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باید سهم تجارت الکترونیکی در 
کشور را افزایش دهیم

دستورالعمل تشکیل شورای سیاستگذاری و راهبری آموزش، پژوهش و فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت ابالغ شد

گسترش همکاری های ایران و چین 
در بخش های مختلف تولید و تجارت

شرایط دریافت پروانه بهره برداری برای واحدهای تولید کننده نرم افزار تسهیل شد
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خلق آنچه هک نیست
بهبود آنچه هک هست

 حذف آنچه هک زائد است

هب انم خدا

3دستورالعمل تشكیل شورای سیاستگذاری و راهربی آموزش، پژوهش و فناوری در بخش صمت ابالغ شد
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رشایط دریافت پروانه بهره برداری برای واحدهای تولید کننده نرم افزار تسهیل شد

طرح در نخستین هامیش مناد اعتامد الکرتونیکی گرگان: باید سهم تجارت الکرتونیکی در کشور را افزایش دهیم

تبادل اطالعات فناوری میان رشکت های ایرانی و آملانی در برلین

لزوم توجه به فرآوری خاك های صنعتی

برای نخستین بار در کشور، تصویب حامیت از اجرای دو پروژه صنایع پیرشفته

تصویب بیش از 170 میلیارد تسهیالت رشکت های دانش بنیان

نشست تخصصی معرفی رویه های صندوق حامیت از صنایع الکرتونیک در استان قزوین  و اردبیل

تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنامه ششم توسعه	 

تایید 4 طرح صنایع پیرشفته توسط مرکز توسعه فناوری و صنایع پیرشفته 	 

رتبه ایران در تولیدات علمی مهندسی هوا فضا	 

بانک توسعه اسالمی جایزه علمی و تکنولوژی می دهد	 

سومین جلسه کمیته هامهنگی یونیدو با حضور منایندگان کمیته برگزار گردید

تفاهم نامه همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با دانشگاه آزاد اسالمی منعقد شد

 سازمان های صنعت، معدن و تجارت :
استان کهگیلویه و بویراحمد     -     خراسان رضوی

تهیه کننده: معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت،معدن و تجارت
مدیر مسئول: اعظم محمدی 

ویرایش متن:  فاطمه حاجی غالمی
طراحی و صفحه بندی: فرزان بازودارقوی

 نشانی : تهران- بلوار کشاورز - خیابان شهید نادری - نبش کوچه حجت دوست - ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت - طبقه یازدهم
            - دفترماهنامه خلق ارزش معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

khabarnameh@mimt.gov.ir : پست الکترونیک نمابر : 021-88969648   تلفن تماس : 021-85193503 

برگزاری اولین هامیش تولید صنعت نرم افزار در هرمزگان

هیأت تحریریه-همکاران این شماره:
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی     -     دفتر حمایت از مالکیت صنعتی

دفتر طرح های صنایع نوین..............................................................................هادی ادیب  
مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته................................. محمد حسین حبیب نژاد
دفتر آموزش و پژوهش ....................................................................................پروانه دانایی
دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات.....................................................حمید یوسفیان
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک.................مریم حاجی نوری

ارتباط مستقیم با مسئول ماهنامه: 021-85193502 
Mohammadi@mimt.gov.ir

گسرتش همکاری های ایران و چین در بخش های مختلف تولید و تجارت

رفع مشکالت 3 واحد بزرگ صنعتی کهگیلویه و بویراحمد
اولین هامیش آشنایی با مناد اعتامد الکرتونیکی در خراسان رضوی برگزار می گردد	 

برگزاری دوره آموزشی بازاریابی بین املللی با رویکرد صادراتی	 

گسرتش و توسعه واحد های فنی مهندسی در دوره پسا تحریم

نشست شورای مدیران معاونت با مسئولین مراکز تابعه

نشست تخصصی توسعه صادرات نرم افزار

عملکرد ادارات آموزش، پژوهش و فناوری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان ها  در سال 1393

بهره برداری از دستگاه پرتابل بازیافت روغن ترانسفورماتور در مشهد	 

دفرت انجمن صنایع غذائی خراسان در دانشگاه فردوسی مشهد گشایش یافت	 

مقاالت:

ایجاد شبكه آموزش	 

بررسی تاثیر مررسایزینگ گرم بر برخی از خواص پارچه های صد در صد پنبه ای	 

ارزش ویژه برند راهی به سوی بسرتسازی قانونی توسعه برندهای عرضه كاال	 

شورای سیاستگذاری و راهربی آموزش، پژوهش 

و فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت به منظور 

هم افزایی  و  همسویی  و  مشرتک  راهربدهای  تنظیم 

فناوری  و  پژوهش  آموزش،  حوزه  در  فعالیت ها 

با  مرتبط  امور  در  كه  واحدهایی  متامی  مشاركت  با 

ها،  قالب سازمان  در  كه  تجارت   و  معادن  و  صنایع 

رشكت ها ، صندوق ها با ستاد وزارت همكاری داشته 

و یا با مجوز این دستگاه و در راستای رشح وظایف 

فعالیت  خدمات   و  تولید  عرصه  در  آن  اختیارات  و 

می منایند، تشكیل گردید. دستورالعمل تشكیل شورا 

تهیه و  فناوری  و  پژوهش  آموزش،  از سوی معاونت 

شامره  نامه  طی  و  امضاء  وزارت  عالی  مقام  توسط 

آئین  در  گردید.  ابالغ   94/5/18 مورخ   60/111211

چهار  كه  است  شده  بینی  پیش  شورا  اجرایی  نامه 

كارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و بهروری 

تدوین  عملیاتی،  های  طرح  و  ها  برنامه  تهیه  جهت 

پیش نویس دستور العمل ها و آیین نامه ها در حوزه 

مربوطه ایجاد گردد، و محتوای ایجاد شده را از طریق 

دبیرخانه جهت تصویب به شورا منعكس مناید. انتظار 

راهربی  و  سیاستگذاری  شورای  تشكیل  با  رود  می 

آموزش، پژوهش و فناوری اهداف زیر محقق شود:

-ایجاد هامهنگی، همسویی و هم افزایی بین سیاستها، 

برنامه ها و فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فناوری 

و ارتقای بهره وری در بخش صنعت، معدن و تجارت 

مطابق با سیاست های وزارت متبوع و اسناد قانونی 

سیاستهای   ،1404 انداز  چشم  )الزامات  باالدستی 

ابالغی مقام معظم رهربی، قوانین برنامه های توسعه 

ای و...( و شبکه سازی فعالیت ها، حذف فعالیت های 

موازی و استفاده بهینه از امکانات و منابع.

-بهره گیری موثر از دستاوردها به منظور ارتقاء بهره 

ارزش  رشد  از  بهره وری  یك سوم  وری) هدف: سهم 

افزوده( و فراهم آوردن زمینه های مناسب به منظور 

حامیت از فعالیت های پژوهشی و فناوری واحد های 

و  مبتکران  از  پشتیبانی  همچنین  و  معدنی  صنعتی، 

بازار  گسرتش  و  سازی  تجاری  از  حامیت  و  نوآوران 

محصوالت دانایی محور، خدمات آموزشی

در جلسات شورا كه هر 45 روز یكبار با دعوت دبیر 

زیر  محورهای  در  مباحث  گردد،  می  تشكیل  شورا 

صورت می گیرد:

-تصویب راهربدها، سیاست ها و اولویت های آموزشی، 

پژوهشی، فناوری و ارتقای بهره وری و اعتبارات آنها 

در بخش صنعت معدن و تجارت با اولویت بنگاه های 

اقتصادی

-راهربی كالن و  پایش فعالیت های اجرایی و نهادینه 

آموزش،  های   فعالیت  ای  شبكه  ساختار  منودن 

پژوهش، فناوری و بهره وری بخش

دستورالعمل تشكیل شورای سیاستگذاری و راهبری آموزش، پژوهش و فناوری 
در بخش صنعت، معدن و تجارت ابالغ شد
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و  معدن  صنعت،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  آموزش،  معاون 

تجارت با اشاره به زمینه های همکاری ایران و چین در بخش های 

مختلف تولید و تجارت ترصیح کرد: دو کشور می توانند با برنامه 

ریزی مناسب فعالیتهای مشرتک خود را گسرتش دهند. 

توفیق در  اصغر  مالکیت صنعتی؛ علی  از  گزارش دفرت حامیت  به   

دیدار با ژی گوانگ ژینگ معاون استاندار آن هویی و هیئت همراه 

توسعه   ، تاریخی هر دو کشور  ریشه و متدن   ، به قدمت  اشاره  با 

هرچه بیشرت همکاری های دو جانبه را مورد  تاکید قرار داد و گفت: 

امیدواریم بتوانیم همچون گذشته از تعامالت ، همکاری ها و انجام 

رسمایه گذاری های مشرتک بین ایران و چین بهره مند شویم. 

وی با بیان اینکه نتایج مذاکرات1+5  روح تازه ای به کالبد سیاسی  

و اقتصادی کشور دمیده است ابراز امیدواری کرد؛ رشایط پیش آمده 

فضای مطلوبی را برای بسط و گسرتش فعالیت های اقتصادی ایران 

با دیگر کشورها به وجود آورد. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به زمینه های همکاری 

انجام  برای  خود  مندی  عالقه  از  و  کرد  اشاره  کشور  دو  مشرتک 

با همکاری مراکز علمی و صنعتی و همچنین  پروژه های مشرتک 

دانشگاهی خرب داد.

اولویت  مشرتک  های  گذاری  رسمایه  انجام  ؛  توفیق  گفته  به 

رسمایه  زمینه  در  که  طوری  به  بود  خواهد  صنعت  نخست،بخش 

گذاری های مشرتک و بازاریابی، دو کشور خواهند توانست تا تعامل 

خوبی با هم داشته باشند.

است  برخوردار  اقتصادی  ویژه  مناطق  از  ایران  اینکه  بیان  با  وی 

خاطرنشان کرد این مناطق می توانند بازار و قابلیت مناسبی برای: 

رشکت های چینی در زمینه رسمایه گذاری محسوب شوند .

