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معنوى  تعبیرى  به  یا  و  مالکیت فکرى  مفهوم  در جهان کنونى 
 (Asset) دارایى  (Interest) و  منفعت   ،(Right) از مرحله حق   (IP)
است.  تبدیل شده  تبادل،  قابل   (Property) مال  به  و حتى  گذشته 
اموال فکرى در ترکیب دارائىها و سرمایه ها اکنون سهم زیادى را به 
خود اختصاص داده بطورى که همچون تکنولوژى و سرمایه نقدى یکى 
از پایه هاى آورده یا سهم در سرمایه گذارىهاى داخلى و بین المللى 
و   (Enterprises)و کارآفرینان اکنون سرمایه گذاران  است. هم  شده 
صاحبان مالکیت فکرى (Stakeholder) بدنبال ارزیابى، ارزش گذارى 
و معیارهاى مربوط به آن جهت بیمه کردن، وثیقه گذارى و حتى توجه 
به ارزش آن در هنگام ادغام شرکت ها و بنگاه هاى اقتصادى هستند.  
در اقتصاد کشورهاى جهان، مالکیت فکرى و بطور اخص مالکیت 
رشد  به  براى نیل  و کلیدى  مهم  ابزارى  تدریج به صورت  به  صنعتى 
ایجاد  و  اقتصادى  هاى  پایه  فهم  که  اى  گونه  به  آمده  در  اقتصادى 
نظام مالکیت فکرى قوى و کارآمد، امرى ضرورى و حیاتى شده است. 
امروزه نقش حقوق مالکیت فکرى در تجارت بین الملل سرمایه گذارى 
بر  جهان  کشورهاى  اقتصاد  در  تکنولوژى  انتقال  و  خارجى  مستقیم 
مسایل  از  یکى  بعنوان  فکرى  مالکیت  نظام  نیست.  پوشیده  کسى 
زیربنایى اقتصاد جهانى و ابزارى مهم براى توسعه پایدار براى کشورها 

معرفى شده است.
حقوق مالکیت فکرى و صنعتى در معناى عام، مجموعه قواعد و 
مقررات است که از فکر، خالقیت و ابتکار بشر که داراى ارزش اقتصادى 
و قابل داد و ستاد هستند، حمایت کرده و در این خصوص یک سرى 
به پدیدآورنده آن  فکرى دائم  به زمان و حقوق  مادى محدود  حقوق 

اعطا مى کند.
به تعبیر آقاى فرانسیس گرى، دبیر کل سازمان جهانى مالکیت 
مالکیت   (World Intellectual Property Organization) فکرى 
است که  اقتصادى و ایجاد ثروت  توسعه  براى  ابزار قدرتمندى  فکرى 
هنوز در تمامى کشورها به ویژه کشورهاى در حال توسعه به بهترین 
نحو به کار گرفته نشده است. مالکیت فکرى قدرت خالقیت و ابتکار 
آثار هنرى یا حل مشکالت علمى، محدوده انحصارى هیچ  مربوط به 
کشور یا قومى نیست بلکه منبعى از توانایى هاى نامحدود است که در 
اختیار همگان قرار دارد. مالکیت فکرى، نیرویى است که مى توان از 
آن براى پربار کردن زندگى افراد و آینده ملل از لحاظ مادى، فرهنگى 

و اجتماعى استفاده کرد.
در جهان امروز مفاهیمى چون اندیشه، نوآورى و خالقیت بیشاز 
گذشته ارزش مبادالتى یافته و به عنوان سرمایه هاى ارزشمند مورد 
حمایت واقع شده اند که این حمایت ها در قالب مفهوم کلى مالکیت 
فکرى یا معنوى تبلور یافته است. کنوانسیون تاسیس سازمان جهانى 
2 بند 8 مواردى از موضوعات حقوق مالکیت  مالکیت فکرى در ماده 

فکرى را ارائه مى کند که مى توان آنها را به صورت زیر بیان کرد:
آثار  مانند  رایت،  یا کپى  ادبى و هنرى  علمى و  حقوق مالکیت 
و  نمایشى  آثار  بصرى،  و  سمعى  یا  تصویرى  و  صوتى  ادبى،  و  علمى 

تجسمى و آثار کامپیوترى که در محیط کامپیوترى تولید مى شوند.
هاى  طرح  اختراع،  شامل   تجارى،  و  صنعتى  مالکیت  حقوق 

دارائىهاى پنهان یا حقوق مالکیت فکرى و صنعتى (بخش اول) 
همچنین  و  تجارى  عالئم  و  صنعتى 
و  مبدا  اسامى  از  حمایت  حقوق 
که  جغرافیایى  هاى  نشانه  ثبت 
ثبت  و  حمایت  جهت  الزم  اسباب 
ر منطقه  هر  محصوالت  و  تولیدات 

فراهم مى آورد.
حقوق  از  موثر  و  قوى  حمایت 
مالکیت فکرى و صنعتى، سنگ بنایى 
براى ایجاد سرمایه گذارى در تحقیق و 

توسعه است که یک رشته نوآورىهاى جدید و در نهایت رشد اقتصادى 
بلند مدت را در پى دارد. یک سیستم مالکیت فکرى متعادل و کارآمد  
مى تواند  به  کشورها  کمک کند تا توانایى این  مالکیت را  بعنوان 

ابزار  قدرتمند  براى    رشد اقتصادى بشناسد. 
از  استفاده  مبحث  اقتصادى،  توسعه  و  رشد  هاى  نظریه  در 
مدت  بلند  رشد  کننده  تعیین  عوامل  از  تولید  فرآیند  در  تکنولوژى 
اقتصادى محسوب مى شود. گسترش تکنولوژى از طریق سرمایهگذارى 
تولید  فرآیند  بهبود  و  جدید  تولیدات  معرفى  توسعه،  و  تحقیق  در 
ثبات  و  پایدارى  کننده  تضمین  اقتصادى،  هاى  بنگاه  محصوالت 
تر،  دقیق  بیان  به  مىرود.  بشمار  اقتصاد  مدت  بلند  رشد  چشمانداز 
استفاده از دانش و نوآورى، تحوالت سریع در تکنولوژى تولید را فراهم 
جدید،  محصوالت  ایجاد  یا  تولید  فرآیند  بهبود  طرفى  از  و  آورد  مى 
تولید  هاى  نهاده  از  کارآمد  استفاده  و  ورى  بهره  افزایش  ساز  زمینه 
خواهد بود که از این مجرا بر کیفیت رشد اقتصادى تاثیر مى گذارد. 
از  یکى  نوآورى،  و  براى خالقیت  بستر  آوردن  فراهم  دلیل  همین  به 

چالشهاى اساسى رشد و توسعه اقتصادى است.
مهم ترین گام در فراهم کردن چنین بسترى، حمایت از حقوق 
مالکیت فکرى و صنعتى است. سیستم مالکیت فکرى و صنعتى کارآمد 
فراهم  را  محیطى  و  کمک  عموم  منافع  و  نوآور  بین  تعامل  ایجاد  به 
مىکند که در آن خالقیت و نوآورى براى سود همگان پیشرفت کند 
تقلید از  و  تجاوز  برابر  در  نوآوران  را  قوىتر،  مالکیت صنعتى  حقوق 
از  بیشترى  منافع  بنابراین  و  داده  قرار  حمایت  مورد  را  شان  تولیدات 
سرمایهگذارى آنها در تحقیق و توسعه و تولید محصوالت جدید بدست 

مىآید. 
که  شده  نهاده  بنیان  ایده  این  بر  اغلب  زا  درون  رشد  الگوهاى 
نوآورى، سود بدست آمده از تولید محصوالت جدید را افزایش مىدهد. 
شامل  را  انسانى  دانش  موجودى  جدید)  (نوآورى  جدید  تولید  هر 
مىشود که نرخ رشد اقتصادى با نرخ تولید محصوالت جدید از قبیل 
رشد  ترتیب  این  به  کند.  مى  تغییر  تجهیزات  برخى  و  آالت  ماشین 
اقتصادى در صورت وجود سرمایه انسانى بزرگ تر یا محیط اقتصادى 
مناسب براى انباشت سرمایه انسانى، سریع تر افزایش خواهد یافت که 
یک  بوجود آوردن  با  و صنعتى  فکرى  مالکیت  این صورت حقوق  در 
محیط مناسب براى انباشت ذخیره انسانى، به افزایش نوآورى و رشد 

