي؛  •

  ها؛ ها و مرغداري هاي مورد نياز دامداري طراحي و ساخت تجهيزات و دستگاه •

  هاي نوين آبياري؛ طراحي، ايجاد، پشتيباني، آموزش، مشاوره روش •
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توليد (ژي در كشاورزي و دامداري ها و توليداتي براي استفاده از فرآيندهاي بيوتكنولوطراحي روش •

توليد و تكثير بذرهاي اصالح شده، كودهاي آلي شيميايي، ورمي (نهاده هاي مناسب براي كشاورزان 

  ؛...))كمپوست و 

به خصوص انار و ساير محصوالت بومي و استراتژيك (هاي جديد از محصوالت توليد فرآورده •

  ؛)شهرستان

  )افزارهاي مديريتي نرم(ها  ني علمي، فني و تخصصي آنها و پشتيبا مديريت نوين دامداري •

  هاي نگهداري دام و طيور؛  طراحي جايگاه •

هاي  هايي براي ايجاد فرآوري ضايعات كشاورزي و دامداري با استفاده از فناوري طراحي ابزار و روش •

  مرتبط؛

  هاي كشاورزي؛ التحصيالن رشتههاي هيدروپونيك با استفاده از فارغ  طراحي، ايجاد و ساماندهي گلخانه •

  اي؛ توليد تجهيزات مورد نياز كشت گلخانه •

جات در گلخانه و جات و صيفيآموزش، تحقيق و مشاوره توليد محصوالت ارگانيك از قبيل سبزي •

  بندي و فروش به بازار محصوالت پاك و سالم؛ آوري، بسته  فضاي باز و جمع

به خصوص در زمينه گياهان (حصوالت كشاورزي و دامي انجام خدمات آموزش و مشاوره در زمينه م •

  ؛)دارويي

  ها و ابزارهايي براي مقابله با خشكسالي و سرمازدگي؛طراحي روش •

  توليد عرقيات گياهي؛ •

هاي جديد دارويي و همچنين بومي و  شناسايي و تحقيق در مورد مؤثره گياهان دارويي و ارائه فرمول •

  يي؛اهلي سازي و فرآوري گياهان دارو

ها، به خصوص  ها شامل گلوكز، نشاسته و گليكوژن و چربي توليد مواد مغذي از دسته كربوهيدرات •

  ها؛ اسيدهاي چرب ضروري و ويتامين

  طراحي و ايجاد ابزار براي بسته بندي محصوالت كشاورزي و دامي؛  •

  دامپروري؛ افزاهاي مورد نياز در بخش كشاورزي و دامداري وهاي راهنما و نرمطراحي كتابچه •

  مورد نياز در حوزه صنعت و معدن فناوريهاي  بعضي از زمينه - 1- 1- 1

  فراهم نمودن زمينه ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي؛ •

 هايي براي كاهش اثرات سوء برداشت از معادن؛ ريزي و طراحي روش برنامه •
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  وري صنعتي؛ آموزش، مشاوره، طراحي و پشتيباني روش هاي افزايش بهره •

  قيقاتي صنايع و معادن؛رفع نيازهاي تح •

  آموزش، مشاوره، طراحي و پشتيباني ايجاد صنايع غذايي؛ •

  وري معادن؛ هاي افزايش بهره آموزش، مشاوره، طراحي و پشتيباني روش •

  هاي بجا مانده از برداشت معادن؛  ريزي براي استفاده از گوادل برنامه •

  طراحي و ايجاد دانش فني در خصوص برداشت و احيا معادن؛ •

  هاي نوين صنعتي در خصوص تبديل ضايعات معادن به مصالح ساختماني؛ ايجاد روش •

  مورد نياز در حوزه گردشگري فناوريبعضي از زمينه هاي  - 2- 1- 1

  هاي گردشگري؛ ها و كمپينگ طراحي مكان •

 ايجاد بانك اطالعات گردشگري تفت؛ •

  تهيه اطلس گردشگري تفت؛ •

  نياز در بخش گردشگري؛هاي راهنما و نرم افزاهاي مورد  طراحي كتابچه •

  ارائه خدمات آموزشي در زمينه مديريت گردشگري؛ •

  ارائه خدمات در حوزه گردشگري طبيعت و جذب اكوتوريست؛ •

  ؛...)آسايشگاه رواني، مركز توريسم درماني خاتم االنبياء و (ارائه خدمات در حوزه توريسم درماني  •

نوردي، اسكي، مورتورسوراي، پرورش  كوهنوردي، سنگ(ارائه خدمات در حوزه گردشگري ورزشي  •

  ؛...)سواري و  اسب و اسب

برداشت انار، جشنوراه انار، گالب گيري، تهيه اسانس و (ارائه خدمات در حوزه گردشگري كشاورزي  •

  ؛...)

  ؛...)روستاي ده باال، سخويد، سانيچ، نصرآباد، طزرجان، و (ارائه خدمات در حوزه گردشگري روستايي  •

 