نیروی  داشنت  با  تحقیقاتی مشرتک  های  پروژه  انجام  وی همچنین 

انسانی متخصص و کارشناس را  از جمله دیگر زمینه های همکاری 

راستا در هر دو کشور  برشمرد که زیرساخت های مناسبی دراین 

قرار دارد.

توفیق در ادامه بهبود رشایط محیط زیست و جلوگیری از آالیندگی 

هوا را مورد تاکید قرار داد و گفت: احیای محیط زیست و جلوگیری 

از ایجاد آلودگی بیشرت یکی از دغدغه هایی است که همواره با آن 

و  اقدامات  از  رابطه  این  در  شویم  می  خوشحال  و  هستیم  روبرو 

برنامه های پیشگیرانه مطلع شویم و به اجرا در آوریم.

وی همچنین کمبود ذخائر آب ،حفظ ذخائر موجود و بهینه مرصف 

کردن آب و همچنین استفاده از انرژی های تجدید پذیر را از دیگر 

فعالیتهای  و  تجربیات  انتقال  خواستار  که  کرد  ذکر  هایی  زمینه 

مشرتک در خصوص ارتقای آن هستیم.

در این دیدار  ژی گوانگ ژینگ معاون استاندار آن هویی نیز ضمن 

ابراز خرسندی از افزایش سطح تعامالت دو کشور ترصیح کرد: ما 

نیز آمادگی خود را برای ارتقای همکاری و انتقال تجربیات با ایران 

این  با  خود  اقتصادی  مناسبات  گسرتش  خواستار  و  کنیم  می  اعالم 

کشور هستیم.

انسانی  نیروی  و  تکنولوژیکی  تاریخی،  زیربنای  به  اشاره  با  وی 

متخصص ایران افزود: در این رابطه تالش خواهیم کرد تا تعامالت 

خود را بهبود ببخشیم.

به گفته ژی گوانگ ژینگ؛ استان آن هویی با توجه به داشنت ذخائر 

و مخازن زغال سنگ همواره عالوه بر قابلیت های بهره مندی از 

از جمله آالیندگی محیط زیست و هوا  با مشکالتی  ذخائر طبیعی 

مواجه بوده که توانسته است با ارائه و اجرای راهکارهای عملیاتی 

بخش زیادی از این مشکالت را برطرف کند.

خود  تجربیات  زمینه  این  در  تا  شد  خواهیم  خوشحال  افزود:  وی 

را در اختیار ایران قرار دهیم ضمن اینکه استفاده از نیروگاه های 

خورشیدی و ساخت تجهیزات آن نیز از دیگر توامنندی هایی است 

که می تواند موضوع مناسبی برای همکاری دو کشور محسوب شود.

معاون استاندار آن هویی در ادامه از اعالم آمادگی خود برای انتقال 

تجربیات، تجهیزات، تکنولوژی و همچنین توانایی  بازار یابی با ایران 

خربداد.

گسترش همكاری های ایران و چین در بخش های مختلف تولید و تجارت
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نشست تخصصی توسعه صادرات نرم افزار
شرکت های نرم افزاری 4 سال از مالیات معاف شدند

حاصـل شـدن توافق هسـته ای و احتامل لغـو تحریم ها 

در ماه هـای آتـی، موجـب تکاپـوی فعـاالن صنـوف مختلف 

شـده و جـان تـازه ای بـه آنهـا بخشـیده اسـت. در ایـن میان 

صنـوف  هامننـد  نیـز  اطالعـات  فنـاوری  صنـف  فعـاالن 

دیگـر منتظرنـد اتفاقـات خوبـی در صنعـت IT کشـور رقـم 

بخـورد؛ امـا از آنجایـی کـه نخسـتین تاثیـر لغـو تحریم هـا، 

بـاز شـدن راه رسمایه گـذاران و رقبـای خارجـی بـه خصوص 

کشـور  بـه  نـام  و صاحـب  بـزرگ  نرم افـزاری  رشکت هـای 

داخلـی  نرم افـزار  صادرکننـدگان  و  تولیدکننـدگان  اسـت، 

را بـا چالـش جدیـدی مواجـه می کنـد. از ایـن رو می تـوان 

در  کـه  اسـت  صنایعـی  از  یکـی  نرم افـزار  صنعـت  گفـت 

شـد  خواهـد  جـدی  آسـیب های  دچـار  پسـاتحریم  دوران 

و زنـده نگـه داشـنت و توسـعه آن نیازمنـد برنامه ریـزی و 

اتخـاذ سیاسـت های کاربـردی اسـت. ایـن امـر باعـث شـده 

تـا نهادهـا و تشـکل های بخش خصوصـی و دولتـی در مدتی 

کـه از توافـق گذشـته با برگـزاری نشسـت های تخصصی، به 

دنبـال راهـکاری بـرای عبـور از ایـن بحـران احتاملی باشـند 

و بـا بررسـی نقطـه نظرات کارشناسـان در خصوص توسـعه 

مشـکالت  رفـع  درصـدد  نرم افـزار،  صـادرات  و  صنعـت 

تولیـدی و صادراتـی فعـاالن صنـف نرم افـزار برآینـد.

در همیـن راسـتا، دفـرت توسـعه و کاربـرد فنـاوری اطالعـات 

حضـور  بـا  نشسـتی  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،   وزارت 

و  کـرد  برگـزار  نرم افـزار  صادرکننـدگان  و  تولیدکننـدگان 

بـه ترشیـح تاثیـر لغـو تحریم هـا بـر تولیـدات رشکت هـای 

نرم افـزاری و همچنیـن بررسـی تجربیـات  کشـورهای دیگر 

نرم افـزار  صـادرات  فرصت هـای  و  چالش هـا  درخصـوص 

پرداخـت. در ایـن نشسـت دکـرت توفیق معـاون وزیر و دکرت 

کرمانشـاه قائـم مقـام ایشـان نیـز حضـور داشـتند.

دوخربخوش برای نرم افزاری ها

فرزاد اسـامعیل زاده مدیرکل دفرت توسـعه و کاربرد فناوری 

عنـوان  بـه  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،   وزارت  اطالعـات 

اولیـن سـخرنان ایـن نشسـت بـا اعـالم دو خـرب خـوش برای 

رشکت هـای نرم افـزاری گفـت:  بـا تعامـالت انجام شـده بین 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و سـازمان امـور مالیاتـی 

کشـور،  مشـکل معافیت مالیاتـی رشکت های دارنـده پروانه 

بهره بـرداری رشکت هـای نرم  افـزاری برطـرف شـد. 

قانـون  اصالحـی   132 مـاده  براسـاس  داد:  ادامـه  وی 

پروانـه  کـه  واحدهایـی  متامـی  مسـتقیم،  مالیات هـای 

بهره بـرداری را از ایـن  وزارتخانـه دریافـت کرده انـد بـرای  

هسـتند. معـاف  مالیـات  از  سـال   4 مـدت 

نرم افـزاری  رشکت هـای  کـرد:  ترصیـح  زاده  اسـامعیل 

در  و  خـود  قبلـی  پروانه هـای  تعویـض  از  پـس  می تواننـد 

صورتـی کـه از ایـن معافیت مالیاتی اسـتفاده نکرده باشـند 

بـه سـازمان امـور مالیاتـی مراجعـه کننـد.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام در صورتی قابل اجرا است 

که اظهارنامه مالیاتی توسط رشکت ها بدرستی تکمیل شده 

به  همچنین  گفت:  خوش  خرب  دومین  درخصوص  باشد، 

منظور تقویت صادرات نرم افزار و تقویت صنعت نرم افزار 

و  برق  صنایع  از   حامیت  صندوق  با  تعامالتی  داخلی، 

الکرتونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده که 

نسبت به ارایه تسهیالت کم بهره و در اولویت قرار گرفنت  

دفرت  مدیرکل  کرد.   خواهد  اقدام  نرم افزاری  رشکت های 

توسعه و کاربرد فناوری اطالعات  اعالم کرد: رشکت هایی 

دارند  نرم افزاری  توسعه  و  تولید  پروژه های  و  که طرح ها 

در  هستند  وزارتخانه  این  از  بهره برداری  پروانه  دارای  و 

اولویت دریافت تسهیالت هستند.
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وضعیت نامناسب صادرات نرم افزار

صنایع،  امور  مترکز   قانون  اساس  بر  اینکه  بیان  با  زاده  اسامعیل 

صنعتی  توسعه  راهربدهای  تدوین گر  عنوان  به  صنعت  وزارت 

شناخته شده و کلیه امور مربوط به صنایع را به عهده دارد ترصیح 

می شود  تلقی  پیرشفته  صنایع  جزو  که  صنایع  این  از  یکی  کرد: 

صنعت نرم افزار است و با توجه به اینکه دولت باید تسهیل گر و 

این صنعت باشد دفرت توسعه و کاربرد فناوری  حامیت کننده در 

که صنعت  نیست  شکی  افزود:  وی  است.  گرفته  شکل  اطالعات 

نرم افزار یکی از سودآورترین صنایع جهان بوده و از ارزش افزوده 

باالیی برای تولیدکنندگان و رسمایه گذاران برخوردار است از این 

رو صادرات این صنایع نیز اهمیت خاصی دارد.

به گفته وی؛  در اجرای مصوبه راهکارهای توسعه صادرات نرم افزار 

که به استحضار مقام معظم رهربی رسیده و به دولت ابالغ شده 

است،  دولت مکلف شده تا جهت تشویق تولید نرم افزار، تسهیالت 

صادرات نرم افزار و خدمات فنی مهندسی و رفع موانع آن و ارایه 

آموزش های الزم در این زمینه، اقدامات الزم را انجام دهد.