اقتصادى منجر خواهد شد. 
مهندس سید مهدى میرصالحى
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اصفهان،  تهران،  مازندران،  استان هاى  که  است  آن  گویاى  آمارها 
ضریب  باالترین  ترتیب  به  که  هستند  استان هایى  سمنان  و  خوزستان 
نفوذ هاى اینترنت را دارند. ضریب نفوذ اینترنت در سال 91 حدود 61.06 
درصد اعالم شده که در این میان استان مازندران با داشتن ضریب نفوذ 
هم چنین  مى رود.  شمار  به  کشور  استان  پرکاربرترین  درصدى   83.85
درصدى   70.48 با  اصفهان  و   78.55 نفوذ  ضریب  با  تهران  استان هاى 

دومین و سومین استان هاى پرنفوذ کشور به شمار مى روند. 
توسعه  مدیریت  مرکز  توسط  شده  ارائه  آمارهاى  بنابر  چنین  هم 
ملى اینترنت (متما) بترتیب استانهاى خوزستان با 68.04 درصد، سمنان 
با 65.45 درصد، قم با 64.71 درصد، گیالن با 63.48 درصد در ردههاى 

بعدى قرار مىگیرند.
ضریب نفوذ اینترنت در سایر استان هاى ایران نیز از این  قرار است: 
همدان   ،41.77 بلوچستان  و  سیستان   ،54.24 قزوین   ،61.33 فارس 
54.01، یزد 57.56، کهگیلویه و بویر احمد 45.09، لرستان 43.89، زنجان 
53.4، خراسان شمالى 39.57، ایالم 49.56، فارس 61.33، مرکزى 50.9، 
کرمانشاه 46.21، بوشهر 56.39، زنجان 53.04، کردستان 48.35، کرمان 
40.79، خراسان رضوى 59.24، البرز 55.08، خراسان جنوبى 39.82، یزد 

57.56، گلستان 60.18، چهارمحال و بختیارى 54.46. 
استان ها  تمام  در  اینترنت  به  مردم  آمارها دسترسى  این  طبق  اما 
بیش از 30 درصد است و در کشور 22 استان ضریب نفوذى بین 30 تا 60 
درصد و 9 استان هم بین 60 تا 90 درصد ضریب نفوذ دارند و هیچ استانى 

کاربر بیش از 90 درصد را تجربه نکرده است.

بیش از 9 درصد کل مقاالت علمى منتشر شده در سال 2014 
مربوط به فناورى نانو است و کشورهاى چین، ایاالت متحده و هند 
 2014 سال  در  را  نانو  فناورى  با  مرتبط  مقاالت  تعداد  بیشترین 

داشته اند.
در سال 2014 نزدیک به یک میلیون و سیصد هزار مقاله در 
بانک اطالعات Web of Science نمایه شده اند که از این تعداد حدود 
9 درصد به حوزه علوم و فناورى نانو مربوط مى شود. چین همچنان 
رتبه اول را در اختیار دارد و با رشد مستمر، فاصله خود را با سایر 
کشورها بیشتر کرده است. بیش از یک سوم از مقاالت نانو را محققان 
چینى منتشر کرده اند و پس از آن، آمریکا با 3/17 درصد و هند با 3/7 
درصد در رده هاى بعدى قرار دارند. فهرست 20 کشور اول در تولید 
علوم نانو در جدول زیر نمایش داده شده است که عربستان صعودى 
با رشد 31 درصدى، بیشترین رشد را نسبت به سال 2013 داشته و 
از رتبه 23 به رتبه 19 صعود کرده است. هم اکنون عربستان پس از 
ایران در رده دوم کشورهاى اسالمى در انتشار مقاالت نانو است. پس 
از عربستان، هند با 12 درصد بیشترین رشد را داشته است و ایران نیز 

از رتبه هشتم در سال 2013 به رتبه هفتم رسیده است.
بیست کشور اول دنیا در تولید علوم نانو در سال 2014

مقاالت نانوسهم (%)کشوررتبه
32,2738146چین1
17,2920437ایاالت متحده2
7,348678هند3
6,417572کره جنوبى4
6,087192آلمان5
5,716745ژاپن6
4,255026ایران7
4,094836فرانسه8
3,363978انگلستان9
3,083642اسپانیا10
2,923456ایتالیا11
2,663139تایوان12
2,593060روسیه13
2,422859استرالیا14
2,282691کانادا15
1,802130سنگاپور16
1,601892برزیل17
1,481747لهستان18
1,351601عربستان19
1,311545سوئیس20

آمار بیشترین کاربران اینترنتى درکشور بیست کشور برتر سال 2014 در تولید علوم نانو

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناورى اطالعات از برنامه ریزى براى ورود 
نسل پنجم موبایل به ایران تا 6 ماه آینده خبر داد.

در  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  پژوهشگاه  رئیس  خوانسارى،  محمد 
اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  پژوهشگاه  داشت:  اظهار  عظیم  همایش داده هاى 
به دنبال بسترسازى الزم براى بومى سازى و بکارگیرى داده هاى عظیم - بیگ 
دیتا - در کشور است که در این راستا با برگزارى همایش هاى مختلف درصدد 

شناساندن این فناورى ها است.
وى با بیان اینکه در حوزه فناورى نوین، توسعه صنعت و بومى سازى را باید 
مدنظر داشت، گفت: در جایگاه کالن بحث خدمات، استانداردها و زیرساخت هاى 
به موضوع  است  الزم  آن  از  و پس  بررسى شود  باید  فناورى  هر  در  نیاز  مورد 

آموزش، پژوهش و ترویج فناورى هاى نوظهور پرداخته شود.
خوانسارى ادامه داد: با توجه به گسترش فناورى هاى نوین در جهان، لزوم 
بسترسازى جهت بومى سازى و بکارگیرى این داده ها در کشور احساس مى شود.

بحث  در  اینکه  بیان  با  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  پژوهشگاه  رئیس 
فناورى هاى نوظهور، آینده نگرى و آینده پژوهى جزو اهداف این پژوهشگاه است 
افزود: درخصوص ورود به نسل پنجم شبکه هاى مخابراتى و موبایل نیز براى شش 

ماه دیگر برنامه ریزى الزم انجام شده است.
صنعت  توسعه  هدف  با  دیتا  بیگ  همایش   برگزارى  به  اشاره  با  وى 
فناورى هاى نوظهور، در مورد بیگ دیتا و فرصت هایى که این فناورى در کشور 
مى تواند به وجود آورد گفت: کاربرد داده هاى عظیم در تحلیل داده هاى بدون 

ساختار به منظور پیش بینى و بهینه سازى آینده ضرورى است.
اکثراً  داده ها   2000 سال  اول  دهه  تا  کرد:  خاطرنشان  خوانسارى 
ساختارمند بودند اما به واسطه حضور اینترنت امروزه بیش از 80 درصد از داده ها 
بدون ساختار هستند که از طریق رسانه هاى اجتماعى و وبالگ ها تولید مى شوند؛ 
در این میان ایران یکى از تولید کنندگان این نوع داده ها است و باید بررسى شود 

که از بازار 25 میلیارد دالرى داده ها چه سهمى به ایران تعلق دارد. 

بکارگیرى  و  سازى  بومى  براى  الزم  بسترسازى 
دادههاى عظیم با ورود نسل پنجم موبایل به ایران
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با اجرایى شدن سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ”ستاد” و از نیمه 
دوم دى ماه سال جارى خرید و فروش هاى دولتى استان مرکزى تنها در 

سامانه ستاد امکان پذیر است 
به گزارش روابط عمومى مرکز توسعه تجارت الکترونیک؛ در راستاى 
این  از ابالغ بهره بردارى از  اجراى سامانه ”ستاد” در سراسر کشور و پس 
کشور،  استان   9 در  مزایده  و  مناقصه  خرید،  معامالت  انجام  سامانه جهت 
دستگاه هاى اجرایى مشمول در استان مرکزى از 20 دى ماه سال جارى 

ملزم به انجام معامالت در این بستر شدند.
 در این راستا و براى انجام امور اجرایى سامانه ”ستاد” در نیمه آذرماه 
جلسه کمیته اجرایى سامانه با حضور ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت، 
نماینده اداره کل امور اقتصاد و دارایى، نماینده استاندارى و نماینده دیوان 
محاسبات استان برگزار و رئوس فعالیت ها و اقدامات دستگاه هاى  مربوطه 

خرید و فروش هاى دولتى استان مرکزى در سامانه ستاد اجبارى شد

دهندگان  سرویس  برترین  اینترنت  توسعه  مدیریت  مرکز 
اینترنت را براساس تست سنجش سرعت کاربران، اعالم کرد.

برترین سرویس دهندگان اینترنت در پاییز امسال در 5 مدل 
ارائه خدمات، معرفى شدند.

دایلآپ  دهندگان  سرویس  حوزه  در  بندى  رتبه  این  براساس 
شرکت توسعه رسان پاسارگاد در جایگاه نخست قرار گرفت.

کیلوبیت   128 سرعت  با   ADSL دهندگان  سرویس  بخش  در 
برثانیه و 256 کیلوبیت بر ثانیه شرکت فناورى پدیدار و براى سرعت 
پردازى  داده  شرکت  ثانیه  بر  مگابیت  یک  و  ثانیه  بر  کیلوبیت   512
فنآوا و براى سرعت 2 مگابیت برثانیه شرکت توسعه ارتباطات هما در 

جایگاه نخست این رده بندى قرار دارند.
 256 سرعت هاى  در  وایمکس،  دهندگان  سرویس  بخش  در 

برترین سرویس دهندگان اینترنت
ثانیه  بر  مگابیت   2 و  کیلوبیت 
شرکت ایرانسل و در سرعت هاى 
مگابیت  یک  و  کیلوبیت   512
برتر  نت  مبین  شرکت  ثانیه  بر 

انتخاب شدند.
بخش  در  حال  همین  در 
سرویس دهندگان اینترنت نسل 
ایرانسل  اپراتور  نیز  سوم موبایل 

در سرعت 256 کیلوبیت بر ثانیه اول شد.
در حوزه اینترنت تجارى لیزالین – leasedline – براى سرعت 
ثانیه  بر  10 مگابیت  براى سرعت  5 مگابیت شرکت فناورى پدیدار و 

شرکت سروش رسانه اول شد.

تحت  مشهد  شهر  در  پروژه  دو  اجراى  حال  در  یونیدو  سازمان 
توسعه  و «پروژه  زعفران»  ارزش صنعت  زنجیره  عنوان «پروژه توسعه 

صنعت کفش مشهد» مى باشد. 
هدف از توسعه زنجیره ارزش زعفران کسب ارزش افزوده مناسب 
افزایش بهره مندى کمى و  بهره برداران (کشاورزان) و  از فعالیتهاى 
کیفى در حوزه تولید و همچنین توسعه محصوالت جدید از زعفران و 

توانمندسازى ایجاد و توسعه برندهاى ملى و بین المللى مى باشد. 
هدف از توسعه صنعت کفش نیز با توجه به گلوگاه هاى شناسایى 
و سپس  تکنولوژى  ارتقاى سطح  توان طراحى محصول،  توسعه  شده، 

تقویت توان بازاریابى واحدهاى تولید کفش مى باشد. 
در راستایى پى گیرى امور مرتبط با این دو پروژه دکتر توفیق، 
معاون آموزش، پژوهش و فناورى روز شنبه مورخ 93/10/20 در محل 
با هر  مرتبط  و مسئولین  یافت،  یونیدو در مشهد مقدس حضور  دفتر 
دو پروژه گزارش جامعى در خصوص نحوه شکل گیرى این پروژه ها، 
اقدامات صورت گرفته، نتایج بدست آمده تاکنون و همچنین مشکالت 
پیش رو ارایه نمودند و درخواست همکارى بیشتر عوامل و دستگاههاى 
ذیربط را داشتند. سپس به همراه معاون شرکت شهرك هاى صنعتى 
خراسان رضوى از محل پروژه احداث کارگاه هاى صنعتى خوشه زعفران 

فعالیتهاى سازمان یونیدو در مشهد
بازدید بعمل آوردند. پیش بینى مى شود این کارگاهها در فروردین سال 
آتى به بهره بردارى برسد. در ادامه با حضور در محل شهرك فناورى 
آزمایشگاه مرجع تستا  از  و  بیوتکنولوژى شمال شرق  صنایع غذایى و 
که محل انجام کلیه آزمون هاى حوزه صنایع غذایى شیمى، تشخیص 
سموم و... در استان مى باشد، بازدید نمود. معاون شرکت شهركهاى 
صنعتى گزارشى درخصوص معرفى شرکت شهركهاى صنعتى خراسان 
منجمله  کوچک  صنایع  از  سازمان  این  حمایتى  هاى  حوزه  و  رضوى 

پروژه زعفران ارایه نمودند.
در ادامه این سفر، ایشان به همراه رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت سازمان خراسان رضوى و مدیر کل دفتر نساجى وزارت متبوع از 
محل مرکز آموزش صنعت کفش مشهد که توسط یونیدو و با همکارى 
سازمان آموزش، فنى و حرفه اى کشور تشکیل شده بازدید بعمل آوردند 
که این دوستان از نزدیک با نحوه فعالیت این مرکز آشنا شدند. در ادامه 
از کارخانه تولیدى کفش شرکت چرمیران که یکى از شرکتهاى موفق 
در زمینه تولید کفش، در مشهد مىباشد بازدید بعمل آمد و چگونگى 
اثرپذیرى آموزشهاى مرکز آموزش در این واحد تولیدى مورد بررسى 

قرار گرفت.
                                          بابک محمدى

تبیین شد.
با  به این جهت ذیحسابان دستگاههاى مختلف استان در جلسه اى 
حضور مدیرکل امور اقتصاد و دارایى استان و معاونت بودجه  استاندارى با 
از  و براى بهره بردارى  نقش خود در سامانه آشنا شدند  جزییات بیشتر و 

سامانه، آمادگى هاى الزم انجام شد.
در عین حال با توجه به نقش و اهمیت اصناف به عنوان یکى از ارکان 
اصلى اجراى سامانه ”ستاد” در استان ها، جلسه اى با حضور شوراى اصناف 
و اتحادیه ها و نماینده مدیریت سامانه ”ستاد” برگزار شد و نحوه عضویت در 

سامانه و فروش کاال و خدمات در بستر آن براى اصناف تشریح شد. 
به این ترتیب از 20 دى ماه سال جارى کلیه دستگاههاى مستقر در 
استان مرکزى که ابالغیه ارسالى از سوى مدیریت سامانه ستاد را دریافت 

کرده اند، معامالت خود را در سامانه ستاد انجام خواهند داد.
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وزارت  مناسب  آفرینى  نقش  و  افزایى  هم  همکارى،  بمنظور 
تأکید  به  باتوجه  و  ششم  برنامه  تدوین  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
معدنی،  مقامعالى وزارت چهار کارگروه تخصصى  تولیدات صنعتی و 
توسعه سرمایه هاي انسانی، سرمایه گذاري و تأمین مالی و امور تجارت، 
واگذار  مرتبط  معاونت  به  هاى  کارگروه  از  هریک  مسؤولیت  و  ایجاد 
انسانى  هاى  سرمایه  توسعه  کارگروه  مسؤولیت  اساس  براین  گردید. 
توسعه  معاونت  و  شده  فناورى محول  و  پژوهش  آموزش،  معاونت  به 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمانهاى  استانها،  امور  و  منابع  مدیریت، 
مؤسسه  معادن،  و  صنایع  دانشگاه  صنعتى،  مدیریت  سازمان  استانى، 
بعنوان  برنامه  و  طرح  معاونت  و  بازرگانى  پژوهشهاى  و  مطالعات 
و صنایع  فناورى  توسعه  مرکز  گرفته شدند.   نظر  در  اصلى  همکاران 
برنامههاى  و  باالدستى  اسناد  مطالعه  با  دبیرکارگروه  بعنوان  پیشرفته 
انسانى مجمع جهانى اقتصاد که  و شاخص سرمایه  توسعهاى پیشین 
شامل چهار رکن تحصیل، سالمتى و بهداشت، نیروى کار و اشتغال و 
محیط توانمندساز، 14 شاخص و 51 زیرشاخص مى باشد، اهداف کلى 