اسامعیل زاده اضافه کرد: در این رابطه کمیته ای با عنوان راهربی 

توسعه  نظیر  مواردی  و  تشکیل  اطالعات  فناوری  توسعه صنعت 

و  جدیت  منایانگر  که  گرفته  قرار  اولویت  در  نرم افزار  صادرات 

حامیت از صنعت نرم افزار است. مدیرکل دفرت توسعه و کاربرد 

بیان   با  خود  سخنان  ادامه  در  صنعت  وزارت  اطالعات  فناوری 

اینکه در حال حارض کشور در زمینه صادرات نرم افزار از وضعیت 

مناسبی برخوردار نیست اظهار داشت: صادرات نرم افزار در سال 

93 حدودا 200 میلیون دالر بوده که این حجم صادرات در مقایسه 

با سایر کشورها بسیار کم است. 

وی با بیان اینکه هر چه میزان صادرات افزایش یابد ارز بیشرتی به 

کشور وارد خواهد شد افزود: متاسفانه به علت موانع و مشکالتی 

موجود آمار و ارقام صحیحی از صادرات نرم افزار وجود ندارد که 

این موضوع خود باعث فقدان برنامه ریزی صحیح می شود.

گزارش

 دو مانع بزرگ صادرات نرم  افزار

وزارت  اطالعات  فناوری  کاربرد  و  توسعه  دفرت  مدیرکل 

صنعت، معدن و تجارت در خصوص موانع دولتی صادرات نرم افزار 

گفت: دو مانع بزرگ دولتی شامل صادر نشدن پروانه صادراتی 

ارزشگذاری  مکانیزم  وجود  فقدان  همچنین  و  نرم افزار  برای 

نرم افزار وجود دارد که تالش می کنیم با رایزنی های الزم و ارایه 

راهکارهای مناسب در جهت رفع این موانع برآییم. وی خال کپی 

رایت در کشور را یکی دیگر از مشکالت این صنعت برشمرد و 

گفت:  هر چند قوانین الزم در این زمینه به تصویب رسیده است 

ولی  متاسفانه عمال رعایت منی شود و راه پرهزینه ای در جهت 

اجرایی شدن آن پیش رو است.

ارتقا کیفی محصوالت راه برون رفت از چالش پساتحریم

فضای  تحریم ها  رفع  با  اینکه  بیان  با  ادامه  در  زاده  اسامعیل 

گفت:  یافت،  خواهد  توسعه  کارها  و  کسب  و  بهبود  صادرات 

نباید فراموش کنیم که با رفع تحریم ها درها به روی رشکت های 

عظیم خارجی باز شده و شاید به نوعی کار رشکت های نرم افزاری 

با  رقابت  فکر  به  اکنون  از  باید  بنابراین  داخلی مشکل تر شود  

پیروزی در  از مهم ترین موارد  بود که یکی  رشکت های خارجی 

این رقابت و فضای بعد از تحریم، استانداردسازی و ارتقا کیفی 

محصوالت نرم افزاری داخلی است.

اسامعیل زاده افزود: همچنین همراه بودن بخش دولتی با بخش 

خصوصی می تواند در رفع مشکالت تاثیرگذار است به طوری که 

با برنامه ریزی دولت و بخش خصوصی در امتداد یکدیگر می توان 

در مقابل رقبای خارجی قرار گرفت.

ITرضورت اصالح شیوه های آموزش

مهندسی  روش های  بهبود  درخصوص  زاده  اسامعیل  مهندس 

نرم افزار در رشکت ها گفت: این امر موجب ارتقا کیفی محصوالت 

و انجام پروژه های موفق خواهد شد؛ چرا که بسیاری از مشکالت 

نیروهای  آشنایی  فقدان  به  کشور  نرم افزار  صنعت  به  مربوط 

متخصص با اصول مهندسی نرم افزار و نبود استانداردهای الزم در 

این خصوص مربوط می شود. 

در  رایج  آموزشی  شیوه  از  انتقاد  با  همچنین  زاده  اسامعیل 

آموزش  این  افزود:   آموزشی  مراکز  از  بسیاری  و  دانشگاه ها 

متناسب با نیازهای روز مراکز تولید نرم افزار نیست و فوق العاده 

سطح  ارتقا  و  آموزشی  شیوه های  وقتی  تا  لذا  است  سطحی 

مهارت های افراد حارض در این حوزه اصالح نشود نباید توسعه 

رشکت ها و خصوصا رشد صادرات نرم افزار را انتظار داشت. 

 صادرات نرم افزار حامیت دولت را می خواهد

در ادامه روزبه ترابی قائم مقام مدیرعامل رشکت توسن ضمن 

ارایه گزارشی در خصوص فعالیت این رشکت به بررسی جایگاه 

صنعت نرم افزار در اقتصاد کشور و تبیین چالش های آن پرداخت 

و گفت: در حال حارض سهم نرم افزار و خدمات فناوری اطالعات 

از تولید ناخالص داخلی نیم درصد است که این بسیار پایین است.

این به صادرات نرم افزار اهمیت  از  باید بیش  اینکه  بیان  با  وی 

مقایسه  در  ایران  نرم افزار  صادرات  وضعیت  گفت:  شود،  داده 

با سایر کشورها بسیار نامناسب است. در حالیکه کشوری مانند 

دالر  میلیارد   105 اطالعاتش  فناوری  حوزه  درآمد  سهم  هند 

دولتی  نرم افزار حامیت  اینکه صادرات  بر  تاکید  با  ترابی  است. 

تخصیص  طریق  از  می تواند  حامیت ها  این  افزود:  می طلبد،  را 

اعتبار ویژه، اصالح نظام گمرکی، ترغیب استفاده بیشرت از فناوری 

اطالعات، هدفگذاری بهینه در برنامه ششم توسعه صورت گیرد. 

تولید  زمینه  در  مالزی  موفقیت  دالیل  بررسی  به  ادامه  در  وی 

دولتمردان  گفت:  و  پرداخت  نرم افزاری  محصوالت  صادرات  و 

و  اطالعات  فناوری  توسعه  برای  بسیاری  مشوق های  مالزی 

آنها  مهم ترین  از  یکی  گرفته اند؛  نظر  در  کشورشان  ارتباطات 

معافیت مالیاتی 10 ساله برای رشکت های IT است. وی افزود: 

همچنین پرداخت هزینه های ساالنه دوبار رشکت در منایشگاه های 

بین املللی، پرداخت هزینه های سفر و بسیاری مشوق های دیگر 

در  نرم افزاری  به معرفی رشکت های  بسیاری  که هر یک کمک 

سطح بین املللی می کند.

به گفته ترابی مشوق های دولتی به حوزه صنایع مختلف کشور 

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  که  است  دالر  میلیارد  مالزی2/3 

باالترین سهم را دارد.

 تاثیر لغو تحریم ها بر رشکت های نرم افزاری

ادامه  در  نیز  آسیا  افزار  عامل رشکت سنجش  مدیر  قیالو،  آرش 

بر رشکت های  تحریم ها  لغو  تهدیدهای  و  فرصت ها  بررسی  به 

ورود  برای  الزم  رشوط  از  یکی  گفت:  و  پرداخت  نرم افزاری 

و  نرم افزاری  محصوالت  کیفیت  بردن  باال  جهانی  بازارهای  به 

استانداردسازی آن است.

وی افزود: واردات بی رویه و فقدان رعایت قانون کپی رایت از 

مهمرتین تهدیدهای صنعت نرم افزار کشور در دوران پساتحریم 

است.

خصوص  در  توسن  رشکت  مشاور  راسی  حسین  همچنین 

استانداردهای تولید نرم افزار به منظور صادرات  توضیحاتی ارایه 

داد و تجربه  27 ساله خود در سیلیکون ولی را ترشیح کرد.

نرم افزار،  صادرات  توسعه  تخصصی  نشست  پایانی  ساعات  در 

زهرا ضیایی رییس گروه توسعه صنعت فناوری اطالعات وزارت 

صنعت به بررسی زمینه های تعامل و مشارکت بخش خصوصی 

پرداخت  نرم افزار  و وزارت صنعت در راستای توسعه صادرات 

و  رشکت های تولیدکننده نرم افزار مشکالت خود در زمینه تعدد 

متولی و حضور شبه دولتی ها در بازار بیان کردند.

گزارش
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گزارش

بــه گــزارش دبیــر شــورای مدیــران معاونــت آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری، ایــن 

نشســت بــه ریاســت دکــرت علی اصغــر توفیــق بــا هــدف ایجــاد تعامــل و برقــراری ارتبــاط 

ــش و  ــوزش، پژوه ــوزه آم ــال در ح ــتگاه های فع ــن دس ــه بی ــطح وزارتخان ــرت در س بیش

ــت هــای انجــام  ــادن مجموعــه فعالی ــه اشــرتاک نه ــد گفــت ب ــزار شــد. بای ــاوری برگ فن

شــده در بخــش هــای مرتبــط وزرات صنعــت، معــدن و تجــارت، نــه تنها موجــب افزایش 

ســطح بهــره وری و پیشــگیری از تکــرار اقدامــات انجــام شــده و یــا در حــال انجــام مــی 

شــود، بلکــه طــرح  موضـــوعات مرتبــط بیــن صاحــب نـــظران و دســت انـــدرکاران باعث 

ترسیــع جریــان امــور و حصــول نتایــج، امــری مهــم خواهــد بــود. 