زیر را براى این کارگروه ترسیم نمود:
• ارتقاء رتبه رقابت پذیرى جهانى ایران 

• افزایش ارزش افزوده و صادرات حاصل از فعالیت منابع انسانى در 
بخش 

• افزایش اشتغال منابع انسانى متخصص در بخش 
• ارتقاء سطح علمى  و مهارتی نیروي انسانی بخش 

شاکله  بعنوان  زیر  محورهاى  شده  انجام  مطالعات  با  درنهایت 
تدوین احکام برنامه ششم در حوزه سرمایه هاى انسانى پیشنهاد شد:

• لزوم تدوین برنامه جامع نیروى انسانى بخش دولتى
• بهینه سازى ساختار نیروى انسانى بخش

• افزایش بهره ورى و کارایى نیروى کار

تدوین مواد قانونى برنامه ششم توسعه مرتبط با توسعه سرمایه هاى انسانى

• ارتقاء توانمندى نیروى کار (توسعه آموزشى و مهارتى بخش)
• ایجاد فرصتهاى شغلى براى نیروى جوان متخصص

• حمایت دولت از توسعه کارآفرینى
• لزوم رتبه بندى مراکز آموزشى مهارتى

• تدوین نظام استاندارد و ارزیابى مهارت نیروى کار
جذب  رویکرد  با  دولتى  مشاغل  بازطراحى  و  تحلیل  و  تجزیه   •

متخصصین، خبرگان و نخبگان
در نهایت با برگزارى سه جلسه با حضور نمایندگان از سازمانها و 
معاونتهاى وزارت، برخى احکام برنامه هاى پیشین اصالح یا تنفیذ  و 
مواد قانونى جدید پیشنهاد گردید. با تجمیع موارد مذکور نسخه نهایى 
جهت طرح در کارگروه تلفیق براى معاونت طرح و برنامه ارسال گردید. 
و  معدن  صنعت،  سازمانهاى  نمایندگان  است  ذکر  شایان 
تجارت استانهاي تهران، کرمانشاه، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقى، 
سازمان  یزد، سمنان،  مرکزى،  مازندران،  غربى، خوزستان،  آذربایجان 
مطالعات و پژوهشهاى  صنایع کوچک و شهرکهاى صنعتى، مؤسسه 
بازرگانى،سازمان گسترش و نوسازى ایران، سازمان معادن و صنایع معدنى 
ایران، دانشگاه صنایع و معادن، معاونت طرح و برنامه و معاونت توسعه 

مدیریت، منابع وامور استانها در جلسات بررسى احکام حضورداشتند.

تدوین برنامه هاى وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاى اجرایى نمودن سیاست هاى علم و فناورى
معظم  مقام  سوى  از  فناورى  و  علم  هاى  سیاست  ابالغ  با 
اول  معاون  جهانگیرى  دکتر  امسال،  ماه  شهریور  در  رهبرى 
و  معدن  وزارت صنعت،  هاى  مسئولیت  و  وظایف  رئیس جمهور، 
براى اجراى سیاست هاى کلى علم و فناورى، به شرح  را  تجارت 

زیر ابالغ نمود: 
بخش در  الهام  فعال، سازنده و  گسترش همکارى و تعامل 
حوزه علم و فناورى با سایر کشورها و مراکز علمى و فنى معتبر 
استقالل  با تحکیم  اسالم همراه  بویژه جهان  و جهانى  منطقه اى 
کشور، با تأکید بر: اهتمام بر انتقال فناورى و کسب دانش طراحى 
از  استفاده  با  کشور  داخل  در  محصوالت  تولید  براى  ساخت  و 

ظرفیت  بازار ملى در مصرف کاالهاى وارداتى. 
وزارت  وفناورى،  تحقیقات  علوم،  وزارت  ایشان  همچنین 
فناورى  و  علمى  معاونت  پزشکى،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
رئیس جمهور را مکلف نمود که در این خصوص با وزارت صنعت، 

معدن و تجارت همکارى نمایند. 
عالى  مقام  وزارت،  به  محوله  سیاست  اجراى  راستاى  در 
وزارت، معاونت آموزش، پژوهش و فناورى را براى تهیه و احصاء 
برنامه ها، اقدامات و پیشنهادات مرتبط مامور نمود.  براین اساس 

ها  برنامه  تدوین  مسؤولیت 
با  مرتبط  سیاستهاى  ذیل 
وزارت به مرکز توسعه فناورى 
و صنایع پیشرفته سپرده شد.                                                          
در  آقاکثیرى  مهندس   
در  شده  انجام  اقدامات  مورد 
این خصوص عنوان کرد، این 
دیگر  با  مکاتبه  ضمن  مرکز 
و  ها  سازمان  و  ها  معاونت 
هاى  برنامه  تابعه،  موسسات 

جذب  هاى  ظرفیت  توسعه  و  ایجاد  محور  سه  در  را  پیشنهادى 
فناورى، ایجاد و توسعه  زیرساخت هاى سختافزارى و نرمافزارى 
فناورى، آموزش نیروى انسانى و ایجاد مهارت الزم در امر انتقال 
فناورى تدوین نمود که این برنامه با تشریح وظایف و تکالیف هریک 
از بخش هاى زیر مجموعه وزارت و تعیین همکاران فرابخشى با 
لحاظ نمودن برنامه زمانبندى و شاخص هاى ارزیابى با هدف بهره 
و  برنامه ریزى  معاونت  اختیار  در  توسعه  برنامه ششم  در  بردارى 

نظارت راهبردى رئیس جمهور قرار گرفت.



7
صفحه

نهایى نمودن سیاستها و برنامه هاى عملیاتى محور فناورى، نوآورى و تحقیق و توسعه
برنامه راهبردى بخش صنعت، معدن و تجارت

در ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه تدوین استراتژى توسعه 
صنعتى کشور مورد تأکید قرار گرفته و پیش از این نیز توسط گروههاى 
مختلف به آن پرداخته شده است، لکن این موضوع هرگز در قالب سند 
یا مصوبه قانونى ارائه نشد. در سال 92 یکى از اقدامات اساسى  که در 
برنامه مقام عالى وزارت به آن اشاره شد، بازنگرى و نهایىسازى سند 
به کار  با شروع  اساس  براین  بود.  و تجارت   راهبردى صنعت، معدن 
به  وزارت  اولویتهاى  از  یکى  بعنوان  امر  این  دولت جدید مسؤولیت 
معاونت طرح و برنامه سپرده شد و معاونت مذکور  با تشکیل تیمهاى 
کارى و برگزارى جلسات منسجم  و انجام مطالعات تطبیقى از طریق 
متدولوژى کاپالن نورتون کار تدوین برنامه را آغاز نمود. در این روش 
پایین  به  باال  از  و بصورت کششى  آبشارى   تدوین استراتژى بصورت 
طرح ریزى مى شود. به این معنا که ذینفعان اصلى که عموم جامعه 
هستند محوریت اهداف اصلى را تشکیل مى دهند. براین اساس هدف 
و  شده  گرفته  نظر  در  جامعه  رفاه  سطح  ارتقاى  سند  این  در  اصلى 
اهداف، سیاستها و اقداماتى که بناست توسط بخش خصوصى و دولتى 

انجام شود باید راه رسیدن به رفاه جامعه باشد.
با تأیید ویرایش اول سند راهبردى در شوراى معاونین وزارت، در 
نهایت 12 راهبرد براى وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده و 
حدود 60 سیاست اجرایى در قالب 6 محور در نظر گرفته شده است. 