در ابتــدا دکــرت توفیــق برنامــه ششــم را در زمــره فعالیت هــای مهــم و اساســی دولــت 

ــری  ــا همفک ــم ب ــه شش ــه برنام ــوط ب ــکام مرب ــرد، اح ــدواری ک ــار امی ــمرد و اظه برش

ــود.  ــن ش ــی تدوی ــه و عملیات ــکاران هدفمندان هم

وی در ادامــه بــه مقولــه ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه رویکــرد جدیــدی ارائــه کــرد، بــا 

ایــن مضمــون کــه دانشــگاه هــا را براســاس نــوع تخصص شــان بــه صنعــت پیونــد دهیــم، 

بــرای مثــال در صنعــت خــودرو دانشــگاه تهــران مــی توانــد متولــی علمــی، دانشــکده 

علــوم اجتامعــی متولــی اجتامعــی، دانشــگاه اقتصــاد متولــی اقتصــادی تلقــی شــده و در 

حــوزه هــای تخصصــی بــه ارائــه خدمــات بپردازنــد. در ادامــه مهنــدس طالبــی، معــاون 

ــر از  ــن تقدی ــران ضم ــع ای ــازی صنای ــرتش و نوس ــازمان گس ــعه س ــزی و توس ــه ری برنام

ــع  ــازی صنای ــرتش و نوس ــازمان گس ــربدی س ــند راه ــن س ــت، تدوی ــن نشس ــزاری ای برگ

ــن  ــر در انجــام رســالت ســازمان دانســت و اذعــان داشــت طــی ای ــران را گامــی موث ای

ســند صنایــع در گروه هــای نفــت، گاز و پرتوشــیمی، هــای تــک، حمــل و نقــل ریلــی و 

دریایــی دســته بنــدی شــده اســت.

ایشــان از محدودیت هــای ایــن ســازمان در انتخــاب محــل، زمینــه و زمــان ســخن 

گفــت و ســپس مــروری بــر فعالیــت آموزشــی، پژوهشــی و فنــاوری ســازمان گســرتش 

و نوســازی صنایــع ایــران داشــت. مباحــث ایشــان در ســه بخــش فعالیــت هــای حامیتــی 

توســعه دانــش فنــی، فعالیــت کارگــروه هــای تخصصــی صنایــع ایــدرو و فعالیــت هــای 

مربــوط بــه توســعه مدیریــت و منابــع انســانی، توســط آقایــان دکــرت شــیخ و دکــرت کیانــی 

طــرح و مــورد بررســی قــرار گرفــت.

در پایــان مقــرر گردیــد گــزارش جامعــی از فعالیــت هــای انجــام شــده در حــوزه آموزش، 

ــه  ــن ب ــه شــود و همچنی ــدن و تجــارت تهی ــاوری در بخــش صنعــت، مع پژوهــش و فن

منظــور مشــارکت بیشــرت ســایر بخــش هــای تخصصــی در حــوزه آمــوزش، پژوهــش و 

ــا مســئولین  ــت ب ــران معاون ــی "شــورای مدی ــرر شــد در نشســت هــای آت ــاوری، مق فن

ــت  ــع جه ــان صنای ــن صاحب ــی و همچنی ــگاه های صنعت ــای دانش ــه"، از رؤس ــز تابع مرک

ــح نیازهــای بخــش  ــه منظــور ترشی ــط ب ــای مرتب ــا حــوزه ه ــت ب ــل بیشــرت معاون تعام

پژوهشــی، اولویــت بنــدی، ارائــه راهکارهــای توســعه ای و عملیاتــی شــدن تصمیــامت 

دعــوت بعمــل آیــد.

نشست شورای مدیران معاونت با مسئولین مراکز تابعه
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دف شرایط دریافت پروانه بهره برداری برای واحدهای تولید کننده نرم افزار تسهیل شد

مدیرکل دفرت توسعه و کاربرد فناوری اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت 

نرم افزار  کننده  تولید  واحدهای  برای  بهره برداری  پروانه  دریافت  کرد رشایط  اعالم 

تسهیل شد. 

ایشان ضمن اعالم این خرب افزود: با آغاز بکار دولت یازدهم و عنایت ویژه به صنعت 

نرم افزار که از صنایع سبز و پیرشفته محسوب می گردد بازنگری بر روی دستورالعمل 

کارشناسی  جلسات  تشکیل  ضمن  و  شد  آغاز  نرم افزار  بهره برداری  پروانه  دریافت 

این  اعطای  و رشایط  گردید  تسهیل  جاری  دستورالعمل  الزم  بررسی های  و  متعدد 

پروانه براساس معیارهای جدید و با تکیه بر استانداردها و خدمات پس از فروش، 

مجددا تهیه و به امضای مقام عالی وزارت رسید.

مهندس فرزاد اسامعیل زاده اضافه کرد: از این پس رشکتهای نرم افزاری می توانند با 

رشایط ساده تری از تسهیالت این پروانه نظیر معافیت مالیاتی 4 ساله، در اولویت 

بودن دریافت تسهیالت و تخفیفهای موجود در مرصف انرژی بهره مند گردند.

لذا رشکتهای نرم افزاری که تا کنون با رشایط قبلی موفق به دریافت پروانه بهره برداری 

 www.amarsanat.mimt.gov.ir/software سامانه  به  مجددا  نشده اند  نرم افزار 

رجوع منایند. )منت دستورالعمل در این سامانه قابل مشاهده است.(

در این رابطه گروه توسعه صنعت فناوری اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت 

با شامره تلفن های 85193915 و 85913589 پاسخگوی متقاضیان می باشد.
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گزارش

در  دفرت  این  پژوهش،  و  آموزش  دفرت  کل  مدیر  گزارش  به 

و  فنی  و رشکت های خدمات  بخش خصوصی  از  راستای حامیت 

بیشرت  هرچه  مشارکت  و  معاونت  این  از  مجوز  دارای  مهندسی 

تشکل های ایجاد شده در شناسایی و تحلیل نقاط ضعف و قوت و 

همچنین اتخاذ سیاست های حامیتی از توسعه رشکت های مذکور 

سلسله نشست هایی را با حضور رشکت ها و تشکل های مربوطه در 

دست اجرا دارد. در ابتدای نشست "نقش واحد های فنی مهندسی 

در دوره پسا تحریم" رئیس هیئت مدیره كانون طراحی مهندسی و 

طراحی مونتاژ ایران  هدف از این نشست را تبین نقش واحد های 

مهندسی در پیشربد اهداف اقتصادی دانستند و در ادامه افزودند 

که رفع تحریم ها تأثیرات مثبتی بر فعالیت های رشکت های فنی و 

مهندسی خواهد داشت. در ادامه معاون دفرت آموزش و پژوهش 

نیز تسهیل و توسعه فضای کسب و کار در رشایط پسا تحریم را در 

شناخت نقاط ضعف و قوت رشکت های خدمات فنی و مهندسی 

و لزوم بهره گیری از نظرات تخصصی آنها در سیاستگذاری و برنامه 

ریزی كالن و بخشی در جهت افزایش فعالیت های مهندسی در 

این نشست را حاصل  برگزاری  از کشور دانسته و  داخل و خارج 

اعضای هیأت  با  پژوهش  و  آموزش  برگزار شده دفرت  پیش جلسه 

مدیره کانون عنوان منودند.   

ادامه به منظور بررسی نقش رفع تحریم ها بر فعالیت های  در 

از  زیر  فنی و مهندسی در بخش صنعت، معدن و تجارت موارد 

عامل  مدیر  ناردیس،  مهندسی  رشكت  بازار  توسعه  مدیر  طرف 

رشكت مهندسی میتكو و مدیر عامل رشكت مهندسی بهینه پژوهش 

صنعت مطرح گردید:

-ایجاد نظام متمركز جهت مشاركت سازمان های داخلی و خارجی 

و انتقال تكنولوژی آنها

-افرایش بهره وری در توامنندسازی واحد های تولید كننده ماشین 

آالت و تجهیزات در كشور

-روشهای فاینانس مالی در اجرای طرح های صنعتی و معدنی

سپس رشكت كنندگان به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند 

و از باال بودن توان مهندسی رشکت ها و فارغ التحصیالن مهندسی 

در كشور به عنوان نقطه قوت در دوره پسا تحریم اشاره منودند. 

که اهم موارد مطرح شده از سوی رشکت کنندگان عبارت است از: 

در  كنندگان  مشاركت  عنوان  به  که  مهندسی  و  فنی  -واحدهای 

لیسانس حضور دارند موتور محرك فناوری محسوب می شوند

-لزوم تدوین اسرتاتژی توسعه خدمات فنی-مهندسی دوره پسا تحریم 

این  شدن  اجرایی  و  مهندسی صنعت  نظام  الیحه  تصویب  -لزوم 

قانون جهت ساماندهی و توسعه مهندسی در بخش

-تهیه و تدوین مشكالت دوره تحریم و انتظارات و برنامه ها در 

دوره پسا تحریم خصوصاً از دید گاه بازار رسمایه 

-ایجاد مشوق برای مهندسی معكوس در دوره پسا تحریم جهت 

بهره گیری از توان مهندسی جهت طراحی و ساخت ماشین آالت 

پیرشفته با تكنولوژی روز  

-ایجاد و توسعه رشكت های بازرسی فنی و مهندسی جهت اجرای 

پروژه های تولیدی، تجاری و نظارت بر فعالیت های مهندسی  

-حامیت از ایجاد و توسعه منایشگاه های دامئی در سایر كشورها 

خصوصاً كشورهای هدف در توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی 

-فرهنگ سازی و استفاده از ظرفیت صداو سیامی جمهوری اسالمی 

در معرفی و استفاده از توان فنی مهندسی كشور.

برای  تخصصی  های  كنرسسیوم  و  مهندسی  های  رشكت  -تقویت 

اجرای پروژه های بزرگ در کشور

های  واحد  از  حقوقی  و  مالی  های  حامیت  توسعه  و  -گسرتش 

مهندسی خصوصاً در بخشودگی های بیمه ای، مالیاتی و قضایی

-حل مسایل و مشكالت جهت شكل گیری  و ثبت كنرسسیوم های 

دارای  رشكت های  با  همكاری  و  مشاركت  و  كشور  در  مهندسی 

تكنولوژیها ی روز خصوصاً در تجهیزات و ماشین آالت

در پایان با پیشنهاد دفرت آموزش و پژوهش مقرر گردید تا كارگروهی 

با حضور منایندگان كانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران 

و صاحب نظران این حوزه و كارشناسان دفرت جهت بررسی و ارائه 

قانون  دو  ظرفیت  از  بهره گیری  در  حداکرثی  استفاده  راه کارهای 

تولیدی  موانع  رفع  قانون  و  و...  تولیدی  توان  از  استفاده  حداكرث 

و... تشکیل گردد.

گسترش و توسعه واحد های فنی مهندسی
در دوره پسا تحریم
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تفاهم نامه

با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  همكاری  تفاهم نامه 

دانشگاه آزاد اسالمی، به منظور دستیابی به خودكفایی علمی و 

ارتقای سطح تحقیقاتی و ایجاد ارتباط موثر و فعال بین وزارت 

صنعت، معدن و تجارت و  دانشگاه  آزاد اسالمی و تأمین رشایط 

فرهنگی  و  علمی  رسمایه های  و  منابع  امكانات،  فعال سازی  و 

آزاد  دانشگاه  رئیس  تجارت و  و  امضاء وزیر صنعت، معدن  به 

اسالمی رسید. هدف از انعقاد این تفاهم نامه ایجاد همكاری بین 

فنی،  از  اعم  امكانات  كلیه  گرفنت  نظر  در  با  دانشگاه  و  صنعت 

تولیدی، نیروی انسانی و اطالعات می باشد.

زمینه های همكاری پیش بینی شده در تفاهم نامه:

و  تشویق  و  تسهیل  و  كارآفرینی  توسعه  منظور  به  1(همكاری 

حامیت از فعالیت  های دانش بنیان و پارک  های علم و فناوری، 

صنفی و خدماتی و طرح شهرك  های فناوری آزاد )شفا( دانشگاه

و  فناوری  و  پژوهشی  آموزشی،  علمی،  همكاری های  2(توسعه 

عمرانی در جهت ارتباط پایا و سازمان یافته بین وزارت و دانشگاه

3(استفاده متقابل از امكانات و ظرفیت های آموزشی، پژوهشی 

و فرهنگی طرفین و برگزاری دوره های كوتاه مدت آموزشی به 

منظور ارتقای سطح تحصیلی مدیران و كاركنان وزارت

پروژه ها و پژوهش ها، طرح های تحقیقاتی  انجام  4(ایجاد بسرت 

مشرتك اعضای هیأت علمی دانشگاه و وزارت و نیز پایان نامه های 

برنامه های  و  اهداف  راستای  در  تكمیلی  تحصیالت  دانشجویان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

و هامیش ها(  )سمینارها  مشرتك  علمی  نشست های  5(برگزاری 

و همچنین تبادل اطالعات و اسناد علمی بین وزارت و دانشگاه

تعهدات طرفین در راستای اجرایی شدن زمینه های همكاری:

و  صنفی  صنعتی،  ناحیه  یا  شهرك  ایجاد  مجوز  اعطای  الف- 

خدماتی در محدوده یا حریم پارك های علم و فناوری

توسط  وزارت  اولویت  دارای  تحقیقات  از  مالی  حامیت  ب- 

واحدهای دانشگاه

ج- هدایت پایان نامه های تحصیالت تكمیلی دانشجویان

د- هدایت پروژه ها و پژوهش های اعضای هیأت علمی

ه- برگزاری دوره  های آموزشی كوتاه مدت و بلند مدت برای 

وزارت صنعت،  بخش  كاركنان  و  مدیران  تحصیلی  ارتیاط سطح 

معدن و تجارت

تفاهم نامه همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با دانشگاه آزاد اسالمی منعقد شد
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به گزارش دفرت حامیت از مالکیت صنعتی سومین جلسه کمیسیون  

روز  )یونیدو(  متحد  ملل  صنعتی  توسعه  سازمان  با  هامهنگی 

دوشنبه مورخ 94/5/26 به ریاست دکرت توفیق معاون  آموزش، 

پژوهش و فناوری وزات متبوع و با حضور منایندگان وزارت امور 

خارجه، راه و شهرسازی، تعاون،کار و رفاه اجتامعی، نفت، نیرو، 

جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و مرکز تحقیقات 

برگزار  نادری  شهید  ساختامن  محل  در  کشور  علمی  سیاستهای 

اقدامات  روند  از  گزارش  توفیق  دکرت  جلس  ابتدای  در  گردید. 

اجرای  در  ارائه منودند.  متقابل   گرفته  و همکاری های  صورت 

تعهدات بین املللی ایران به کنواسیون کیوتو در خصوص کاهش 

گازهای گلخانه ای ناشی از احرتاق گاز مشعل پاالیشگاهی، وزارت 

نفت پروژه بازیافت گاز فلر در قالب طرح جامع توسعه پایدار 

مذاکره  حال  در  آن  اجرای  منظور  به  و  تعریف  جنوبی  پارس 

همکاری  طریق  از  بین املللی  پیامنکاران  با  قرارداد  عقد  جهت 

پاور  ارایه  با  این طرح  باشد. دکرت احمدی مجری  با یونیدو می 

پوینت گزارش مبسوطی در خصوص این پروژه و میزان پیرشفت 

مدیرکل  که  است  حالی  در  این  دادند.  جلسه  اعضای  برای  آن 

دستور العمل  طی  )یونیدو(  متحد  ملل  صنعتی  توسعه  سازمان 

بیست و پنجم فوریه سال 2015، همکاری یونیدو در هر پروژه 

حتی پروژه های مربوط به حفظ محیط زیست در ایران را منوط 

به تایید شورای امنیت سازمان ملل منوده است. فرایند پیش بینی 

پروژه که  در  این  اجرای  مانع روند  این دستورالعمل،  شده در 

نفت  وزارت  زیست  محیط  رفع آلودگی  برنامه  بحرانی  مسیر 

قراردارد گردیده است. مناینده وزارت امور خارجه توضیحاتی در 

خصوص پی گیریهای فراوانی که از طریق دفرت سازمان ها ی بین 

املللی وزارت خارجه مستقر در وین داشته اند را ارایه منودند. که 

در نهایت و با تصویب اعضا جلسه مقرر شد نامه ای با موضوع 

خسارات ناشی از دستور العمل مدیر کل یونیدو به معاونت امور 

حقوقی و بین امللل وزارت امور خارجه ارسال تا ضمن پیگیری از 

مدیر کل یونیدو جهت لغو فوری دستور العمل صدراالشاره نسبت 

به جربان خسارات ناشی از آن اقدام الزم به عمل آید. در ضمن 

مقرر شد با احضار رییس دفرت یونیدو در ایران موضوع از طریق 

کمیسیون  کارگروه  است  ذکر  شایان  گردد.  پی کیری  نیز  ایشان 

از  دفرت حامیت  در محل  در مورخ 94/5/19  یونیدو  هامهنگی 

سازمان های  منایندگان  حضور  با  و  وزارتخانه  صنعتی  مالکیت 

ایمیدرو، ایدرو، زمین شناسی و اکتشافات معدنی، توسعه تجارت، 

رشکت شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک، معاونت امور صنایع 

و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی برگزار شده بود و مصوبات 

موسسات،  رشکت ها،  از  که  پروژه  عنوان   39 شامل  کارگروه 

کشور  تجارت رسار  و  معدن  سازمان های صنعت،  و  معاونت ها 

دریافت شده بود در کمییسون هامهنگی مورد بحث بررسی قرار 

گرفت و مقرر شد جهت همکاری با یونیدو طی نامه ای به دفرت 

یونیدو در ایران ارسال و مورد پی گیری قرار گیرد. 

سومین جلسه کمیته هماهنگی یونیدو با حضور نمایندگان کمیته برگزار گردید

گزارش

های  شرکت  میان  فناوری  اطالعات  تبادل 
ایرانی و آلمانی در برلین

دومین کنفرانس علوم و فناوری های پیرشفته برای توسعه 

انجمن  همت  به  شهریور  نوزدهم  تا  هفدهم  ایران  پایدار 

همکاری  و  آملان  مقیم  ایرانی  دانشگاهیان  و  متخصصان 

دانشگاه های برلین و الیپزیک در شهر برلین برگزار می گردد. 

مهندس حسن آقاکثیری رییس مرکز توسعه فناوری و صنایع 

مطلب  بیان  با  تجارت  و  معدن   ، صنعت  وزارت  پیرشفته 

کننده  رشکت   300 از  بیش  حضور  به  باتوجه  افزود:  فوق 

از 50 دانشگاه، پژوهشگاه، مراکز سیاستگذار و رشکت های 

صنعتی، این کنفرانس فرصت مغتنمی برای تبادل اطالعات و 

به اشرتاک گذاری تجربیات موفق کارآفرینان و پژوهشگران 

ایرانی و آملانی است.

وی گفت: از رشکت های فعال صنایع پیرشفته و دانش بنیان 

آشنایی  ضمن  کنفرانس  این  در  حضور  با  ایم  کرده  دعوت 

دانش  انتقال  در  بتوانند  دنیا  روز  فناوری های  آخرین  با 

رشکت های آملانی و بومی سازی آن تالش کنند و دستاوردهای 

کشورمان را به منایش بگذارند .

فعال  حضور  سازی  زمینه  کرد:  نشان  خاطر  آقاکثیری 

رشکت های ایرانی در منایشگاه های بین املللی و سمینارهای 

فناوری های نوین از جمله مهمرتین برنامه های آتی در دوران 

پسا تحریم است.