6 محور در نظر گرفته شده در سند راهبردى عبارتند از: 
1- توسعه رقابت پذیرى بخش

2- بهبود محیط قانونى و فضاى کسب و کار
3- فناورى، نوآورى و تحقیق و توسعه
4- سرمایه گذارى و تأمین منابع مالى

5- توسعه تجارت و تعامالت بین الملل
6- تأمین وتوسعه زیرساخت

بمنظور تعیین سیاستها و اقدامات اجرایى ذیل هر محور، یکى 
اساس  براین  اند،  شده  انتخاب  مسؤول  بعنوان  مرتبط  معاونتهاى  از 
مسؤولیت محور فناورى، نوآورى و تحقیق و توسعه به معاونت آموزش، 
پژوهش و فناورى احاله شده و ذیل این محور 8 سیاست به شرح زیر 

استخراج شده و مورد تأیید مقام عالى وزارت قرار گرفته است:
1- ایجاد و توسعه زیرساخت هاى گسترش فناورى و صنایع پیشرفته 

2- گسترش پژوهش هاى کاربردى و توسعه اى 
3- پشتیبانى از توسعه کسب وکارهاى دانش بنیان

4- پشتیبانى ازتوسعه صادرات محصوالت صنایع پیشرفته و دانش بنیان 
5- تعامل و مبادله دانش و تکنولوژى با کشورها و شرکت هاى برتر 

مالکیت فکرى (صنعتى) در  اقتصاد و حقوق  6- توسعه و تعمیق مدیریت، 
زنجیره ارزش از ایده تا محصول 

7- حمایت از تحقیق و توسعه در بنگاه هاى اقتصادى بویژه در بنگاه هاى صنعتى 
8- حمایت از مبتکران و مخترعان در راستاى توسعه تجارى سازى در بخش
رئیس  آقاکثیرى،  مهندس  مسؤولیت  با  جلساتى  برگزارى  با 
گودرزى،  دکتر  با حضور  و   پیشرفته  صنایع  و  فناورى  توسعه  مرکز 
برنامه ریزى  اتابکى، مدیرکل دفتر سیاستگذارى و  مشاور وزیر، دکتر 
و حسنپور، رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردى موسسه مطالعات و 
پژوهشهاى بازرگانى برنامه هاى عملیاتى تدوین شده توسط معاونت 
 26 نهایت  و در  بازبینى قرار گرفته  مورد  فناورى  و  پژوهش  آموزش، 

برنامه عملیاتى استخراج گردید.

فرآیند اصالح مصوبه صنایع پیشرفته
در پى تالشهاى یکساله  مرکز توسعه فناورى و صنایع 
پیشرفته، موضوع اصالح مصوبه شماره 124946/ ت 48608 
1392/7/9 هیأت وزیران، در کمیسیون تخصصى  هـ مورخ 
فرعى  کمیسیون  به  اصالح  جهت  و  تأیید  دولت  هیأت 
ارجاع و مقرر شد معاونت آموزش، پژوهش و فناورى (مرکز 
کوچک  پیشرفته)، سازمان صنایع  صنایع  و  فناورى  توسعه 
و شهركهاى صنعتى ایران و سازمان حفاظت محیطزیست 
اصالح  درخصوص  اندیشى،  هم  و  بحث  جلسات  برگزارى  با 
وفاق  مورد  نسخه  درنهایت  و  رسیده  توافق  به  مصوبه 
با  اساس  براین  نمایند.  ارائه  فرعى  کمیسیون  به  را  طرفین 
محصوالت  فهرست  شد  مقرر  مدیریتى  جلسات  برگزارى 
صنایع پیشرفته و دانش بنیان از نظر زیست محیطى توسط 
و  بررسى  مورد  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  کارشناسان 
صنایع  این  استقرار  به محل  نسبت  و  گرفته  قرار  ردهبندى 
تصمیم گیرى شود. باتوجه به تعداد قابل مالحظه محصوالت 
زمان  همچنین  بنیان  دانش  و  پیشرفته  صنایع  فهرست  در 

محصوالت  اول  دسته  درخصوص  تنها  بندى  رده  اندك، 
انجام شد و على رغم توافق اولیه پیش از جلسه کمیسیون 
فرعى، مجدداً با بررسى مصوبه در کمیسیون مقرر شد کلیه 
ظرف  بنیان  دانش  و  پیشرفته  صنایع  فهرست  محصوالت 
معاونت  مسؤولیت  با  کارشناسى  جلسات  در  ماه  یک  مدت 
علمى و فناورى ریاست جمهورى و حضور کارشناسان وزارت 
از  صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست 
تاکنون  راستا  این  در  شوند.  بندى  رده  زیستمحیطى  نظر 
فناورى  زیست  صنایع  محوریت  با  کارشناسى  جلسه  یک 

برگزار شده و ردهبندى هاى قبلى اصالح شده است.
توسط  که   92 سال  مهرماه  مصوبه  است  ذکر  شایان 
و  ارائه  وزیران  هیأت  به  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
صنایع  استقرار  براى  اى  عدیده  مشکالت  بود  شده  مصوب 
پیشرفته ایجاد نموده که از آن جمله مى توان به عدم ارائه 
کامل مصادیق صنایع پیشرفته و همچنین عدم شمول سایر 

شهرهاى بزرگ نظیر اصفهان و مشهد اشاره نمود.
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روابط عمومى سازمان صنعت، معدن و تجارت  به گزارش 
جنوب کرمان در جلسه مشترکى با حضور رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت جنوب کرمان، مدیر امور اراضى جنوب کرمان، 
صنعت،  سازمان  در  سازمان  صنایع  امور  کارشناسان  و  معاون 
معدن و تجارت جنوب کرمان برگزار شد، موضوعات و مشکالت 
مربوط به تخصیص زمین به پروژه هاى صنعتى و معدنى در حوزه 

جنوب کرمان مورد بررسى قرار گرفت.
دکتر محمود اسکندرى نسب در این باره گفت: این سازمان 
مصمم است با ایجاد تعامل و همکارى با سایر دستگاه هاى ذیربط 
در جهت تحقق اهداف سازمان و تسهیل روند سرمایه گذارى و 

پیشرفت جنوب استان، مشکالت موجود را حل نماید.
ایشان ضمن انتقاد از روند بسیار طوالنى واگذارى زمین به 

رئیس  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  برنامه ریزى  معاون 
مارگون  سیمان  در کارخانه  با حضور  استان  تجارت  و  صنعت، معدن 

پیگیر آخرین مشکالت این واحد عظیم صنعتى شدند.
به گزارش روابط عمومى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کهگیلویه و بویراحمد، داریوش دیودیده در حاشیه این بازدید با بیان 
اینکه  28 درصد از این پیشرفت در دولت تدبیر و امید صورت گرفته 
است افزود: تاکنون افزون بر 200 میلیارد تومان براى اجراى کارخانه 
سیمان مارگون هزینه شده است که 35درصد از این میزان اعتبار سهم 
آورده سرمایه گذار خارجى طرح و 65 درصد نیز هزینه شده تسهیالت 

بانکى اعم از ریالى و ارزى بوده است.
این  آبرسانى  و موضوع  زمین  تملک  نشان کرد: مشکل  خاطر  دیودیده 
براى  و  است  ادارى  مراحل  نمودن  و در حال طى  کارخانه صنعتى حل شده 
تکمیل این طرح مهم اقتصادى افزون بر 200میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت،  رئیس 
به اینکه حفر دو حلقه چاه نیز از سوى شرکت آب منطقه اى استان 
انجام شده است، افزود: براى آغاز مراحل اجرایى طرح آبرسانى به این 