زیر  عناوین  با  کارگروه   10 قالب  در  کنفرانس  این  مباحث 

ارائه می شود:
1.Scientific International Cooperation, 
Education & Research Systems
2.Renewable Energies  and energy saving
3.High Tech Entrepreneurship and
 Technology Transfer
4.Water Resource Management and
 Treatment Technologies 
5.Dust, Drought and Environment 
6.Sustainable Development,
7.Novel Technologies, 
8.IT & Big Data Analysis
9.Marine Resource Management and
10. EOR, Enhanced Oil Recovery

فناوری  توسعه  مرکز  رئیس  آقاکثیری،  مهندس  است،  گفتنی 

پنل  در  حضور  جهت  سخرنان  بعنوان  پیرشفته،  صنایع  و 

در  پیرشفته،  صنایع  کارآفرینی  و  فناوری  انتقال  تخصصی 

کنفرانس حضور خواهد یافت.
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گزارش

با ابالغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه از سوی مقام 

معظم رهربی، نظام تدوین برنامه ششم مورد بازنگری قرار گرفته 

قالب  در  جدید  احکام  پیشنهاد  و  گذشته  های  برنامه  بررسی  و 

شوراهای تخصصی 29 گانه، آغاز شد. در این راستا وزارت صنعت، 

معدن و تجارت در 15 شورا عضویت داشته و ریاست سه شورای 

صنعت و معدن، بازرگانی و تجارت بین امللل را برعهده دارد. یکی 

از شوراهایی که این وزارتخانه در آن عضویت دارد، شورای برنامه 

وزارت  برعهده  آن  ریاست  که  باشد،  می  فناوری  و  علم  ریزی 

مرکز  رئیس  آقاکثیری،  مهندس  است.  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

بعنوان مناینده وزارت صنعت،  فناوری و صنایع پیرشفته  توسعه 

معدن و تجارت در کارگروه تخصصی شورای برنامه ریزی علم و 

فناوری حضور داشته و درخصوص فعالیت های انجام شده در این 

برنامه ششم مقرر  برنامه ریزی  نظام  حوزه عنوان منودند: طبق 

تبیین، هدفگذاری  موجود  ها وضع  کارگروه  از  هریک  در  است 

انجام، شاخص های ارزیابی تعیین و با احصاء چالش ها، سیاست ها، 

از  هریک  برای  مالی  برآورد  عملیاتی،  های  برنامه  و  اقدامات 

فناوری  و  علم  ریزی  برنامه  شورای  در  شود.  انجام  موضوعات 

تدوین  کنار  در  نیز  فناوری  و  علم  نظام  ساماندهی  شد،  مصوب 

احکام برنامه انجام شود. 

تخصصی  کارگروه  از  تاکنون چهار جلسه  افزود،  ایشان همچنین 

و  نهادها  برخی  و  تشکیل  فناوری  و  علم  ریزی  برنامه  شورای 

پیشین  ای  توسعه  برنامه های  گزارش آسیب شناسی  دستگاه ها 

اختصاصی  شاخص های  دوجلسه  در  اند، همچنین  منوده  ارائه  را 

ارزیابی برنامه ششم در قالب 33 شاخص تهیه شده و مقرر است 

پس از نهایی سازی در شورای برنامه ریزی ارائه و مصوب گردد. 

الزم به توضیح است منایندگان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و 

فناوری، دفاع، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، 

نفت، ICT،  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق 

نوآوری و شکوفایی، پارک فناوری پردیس، شهرک علمی تحقیقاتی 

علمی،  انجمن های  دانشگاهی،  جهاد  فضایی،  سازمان  اصفهان، 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اعضای کارگروه تخصصی شورای 

علم و فناوری تدوین برنامه ششم می باشند.

کمیته فنی تخصصی  بررسی طرح های صنایع پیرشفته  در 

حوزه تجهیزات پزشکی ،  چهار طرح را از مصادیق صنایع پیرشفته 

تایید و تعریف منود.

نادری  این نشست که هفدهم مرداد ماه در ساختامن شهید  در 

حسن  مهندس  حضور  با  و  تجارت  و  معدن   ، صنعت  وزارت 

بهمراه  پیرشفته  صنایع  و  فناوری  توسعه  مرکز  رییس  آقاکثیری 

تجارت  و  این مرکز، منایندگان سازمان صنعت معدن  کارشناسان 

برق  صنایع  دفرت   ، صنایع  معاونت  تخصصی  دفاتر  تهران،  استان 

و  داورانی  و  بهداشتی  و  دارویی   ، الکرتونیک و صنایع غذایی  و 

علمی  پژوهش های  سازمان  و  دانشگاه ها  علمی  هیئت  اعضای 

توضیحات صاحبان طرح،  و  ارائه  از  پس  برگزار شد.  و صنعتی  

ارزیابی سطح  تکنولوژی و فرآیندهای پیشنهادی   پیرامون  بحث 

بهمراه داوری تخصصی صورت گرفت که درنهایت 4 طرح حوزه 

صدور  منظور  به  ها  طرح  رسید.این  تأیید  به  پزشکی  تجهیزات 

جواز تاسیس و پروانه بهره برداری جهت استقرار در شعاع 120 

کیلومرتی تهران مورد تأیید واقع شدند.

تایید 4 طرح صنایع پیشرفته توسط مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته 

تدوین احكام حوزه علم و فناوری در برنامه ششم توسعه
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نخستین هامیش آشنایی با مناد اعتامد الکرتونیکی و نقش 

و  گلستان  استان  در   , کوچک  کارهای  و  کسب  درتوسعه  آن 

شهرستان گرگان برگزار شد . 

الکرتونیکی  تجارت  توسعه  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 

و  پژوهش  آموزش،  معاون  توفیق  اصغر  علی  دکرت  کشور، 

فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که راه 

پیرشفت کشور از توسعه تجارت الکرتونیکی می گذرد گفت:" 

اعتامد  مناد  مجوز  کشور  در  سایت  هزار   11 حارض  حال  در 

الکرتونیکی گرفتند که این نشان از توجه به کسب و کارهای 

اینرتنتی در ایران است."

وی همچنین با اشاره به توامنندی های  استان گلستان در زمینه 

امر  این  گیری   قرار  خواستار   الکرتونیکی   تجارت  توسعه  

تنها   " کرد:  تاکید  و  شد  استان  اداری  شورای  کار  دستور  در 

انجام  ایران  در  دنیا  الکرتونیکی  تجارت  معامالت  درصد  یک 

می شود."

تومان  میلیارد  هزار   50 حدود  گذشته   سال  افزود:"در  وی  

حجم معامالت تجاری الکرتونیکی در کشور بوده است. بخش 

مرصف کننده جلوتر از بخش های دولتی در تجارت الکرتونیکی 

حرکت کرده و می تواند به شدت توسعه پیدا کند، ارزش تجارت 

سال  در  جهان  در   )B2B( بنگاه  با  بنگاه  نوع  از  الکرتونیکی 

2013 ،15 تریلیون دالر و تقریبا 12 برابر تجارت الکرتونیکی از 

نوع خرده فروشی برآورد شده است."

توفیق ادامه داد: "ما در کشور 35 هزار امضای دیجیتالی داریم 

برسد  دیجیتالی  امضای  میلیون   20 به  رقم  این  است  نیاز  که 

بین املللی  تعامالت  در  نیست.  پیچیده ای  و  سخت  کار  این  و 

از  استفاده  کنیم،  استفاده  کاغذی  سیستم  از  منی توانیم  دیگر 

سیستم کاغذی در دنیا منسوخ شده و دیگر مورد استفاده قرار 

منی گیرد."

و  معدن  صنعت،  وزیر  فناوری  و  پژوهش  آموزش،  معاون 

فرصت  یک  الکرتونیکی  تجارت  توسعه  اینکه  بیان  با  تجارت 

جهانی است، ادامه داد:" برای توسعه تجارت الکرتونیکی باید 

دولت به خرید الکرتونیکی اهتامم داشته باشد و بر ای تحقق 

الکرتونیکی  تدارکات  مخفف  که  "تاد"  نام  به  سامانه ای  آن 

معامالت  در  آسیا  کردیم.  راه اندازی  کشور  در  است  دولت 

تجارت الکرتونیکی از اروپا پیشی  گرفته و چین در این زمینه 

کار فراگیری انجام داده و پیشتاز است."

50 هزار میلیارد تومان خرید اینرتنتی در کشوردر سال 93

در ادامه این هامیش محمد گرکانی نژاد رییس مرکز توسعه 

تجارت الکرتونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از 50 

هزار میلیارد تومان خرید اینرتنتی در کشور در  سال 93   خرب 

داد و گفت:"با توجه به این که تجارت الکرتونیکی در کشور 

در یک سال اخیر از رشد باالیی نسبت به دنیا برخوردار است 

رضورت دارد مسووالن به فضای کسب و کار ایجاد شده از این  

ناحیه در کشور بیشرت توجه کنند."

خرید  مرکزی  بانک  توسط  منترشه  آمار  "طبق  افزود:  وی 

اینرتنتی در کشور در سال  93 نسبت به مدت مشابه سال 92 

از  رشد  26 درصدی داشت در حالی که در دنیا از رشد 10 

الی 12 درصدی برخوردار بوده است.باید در حامیت از فضای 

کسب و کاری که در حوزه تجارت الکرتونیکی در کشور فراهم 

شده، توجه جدی کرده و از مزایای آن در ایجاد کارآفرینی و 

فرصت شغلی جدید نهایت بهره را برد."

تجارت  گسرتش  فراروی  مشکالت  "از  گفت:  نژاد  گرکانی 

الکرتونیکی در کشور پایین بودن پهنای باند اینرتنت است که 

برای رفع آن باید دستگاه ها هامهنگ عمل کنند."