کارخانه اعتبارى افزون بر 50 میلیارد ریال نیاز است.
وى اظهار کرد: کار واگذارى زمین این کارخانه به سرمایهگذار به 

تصمیم گیرى براى حل مشکالت مربوط به اخذ زمین واحدهاى صنعتى و معدنى جنوب استان کرمان

پیشرفت فیزیکى کارخانه سیمان مارگون (هالل خاورمیانه) به 90 درصد رسید

سرمایه گذاران جهت احداث واحدهاى صنعتى و معدنى که گاهاً 
این فرآیند تا 9 ماه و بیشتر نیز طول مى کشد، این موضوع را 
یکى از موانع اصلى سرمایه گذارى در حوزه صنعت جنوب کرمان 

عنوان کرد.
برگزار  زمان  مدت  این  کاهش  هدف  با  که  این جلسه  در 
شده بود موضوعات مربوط به اخذ زمین مورد بررسى کارشناسى 
قرار گرفت و تصمیمات خوبى در خصوص تسهیل روند مذکور 

اتخاذ گردید.
همکارى سازمان  و  همدلى  با  کرد که  امیدوارى  ابراز  وى 
هاى مربوطه روند سرمایه گذارى در جنوب استان تسهیل و به 
کمترین مدت زمان برسد تا هرچه بیشتر شاهد شکوفایى و رونق 

اقتصادى این خطه سرسبز کشور باشیم.

مساحت حدود 50 هکتار نیز بزودى انجام خواهد گرفت و با بهرهبردارى 
از این طرح شاهد رونق و توسعه بیش از پیش بخش صنعت در استان 

خواهیم بود.
با  افزود:  وبویراحمد  کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت،  رئیس 
بهرهبردارى از کارخانه سیمان مارگون بیش از یک هزار فرصت شغلى 

به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم خواهد شد. 
داریوش دیودیده اظهار اشت: حدود 250 مورد از این تعداد به 

صورت مستقیم و مابقى نیز به صورت غیرمستقیم خواهد بود. 

و  کهگیلویه  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
بویراحمد گفت: 15 طرح صنعتى و معدنى با سرمایه گذارى بالغ بر 
167 میلیارد ریال به مناسبت دهه فجر پیروزى شکوهمند انقالب 
اسالمى ایران در شهرستان بویراحمد به بهره بردارى خواهند رسید.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  عمومى  روابط  گزارش  به 
اینکه این  با بیان  استان کهگیلویه و بویراحمد، داریوش دیودیده 
تولید  مرحله  به  ریال  میلیارد   167 بر  بالغ  سرمایه اى  با  طرح  ها 
رسیده اند، اظهارکرد: با بهره بردارى از این واحد ها همچنین براى 

441 نفر فرصت شغلى ایجاد خواهد شد.
دیودیده افزود: خط نشاسته آرد و نشاسته دنا، آب معدنى، 

بهره بردارى از 15 طرح صنعتى و معدنى در شهرستان بویراحمد
و  تیرچه  و  پالستیکى  مصنوعات  سردخانه،  کوهى،  ماسه  و  شن 
واحدهاى  این  کارى  زمینه هاى  و  محصوالت  این  ازجمله  بلوك 

تولیدى هستند.
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد 
و معدنى در  عظیم صنعتى  هاى  کرد: طرح  نشان  پایان خاطر  در 
اول  نیمه  و  فجر  دهه  در  امیدواریم  و  است  اجرا  حال  در  استان 
سال94 شاهد به به بهره بردارى رسیدن برخى از این واحد ها و در 
نتیجه ریشه کن کردن معضل بیکارى در استان باشیم چرا که این 
توسعه  و  نقشى مهم در شکوفایى  اشتغال  باالى  با سطح  واحدها 

شهرستان و استان خواهند داشت.
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صنعت،  سازمان  رئیس 
و  کهگیلویه  تجارت  و  معدن 
بیشتر  رونق  گفت:  بویراحمد 
در  معدنى  و  صنعتى  تولیدات 
یافته  توسعه  کمتر  مناطق 
بویراحمد  و  کهگیلویه  همچون 
جدى  توجه  و  اهتمام  نیازمند 

دولت است.
عمومى  روابط  گزارش  به 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
استان کهگیلویه و بویراحمد، داریوش دیودیده با بیان اینکه دو واحد 
پتروشیمى در حال اجراى این استان در شهرستان هاى گچساران و 
افزود: تامین  دهدشت دو هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 
اعتبار طرح هاى بزرگ صنعتى کهگیلویه و بویراحمد به دلیل محرومیت 
منطقه نیازمند تخصیص اعتبارات دولتى و سرمایه گذارى شرکت هاى 

بزرگ نیمه دولتى نظیر بنیاد کوثر و برکت است.
دیودیده با اشاره به گوشه اى از تالش هاى مسووالن این استان 
و نمایندگان مردم براى به چرخه تولید بازگشتن برخى واحدهاى راکد 
واحدهاى  برگشتن  تولید  چرخه  به  کرد:  تصریح  صنعتى  و  تولیدى 

رونق تولیدات صنعتى و معدنى در کهگیلویه و بویراحمد نیازمند حمایت بیشتر دولت
تولیدى بزرگى چون کارخانه آرد و نشاسته و دام و طیور این استان 
رهآورد این تالش ها است که افزون بر ایجاد فرصت هاى شغلى نقش 
ارزشمندى در افزایش تولیدات ملى و تحقق اقتصاد مقاومتى داشته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه یکى دیگر 
از نیازهاى استان براى توسعه و ایجاد کار و اشتغال بیشتر را توجه به 
بخش معدن دانست و متذکر شد: قابلیت هاى بى نظیر کهگیلویه و 
بویراحمد در تولیدات معدنى نیازمند اجراى طرح مطالعاتى جامع براى 

شناسایى معادن در این استان است.
معدنى  همه ظرفیت هاى  از  استفاده  براى  کنونى  اعتبارات  وى 
در استان را کم دانست و گفت: به همین دلیل نیاز است که از توان 
سرمایه گذار استفاده کرد اما شرط اصلى براى ورود سرمایه گذار به این 
بخش منوط به تکمیل زیرساخت هاى دسترسى به معادن اعم از جاده 

و آب و برق و سایر ملزومات است
دیودیده خاطرنشان کرد: 5 هزار کیلومتر مربع از مساحت استان 

در خصوص اکتشاف معادن مورد مطالعات اولیه قرار گرفته است.
هاى  شهرك  در  گذار  سرمایه  جذب  گفت:  پایان  در  دیودیده 
صنعتى کهگیلویه و بویراحمد مستلزم ایجاد زیرساخت هاى زیربنایى 
مانند آب، برق، گاز و زیرسازى جاده است، که دولت با توسعه این خدمات 

نقش مهمى در رونق واحدهاى تولیدى شهرك هاى صنعتى دارد.

مهندس ادیب، مدیر اجرایی طرح هاي صنایع نوین در خصوص 
معاونت  رسانی  اطالع  حوزه  به  روي  و  سرب  تولید  پایلوت  افتتاح 
آموزش، پژوهش و فناوري گفت: در تاریخ 93/10/11، تیم کارشناسان 
طرح هاي صنایع نوین از محل اجراي پایلوت استخراج حاللى روى از 
با  که  زنجان  دانشگاه  در  واقع  پیوسته  بصورت  لیچینگ  کیک  فیلتر 
حمایت مالی طرح هاي صنایع نوین توسط دکتر مرادخانی اجرا شده 
نیکل،  روى، سرب،  بازیابی  منظور  به  پایلوت  کردند.این  است،بازدید 

کادمیم، کبالت و مس از منایع کم عیار می باشد.
مهندس ادیب در خصوص ضرورت انجام این طرح گفت: افزایش 
همچنین  و  غنی  معادن  ذخایر  بودن  اتمام  به  رو  روي،  فلز  مصرف 
توجه  که  است  شده  باعث  روي  ازجمله  فلزات  اکثر  قیمت  نوسانات 
تولید کنندگان به معادن کم عیار و یا معادنی که به علت ناخالصیهاي 
این  بیشتر گردد.  اند،  نداشته  استخراج  ارزش  فعلی  با روشهاي  مضر 
موضوع و نیاز بازیابی قراضه هاي محتوي روي و همچنین نیاز به تولید 
فلز روي  بسیار خالص باعث شده است که روشهاي پرعیارسازي و 
افزود:  وي  گیرد.  قرار  توجه  مورد  پیش  از  بیش  روي  سازي  خالص 
استفاده شده  حاللی  استخراج  هیدرومتالورژي  روش  از  پروژه  دراین 
است. مواد مورد استفاده براي استخراج روي و ماده محتوي سرب با 
عیار پایین، منابع اولیه (کم عیار) و منابع ثانویه (باطلهها و ضایعات 
صنعتی) می باشند. استفاده از این فرآیند منجرمی گردد تا مواد اولیه 
ضایعات  و  باطله ها  (مانند  ثانویه  مواد  و  هستند  عیارکم  داراي  که 
شده  واقع  توجه  مورد  می باشند  زیست  محیط  آالینده  که  صنعتی) 
آنها  از  باال  عیار  با  ماده محتوي سرب  و    %99/99 باخلوص  روي  و 

استخراج گردد.
مدیر اجرایی طرح هاي صنایع نوین در ادامه گفت: درحال حاضر 

افتتاح پایلوت تولید روي با خلوص باال  99/99% وکنسانتره سرب بیش از %60

روي باخلوص 99/99% درکشور تولید نمی گردد و تمامی نیاز صنایعی 
تامین  واردات  ازطریق  وابسته اند  مذکور  محصول  به  نحوي  به  که 
می گردد. باتوجه به این موضوع که مواد الزم براي تولید این محصول 
بصورت مواد اولیه کم عیار و مواد ثانویه (باطلهها و ضایعات صنعتی) 
درنظرگرفته شده است، تولید این فلزات با ارزش داراي صرفه اقتصادي 
اولیه  بینی هاي  پیش  میگردد.   وري  بهره  افزایش  به  منجر  و  بوده 
نشان میدهندکه درصورت تولید این فلز باظرفیت حدود 10000 الی 
15000 تن در سال بازار فروش مناسبی درداخل کشور وجود دارد.
از جمله مزیت هاى روش استخراج حاللى روى نسبت به روش هاى 

سنتى موجود در کشور مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- استفاده از خاك ها و پسماندهاى کم عیار روى(2 الى 7 درصد)

2- راندمان باالتر فرایند (20% راندمان بیشتر)
3- مصرف مواد شیمیایى کمتر 

. SHG 4- هزینه تولید بسیار پایین تر-7-تولید کاتد
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• شاخص بهره وري کل عوامل تولید 
افزایش  ارزیابی  در  مهم  معیارهاي  از  یکی 
طریق  از  کل  محصول  افزایش  است.  کل  محصول 
بکارگیري عوامل تولید بیشتر و یا افزایش بهرهوري 
عوامل تولید امکانپذیر میباشد. بااینحال، به دلیل 
و فشارهاي  تولید  عوامل  منابع، کمیابی  محدودیت 
رشد  عوامل،  بکارگیري  تشدید  از  ناشی  هزینهاي 
خواهد  مواجه  مشکل  با  بلندمدت  در  نهادهمحور 
بود. از این رو، توجه به ارتقاي بهره وري کل عوامل، 
بهرهورى  میانگین  میباشد.  اجتناب ناپذیر  ضرورتی 
کشورهاى  و  ایران  اقتصاد  در  تولید  عوامل  کل 
نمودار 1  منتخب در دورة زمانى 2011ـ1970 در 

ترسیم شده است.
بهرهورى  شاخص  رشد  میانگین  نمودار،  طبق 

کشورهاى  تمامى  از  کمتر  2011ـ1970  سالهاى  طى  ایران 
در  نمونه،  کشورهاي  سایر  نسبت  به  دیگر،  بهبیان  است.  منتخب 
فشارهاي  با  مساوي  رشد  باالتر  به سطوح  دستیابی  ایران  اقتصاد 
تورم  و  بیشتر  تولید  عوامل  بکارگیري  ناحیۀ  از  بیشتر  هزینه اي 
عوامل  بهره وري  پایین بودن سطح  واقع،  از آن مىباشد. در  ناشی 
از  (اعم  گلخانه اي  فضاي  با وجود  است که  باعث شده  اقتصاد  در 
آشکار  یارانه هاي  و  انرژي  پنهان  تجاري،  یارانه هاي  حمایت هاي 
محصوالت  تولید  تمام شده  بهاي  همچنان  کشور)  تولیدي  بخش 
شرایط توان رقابت  این  تحت  باشد.  باالتر  اغلب کشورها  از  کشور 

• شاخص تولیدات صنعتى
معیارى اقتصادى است که تولید واقعى صنایع کارخانهاى، معدن 
و بخش آب، برق و گاز را اندازهگیرى مىکند. این معیار اساساً بر اساس 
برآوردهاى  بر  مبتنى  وزنها  مىشود که  محاسبه  فیشر  شاخصهاى 
ساالنۀ ارزش افزوده مىباشد. روند تغییرات شاخص تولیدات صنعتى 

ایران و کشورهاى منتخب در جدول 1 ارائه شده است. 
به منظور درك بهتر، شرایط حاکم بر این بخش در اقتصاد 
در  صنعتى  تولیدات  شاخص  ماهانۀ  تغییرات  رشد  روند  ایران، 

سالهاى 2014ـ2004 در نمودار 2 ترسیم شده است.
طبق نمودار، شاخص تولیدات صنعتى ایران طى دورة مورد 
بر آن  اما روند کلى حاکم  نوسانى داشته است.  بررسى، روندى 
نزولى بوده است و از سال 2012 به این سو، رشد منفى را تجربه 
(1391هـ.ش)   2012 سال  در  آن  میزان  کمترین  است.  کرده 
 -1 به  مىتوان  را  آن  دلیل  عمدهترین  که  است  شده  محقق 
صنایع  نیاز  افزایش  و  کشور  علیه  اقتصادى  تحریمهاى  تشدید 
خود؛  نیاز  مورد  مواد  خرید  براى  نقدینگى  از  وسیعى  حجم  به 

کاالهاى  بهویژه  واردات  به  بخش  وابستگى   -2
سرمایهاى و واسطهاى؛ 3- کاهش ارزش ریال در 
برابر ارزهاى خارجى؛ 4- عدم پرداخت اعتبارات 
مرتبط با بخش صنعت در فاز اول هدفمند کردن 
یارانهها و 5- عدم پرداخت جوایز صادرکنندگان 
ماهۀ  سه  در  تولیدات صنعتى  گرچه  کرد.  اشاره 
را تجربه  نخست سال 2014 رشد 8,9 درصدى 
نیازمند  و  است  منفى  رشد  این  همچنان  کرد، 
توجه بیشتر سیاستگذاران به این بخش مىباشد.    

ادامه دارد . . . 

بررسى تطبیقى جایگاه ایران و کشورهاى منتخب  در شاخص هاى اقتصادى

در عرصه بین المللی براي بنگاه ها وجود ندارد. بدین روى، توجه به 
سیاستهاى  اصلى  مؤلفههاى  از  یکى  عنوان  (به  بهره وري  ارتقاي 
بهرهورى  ارتقاى  است.  اهمیت  بسیار حایز  مقاومتى)  اقتصاد  کلى 
از طریق کاهش هزینههاى تولید و انتقال تابع تولید به سمت باال، 
واقع،  در  مىشود.  راست  سمت  به  عرضه  منحنى  انتقال  موجب 
رشد بهرهورى با افزایش انعطافپذیرى و قدرت رقابتى بنگاه ها در 
بازارهاى داخلى، زمینه را براى تخفیف شتاب رشد سطح عمومی 
قیمتها، حمایت از تولیدات داخلى و بنابراین افزایش رقابت پذیرى 

محصوالت تولید داخل فراهم کرده است.