اعتماد  نماد  همایش  نخستین  برگزاری  جریان  در 
الكترونیكی در استان گلستان-گرگان مطرح شد :

باید سهم تجارت الكترونیكی در کشور را افزایش دهیم
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113 مناد اعتامد الکرتونیکی در گلستان 

حسین قلی قوانلو رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان 

از دیگر سخرنانان این هامیش بود که  گفت: »در استان برای 

113 رشکت و شخص حقیقی مجوز مناد الکرتونیکی صادر شده 

است. تاکنون 10 هزار و 680 رشکت و شخص حقیقی مجوز مناد 

الکرتونیکی را در کشور دریافت کردند.بنا بر این سهم  استان 

گلستان از کل  مجوزهای مناد اعتامد الکرتونیکی کشور تنها یک 

درصد است و از این نظر جایگاه خوبی در کشور نداریم.«

وی ادامه داد: »براساس جمعیت استان انتظار داریم دو درصد 

صدور مجوزهای مناد اعتامد الکرتونیکی و تجارت الکرتونیکی 

را در گلستان داشته باشیم.  رضیب نفوذ اینرتنت استان گلستان 

در  اینرتنت  رضیب  میانگین  است،  کشوری  میانگین  از  کمرت 

و  مازندران  تهران،  مثل  استان هایی  و  است  درصد   73 کشور 

اصفهان از رضیب نفوذ اینرتنت باالیی برخوردار هستند.«

گلستان  استان  در  اینرتنتی  نفوذ  رضیب  اینکه  بیان  با  قوانلو 

نسبت به سال گذشته رشد داشته است، ترصیح کرد: »در سال 

امسال  که  بود  درصد   45 استان  اینرتنت  نفوذ  رضیب  گذشته 

به 62.5 درصد رسیده است. باید به دنبال توسعه اینرتنتی در 

جمعیت  درصد   49 آنکه  به  توجه  با  باشیم،  استان  روستاهای 

تجارت  گسرتش  برای  باید  می کنند  زندگی  روستاها  در  استان 

الکرتونیکی توسعه اینرتنتی در روستاها داشته باشیم.«

وی ترصیح کرد: »آمارها نشان می دهد در سال 2014، یک هزار 

جهان  در  الکرتونیکی  صورت  به  تجارت  دالر  میلیارد   500 و 

انجام شده است.«

اینکه  بیان  با  گلستان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رئیس 

کرد:  دارد، خاطرنشان  استان وجود  در  واحد صنفی  45 هزار 

صنفی  واحد   450 باید  گلستان  در  جهانی  آمارهای  »براساس 

برگزاری  با  امیدواریم  کنند.  فعالیت  الکرتونیکی  صورت  به 

هامیش ها و فرهنگ سازی در راستای توسعه تجارت الکرتونیکی 

گام برداریم و بتوانیم بخش های مختلف اصناف و دستگاه های 

اجرایی را با تجارت الکرتونیکی آشنا کنیم.«

فناوری اطالعات در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفت 

دانشگاه  گفت:  استاد  اکرب جاللی,  علی  این هامیش  ادامه  در 

فناوری  مبحث   , توسعه  ششم  برنامه  در   , بار  اولین  »برای 

اطالعات به عنوان یکی از هشت محور توسعه قرار گرفته است 

و امیدواریم با این روال که وضعیت فناوری اطالعات و تجارت 

الکرتونیکی ایران تغییر قابل توجهی را شاهد باشد .«

وی افزود :”اینرتنت قاره ششم دنیاست و عامل موثر در جهانی 

شدن است ایران نباید از جهانی شدن برتسد ! نباید از این ماجرا 

فراری باشد . ایران چندین سال از جهانی شدن و رقابت در بازار 

جهانی به بهانه های مختلف کناره گیری کرده و عقب مانده 

است و اکنون وقت آن است که ایران نیز وارد این عرصه شود “

و  زمینه جهانی شدن صنعت  در  ایران   » کشور  گفته وی  به 

تجارت در بین 181 کشور دنیا, رتبه 156 قرار  دارد  بطوری 

که حتی برخی از کشورهای منطقه نیز رتبه بهرتی نسبت به 

کشور ایران دارند .«

جاللی به سفر هیات های اروپایی به کشور اشاره کرد و گفت: 

»بیشرتین مترکز کشورهایی مانند فرانسه و آملان بر روی بازار 

اتومبیل در ایران است و سعی دارند با تکیه بر توامنندی های 

 . برسانند  به فروش  ایران  را در کشور  اتومبیل هایشان  خود  

به این دلیل که صنعت خودروسازی در کشورهای پیرشفته و 

با تکنولوژی  , آملان و …  , فرانسه  یافته مانند آمریکا  توسعه 

ترکیب شده و دیگر ماشین های کنونی آنها در بازار کشورهای 

با  به ماشین های جدید  را  ندارد و جای خود  خودشان جایی 

تکنولوژی های جدید میدهند ! برای مثال پیش بینی شده است 

که تا سال 2020 خودروهای بدون رسنشین در کشور امریکا به 

10 میلیون دستگاه برسد که حدود 75% این خودروها از نرم 

افزار و تکنولوژی های نرم افزاری ساخته شده است .«

55میلیون نفر به اینرتنت دسرتسی دارند 

نیز در  استان گلستان  فتا  پلیس  از  الله رجبلی  رسهنگ حبیب 

و  کرد  اشاره  مجازی  فضای  کاربران  تعداد  به  خود  سخرنانی 

گفت: »در ابتدا کاربران فضای مجازی در ایران 250 نفر بودند 

که امروزه این تعداد به بیش از 55 میلیون نفر در ایران رسیده 

است .ایران به لحاظ تعداد کاربران اینرتنت در خاورمیانه رتبه 

اول را داراست و در آسیا رتبه 6 را دارد .«

به لحاظ  اول  آمار در آسیا 5 کشور  اساس  داد: »بر  ادامه  وی 

تعداد کاربران اینرتنت  چین ،هند، ژاپن ،اندونزی و کره جنوبی 

است . حال آن که رضیب نفوذ اینرتنت در کشور ایران از %10 

به 74درصد  رسیده است و در استان تهران رضیب نفوذ تقریبا 

 %95 به  حدودا  نفوذ  مازندران رضیب  استان  در  و    %100 به 

رسیده است و در استان گلستان رضیب نفوذ اینرتنت 62.5 % 

است«

گزارشگزارش

مهندس ادیب مدیر اجرایی طرح های صنایع نوین درخصوص 

تحت  کنون  تا  زیادی  صنعتی  کانی های  گفت:  صنعتی  خاك های 

عنوان خاک های صنعتی به کار گرفته شده اند. اساس تقسیم بندی 

خاک های صنعتی در کشورها بسته به کاربردشان متفاوت است، 

اما در یک چیز مشرتک هستند و آن این است که عمده خاک های 

به  بسته  رس ها  می گیرند.  قرار  رس ها  انواع  گروه  در  صنعتی 

کاربردشان معانی و تعاریف ویژه دارند و در حقیقت رس نامی 

ساختامن  و  شیمیایی  خواص  باشد.  یکسان  همه  نزد  که  نیست 

ریزی  بود،  نشده  شناخته  خوبی  به  بیستم  قرن  نیمه  تا  رس ها 

دانه های رس علت اصلی ناشناخته ماندن کانی در بررسی آنها بود. 

کاربرد پرتوهای رونتگن در تجزیه و تحلیل ساختامن آنها و کاربرد 

میکروسکوپ الکرتونی برای مشاهده ذرات بسیار ریز این کانی ها، 

مستقیم  پیامد  رس ها  بفرد  منحرص  ویژگی های  که  داشت  معلوم 

ابعاد و ساختامن شبکه ای ویژه آنها است.

مهندس ادیب گفت: استفاده از انواع خاک های صنعتی و کانیهای 

ساله  هزار  پیشینه ای چند  ایران  در  گوناگون،  برای مصارف  رسی 

دارد. امروزه کانیهای رسی همچون بال کلی در صنایع بسیاری از 

ساختامنی،  رنگ سازی،  کاغذسازی،  سازی،  کاشی  رسامیک،  جمله 

میکروبیولوژی  الکرتیکی،  دارویی،  بهداشتی،  غذایی،  ریخته گری، 

و... استفاده میشود كه هر روز مورد مرصف تازه ای برای آن یافت 

می شود. از ایرنو رسمایه گذاران جدیدی وارد این عرصه می شوند.

توسعه  به  توجه  با  افزود:  نوین  صنایع  طرح های  اجرایی  مدیر 

صنعت کاشی و رسامیک در جهان نیاز این صنایع به مواد اولیه با 

کیفیت و دارای کمرتین ناخالصیها هرچه بیشرت احساس می شود. 

خوبی  به  رسامیک  و  کاشی  تولید  در  صنعتی  های  خاك  اهمیت 

مشهود است به طوری كه سال 92 میزان تولید كاشی و رسامیك در 

کشور بیش از 450 میلیون مرت مربع بود. ارزش محصوالت تولیدی 

بالغ بر 4500 تا 5000 میلیارد تومان اعالم شده است كه برای تولید 

این مقدار کاشی و رسامیک حدود 9 تا 9/5 میلیون تن خاک های 

تولید  كه عمده  است  دلیل  به همین  است.  صنعتی مرصف شده 

کننده های رس، امروزه خالص سازی بال کلی را هم در دستور کار 

خود قرار داده اند تا بتوان از این رس در مصارف چینی بهداشتی 

و مصارف دیگر استفاده منود. بال کلی فرآوری شده دومیّن ماده 

پالستیسیته در صنعت رسامیک پس  اهّمیت و خاصیت  اساس  بر 

از کائولن می باشد و در واقع رسی است که از بیشرت ناخالصی ها 

پاک شده و خواص و مشخصات آن برای همیشه ثابت باشد، یعنی، 

در طی زمان های مختلف خرید، خریدار، یک بال کلی با خواص و 

مشخصات ثابت دریافت کند.

بال کلی )Ball Clay( یک نوع سنگ رسوبی است که حاوی کائولینت 

و مقدار جزیی ایلیت، کلریت و مونت موریونیت است. همراه با 

اکرث ترکیبات آلی و گاهی همراه الیه های ذغال یافت می شود. 

مصارف آن در رسامیک های بهداشتی، چینی های الکرتیکی، انواع 

کاشی ها، ظروف غذاخوری، صنایع دستی و نسوزها است. بال کلی 

یک کانی فوق العاده کم یاب است که در نقاط معدودی از جهان 

یافت می گردد. نام بال كلی از انگلستان می آید و به رس خاكسرتی 

رسوبی كائولینیتی با پالستیسیته باال و دانه ریزی گفته می شود كه 

در اثر حرارت به رنگ سفید یا نزدیك به سفید درمی آید.

و  برداشت  ابتدایی  روش های  به  بال کلی ها  نام گذاری  تاریخچه 

بازمی گردد.  انگلستان(  در  بار  )اولین  معدن  از  آن ها  استخراج 

بــر اساس آمـــار گمرک کشور، در حال حارض برای رفع نیازهای 

از  شده  فرآوری  بال کلی  تن  هزار   85 حدود  در  سالیانه  داخلی، 

کشورهای اروپائی به داخل کشور وارد گـــردیده ودر همین حال 

بعلت نبود کارخانه فرآوری بال کلی در ایران از برخی معادن استان 

به  فرآوری  جهت  خام  صورت  به  بال کلی  فارس،  و  اصفهان  یزد، 

خارج کشور صادر می گردد که این موضوع رضورت توجه به این 

امر را کامال منایان می سازد.