Source: Tradingeconomics.com                   نمودار 2- شاخص تولیدات صنعتى در ایران

APO  Productivity Databook, (2013) Source: Asian Productivity Organization
نمودار 1- میانگین بهرهورى کل عوامل تولید در ایران و کشورهاى منتخب 2011ـ1970 

Source: Tradingeconomics.com

جدول 1- رشد شاخص تولیدات صنعتى در کشورهاى منتخب (درصد)
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ارشد •  کارشناسى  صفدرى،  محسن 
سیاست  (گرایش  تکنولوژى  مدیریت 
هاى تحقیق و توسعه) و کارشناس گروه 

سیاستگذارى و برنامه ریزى پژوهشى

مقدمه:
جهان  در  تکنولوژى  و جذب  انتقال 
از  هم  که  است  اى  پیچیده  مقوله   ، سوم 
فرهنگى،  ابعاد  جنبه  از  هم  و  علمى  نظر 

سیاسى و اقتصادى سالهاست نه فقط کشورهاى در حال توسعه، بلکه 
بسیارى از مجامع پژوهشى غرب و سازمانهاى بین المللى را به خود 
مشغول داشته است. سطح تکنولوژىهاى کشورهاى پیشرفته و جهان 
براى کاستن فاصله تکنولوژى کشورهاى  سوم فاصله محسوسى دارد. 
پیشرفته و کمتر توسعه یافته، انتقال تکنولوژى یک الزمه انکار ناپذیر 
امکانپذیر  و وسائل مختلف  باروشهاى مختلف  انتقال تکنولوژى  است. 
است که با توجه به موقعیت انتقال دهنده تکنولوژى و انتقال گیرنده 

تکنولوژى مشخص مى شود .
مفهوم انتقال تکنولوژى

تکنولوژى به منزله تمامى دانشها، محصوالت، فرآیندها، ابزارها، 
روشها و سیستم هایى است که در خلق کاالها یا ارائه خدمات مورد 

استفاده قرار مى گیرد.
مستلزم  که  تکنولوژى  مدیریت  اعمال  زمینه هاى  از  یکى 
است. امروزه، صنعتى  تکنولوژى  انتقال  و درونگرى است،  جامعنگرى 

شدن بطور عمیقى به انتقال تکنولوژى وابسته است.
و  تکنولوژى  توسعه  بین  مستقیم  اى  رابطه  امروز  دنیاى  در 
برقرار  کشور  یک  فرهنگى  و  سیاسى   ، ،اجتماعى  اقتصادى  پیشرفت 
است . بطورى که مى توان گفت تکنولوژى عاملى اساسى براى ایجاد 
اى قدرتمند در توسعه  وسیله  و  و دانایى کشورهاست  توانایى  ثروت، 
ملى تلقى مى شود. بدین جهت است که در سطح بین المللى ، جنگ 
بنابراین  است.  نظامى شده  جانشین جنگهاى  تکنولوژیک  اقتصادى 
اتخاذ استراتژى هاى توسعه تکنولوژى در بخشهاى مختلف اقتصاد هر 

روشهاى انتقال تکنولوژى
کشور جزء ضروریات بازسازى و توسعه اقتصادى آن کشور بوده و بدون 
آن دستیابى به اهدافى چون خودکفایى اقتصادى ، توسعه ملى و بهبود 

استانداردهاى زندگى غیرممکن است.
انتقال تکنولوژى عبارت است از بکارگیرى و استفاده از تکنولوژى 
در مکانى بجز مکان اولیه ایجاد و خلق آن. به عبارتى دیگر فرآیندى که 
به دریافت کننده آن مى شود،  از منبع  باعث جریان یافتن تکنولوژى 

 انتقال تکنولوژى نامیده مى شود.
انتقال تکنولوژى فرایند پیچیده و دشوارى است. خرید و انتقال 
تکنولوژى بدون مطالعه و بررسى الزم، نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه 
ممکن است عالوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف تکنولوژى 
از  که  باشد  فرآیندى  به عنوان  باید  انتقال  به  نگاه  بیانجامد.  هم  ملى 
براى  تنها  نه  به گونه اى کسب شود که  وارداتى  تکنولوژى  آن  طریق 
تولید محصول به کار گرفته شود، بلکه زمینه اى براى خلق تکنولوژى 

جدید باشد.
انتقال فناورى به دوگونه صورت مى گیرد: انتقال عمودى و انتقال 
و  فنى  اطالعات  توسعه ،  و  تحقیق  انتقال  یا  عمودى  انتقال  در  افقى. 
یافتههاى تحقیقات کاربردى به مرحله توسعه و طراحى مهندسى انتقال 

مى یابد و سپس با تجارى شدن تکنولوژى به فرآیند تولید وارد مى شود.
در انتقال افقى، تکنولوژى از یک سطح توانمندى در یک کشور 
به همان سطح توانمندى در محل دیگرى منتقل مى شود. در این حالت 
تکنولوژى  انتقال  هزینه  باشد  باالتر  تکنولوژى  گیرنده  سطح  هرچه 
در  شود.  مى  انجام  موثرترى  صورت  به  آن  جذب  و  مىیابد  کاهش 
جدول ماهیت و مفهوم انتقال تکنولوژى در هر سطح و هزینه آن در 

مقایسه با سطوح دیگر مشخص شده است .
برخى از عوامل تاثیرگذار برنحوه انتقال

عرضهکننده  و  متقاضى  توافق  مورد  سود  و  معیار  هدف،  انگیزه،   -
تکنولوژى.

- سطح تکنولوژى و قابلیتهاى متقاضى در امر انتقال کامل آن.
- استراتژى فروشنده براى فروش تکنولوژى.

- منابع اطالعاتى موجود و قدرت چانه زنى متقاضى.
- سیاست کلى جارى و تکنولوژیکى کشور متقاضى.

جلسه اختتامیه چهارمین جشنواره پژوهش و فناورى در 
روز  دوشنبه مورخ 93/10/8 در سالن جلسات ساختمان شهید 
نادرى و با حضور دکتر توفیق معاون آموزش، پژوهش و فناورى 
و رییس ستاد برگزارى جشنواره برگزار شد. در این جلسه که 
هاى  کمیته  و  جشنواره  دبیرخانه  سیاستگذارى،  ستاد  اعضاء 
علمى و اجرایى حضور داشتند، دکتر توفیق ضمن قدردانى از 
زحمات افرادى که در برگزارى این جشنواره مشارکت داشتند، 
بعنوان روز صنعت در هفته  تعهدى که انتخاب روز 24 آذر  به 
پژوهش براى وزارتخانه به همراه دارد و الزم است هر سال بر 

ارزشهاى آن افزوده شود، اشاره نمودند.
از  تشکر  ضمن  نیز  انبیاء  دکتر  جشنواره،  دبیر  ادامه  در 

گزارش خبرى جلسه اختتامیه چهارمین جشنواره پژوهش و فناورى
تدبیر شما بزرگواران، انجام  با  دست اندرکاران  اظهار داشتند 
جشنواره به نحو مطلوبى انجام یافت و یکى از ویژگى هاى آن، 
واحدهاى  توسعه  و  تحقیق  مراکز  یعنى  خصوصى  بخش  ورود 
تولیدى، مراکز پژوهشهاى صنعتى و معدنى، شرکت هاى فنى 
علمى  مراکز  و  افزار  نرم  تولیدکننده  هاى  شرکت  مهندسى، 
ارزیابى  طى  داشتند  اظهار  درادامه  ایشان  باشد.  مى  کاربردى 
بعمل آمده در خصوص موضوع و نحوه برگزارى جشنواره،  %86 
از مدعوین امتیاز عالى و خوب به آن داده اند و لذا جهت ادامه 
این روند الزم است جلسات جشنواره پنجم از هم اکنون آغاز 
و دبیرخانه دائمى جشنواره در دفتر آموزش و پژوهش تشکیل 

شود. در خاتمه با اهداء لوح از مدعوین تقدیر بعمل آمد.