لزوم توجه به فرآوری خاك های صنعتی
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صندوق حامیت از تحقیقات و توسعه و صنایع الکرتونیک 

حامیت از طرح های پیرشفته صنعتی را در دستور کار خود 

قرار داده است. در این رابطه »بازطراحی و ساخت دستگاه 

پایش خوردگی خطوط انتقال نفت و گاز«  و »تولید دستگاه 

لیزر جراحی دهان و دندان« از طرح های های تک و پیرشفته 

ای است که در سال جاری به تصویب صندوق رسیده است.

آغاز تولید دستگاه لیزر جراحی دهان و دندان 

حامیت  با  دندان  و  دهان  های  جراحی  لیزر  دستگاه  تولید 

صندوق حامیت از تحقیقات و توسعه صنایع الکرتونیک برای 

نخستین بار در کشور آغاز می شود.

سازی  بومی  طرح  به  تسهیالت  اعطای  گزارش  این  اساس  بر 

دانش فنی ساخت »دستگاه لیزر دیود بافت نرم« در صندوق 

تصویب  به  الکرتونیک  صنایع  توسعه  و  تحقیقات  از  حامیت 

رسید.

دانپزشکی  دانش  تکنولوژی  توسعه  راستای  در  که  طرح  این 

شاخص  بهبود  به  شایانی  کمک  تواند  می  است  شده  ارائه 

سالمت دهان و دندان در جامعه داشته باشد.

دستگاه لیزر دیود بافت نرم قادر است با استفاده از تکنولوژی 

عملکردهای  دندان  و  دهان  های  جراحی  فرآیند  در  لیزر 

مختلفی چون شکاف دادن، قطع بافت های نرم، لخته سازی، 

انعقاد خون و کنرتل پذیری آنی را به انجام رساند. این دستگاه 

کردن  اسرتیل  و  دهانی  تومورهای  برداشنت  در  همچنین 

حوزه  در  وسیعی  کاربردهای  و  داشته  کاربرد  دهان  محیط 

های  )بیامری  پریدونسی  از  اعم  دندانپزشکی  تخصصی  های 

و  کشی(  )عصب  اندودنسی  سازی(،  )مرتب  ارتودنسی  لثه(، 

پروستودنسی )پرتزهای دندانی( دارد.

این گزارش حاکی است شاخص دهان و دندان یکی از موارد 

اساسی در شاخص های سالمت جامعه است. بر اساس آمارهای 

ارائه شده از سوی اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت 

شاخص پوسیدگی دندان در ایران وضعیت مناسبی ندارد، در 

حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا این شاخص از اولویت 

باالیی در برنامه های سالمت برخوردار است.

رشکت نوید آسایش پارسیان برای نخستین بار موفق به بومی 

و  نرم  بافت  دیود  لیزر  دستگاه  اولیه  منونه  ساخت  و  سازی 

اخذ تائیدیه از اداره کل تجهیزات پزشکی شده است.تولید این 

دستگاه برای اولین بار در کشور با حامیت صندوق حامیت از 

تحقیقات و توسعه صنایع الکرتونیک آغاز می شود.

حامیت از بازطراحی و ساخت دستگاه پایش خوردگی خطوط 

انتقال نفت و گاز

اعطای تسهیالت به بازطراحی و ساخت دستگاه پایش خوردگی 

به تصویب  انتقال نفت و گاز دیگر طرحی است که  خطوط 

صندوق حامیت از تحقیقات و توسعه صنایع الکرتونیک رسید.

این گزاش حاکی است هدف از اجرای این طرح که از سوی 

رشکت روئین گران صنعت غرب آسیا ارائه شده است، ساخت 

اساس  بر  خوردگی  پایش  یافته  بهبود  دستگاه  از  هایی  منونه 

تکنیک نوین الکرتوشیمیایی است.

خوردگی  میزان  پایش  حارض  حال  در  گزارش  این  اساس  بر 

خطوط انتقال نفت و گاز از روش کوپن گذاری )منونه گذاری 

در داخل لوله( انجام می شود.

الکرتودها  پتانسیل  تغییرات جریان و  پردازش  با  این دستگاه 

روند و رسعت خوردگی و عمر باقی مانده سازه را محاسبه 

می کند.

بازطراحی و ساخت دستگاه ضمن ایجاد سهولت و دقت در 

واردات  به  نیاز  به خودکفایی و حذف  پایش خوردگی منجر 

این محصول می شود.

از مزیت های دیگر این طرح را می توان بومی سازی دانش 

کشور  خارج  به  وابستگی  کاهش  و  آوری  ارز  پیرشفته،  فنی 

عنوان کرد.

گزارش خربنگار صندوق حامیت حاکی از آن است که طرح های 

از  حامیت  صندوق  در  نیز  دیگری  پیرشفته  و  تک"  "های 

تحقیقات و توسعه صنایع الکرتونیک به تصویب رسیده است 

که در گزارش های آینده به آنها پرداخته خواهد شد.

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیک تصویب کرد
حمایت از اجرای دو پروژه صنایع پیشرفته در کشور برای نخستین بار
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گزارش

مبلغ  مجموع  از  گفت:  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  رییس 

درخواستی مربوط به 449 طرح مصوب رشکت های دانش بنیان 

171 میلیارد و 300 میلیون تومان یعنی 66 درصد مبالغ درخواستی 

مصوب شده است.

رشکت های  فعالیت  انعکاس  درخصوص  سلطانی  بهزاد  دکرت 

دانش بنیان افزود: یک هزار و 567 رشکت توسط معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری، دانش بنیان شده و از بین این رشکت ها 

یک هزار و 48 رشکت )حدود 67 درصد( به صندوق نوآوری و 

شکوفایی طرح خود را ارائه کرده اند.

وی بیان کرد: از بین طرح ها 749 طرح تعیین تکلیف شده )معادل 

71 درصد( و مابقی یا در دست بررسی، تاخیر در ارائه طرح و یا 

انرصاف بوده است.

سلطانی اظهار کرد: از بین طرح های ارائه شده 449 طرح مصوب 

یا  بنیان  دانش  )معادل 60 درصد( و 213 طرح رشکت های  شده 

رد و یا انرصاف خود را اعالم کرده، از مجموع 449 طرح مصوب، 

تسهیالت  دریافت  درخواست  تومان  میلیون   500 و  میلیارد   258

ارائه شده که در مجموع 171 میلیارد و 300 میلیون تومان آن در 

صندوق مصوب شده است.

وی با اشاره به اینکه در تصویب اعتبارات و ارائه تسهیالت سهل 

گیری های الزم انجام شده است، افزود: بیشرتین نسبت ریالی از 

بودجه مصوب صندوق )یک میلیارد تومان( مربوط به تهجیزات 

پیرشفته ساخت و تولید آزمایشگاهی با 19 درصد است.

با 18  یادآور شد: داروهای پیرشفته و مهندسی پزشکی  سلطانی 

درصد، الکرتونیک و کنرتل با 17 درصد، فناوری زیستی 14 درصد، 

محصوالت پیرشفته سایر بخش ها مربوط به نفت و گاز و نیرو با 

11 درصد به ترتیب بیشرتین نسبت ریالی مصوب شده را به خود 

اختصاص داده اند.

افزار و کامپیوتر،  ارتباطات و نرم  افزود: فناوری اطالعات و  وی 

مواد و پویش، فناوری نانو، هوا و فضا، اپتیک و فتونیک و انرژی و 

فناوری های نو به ترتیب بیشرتین نسبت ریالی از پول صندوق را 

به خود اختصاص داده است.

پیرشفته  محصوالت  درصد،   19 با  کنرتل  و  الکرتونیک  گفت:  وی 

تولید  و  ساخت  پیرشفته،  تجهیزات  طراحی  محصوالت،  سایر  و 

آزمایشگاهی، آی سی تی، فناوری زیستی و مهندسی پزشکی به 

ترتیب به لحاظ تعداد طرح های مصوب شده در صندوق رتبه یک 

تا ششم را به خود اختصاص داده اند. 

 رییس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین گفت: از 499 طرح 

مصوب در این صندوق تعداد 37 طرح به لحاظ فنی خامته یافته 

و اکنون دوران تنفس و بازپرداخت تسهیالت دریافتی از سوی این 

رشکت های دانش بنیان رشوع شده است. وی یادآور شد: این 37 

طرح خامته یافته در مراحل مختلف اعم از منونه سازی صنعتی، 

ارائه طرح و یا اینکه در مرحله تجاری سازی و ورود به صندوق 

ارائه شده بود و اکنون با بهره مندی از اعتبارات صندوق به پایان 

رسیده اند.

تصویب بیش از 170 میلیارد تسهیالت شرکت های دانش بنیان
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رتبه 12 ایران در تولیدات علمی مهندسی هوافضای جهان

حوزه  علمی  تولیدات   12 رتبه  ایران،  اسالمی  جمهوری 

خود  به  را  کنون  تا   2014 سال  از  جهان  فضای  هوا  مهندسی 

اختصاص داد. 

امروز،  به  تا   2014 سال  در  سایمگو  پایگاه  داده های  اساس  بر 

تولیدات علمی حوزه مهندسی هوا فضا، 21 هزار و 577 مدرک 

چهار  با  آملان  درصد،   25 با  امریکا  درصد،   29 با  چین  که  است 

ترتیب  به   ، درصد  سه  با  هرکدام  ایتالیا  و  انگلستان   ، درصد 

بیشرتین تولیدات علمی را در حوزه مهندسی هوا و فضا به خود 

اختصاص داده اند و ایران با 360 مدرک ) 1.66 درصد تولیدات( 

رتبه 12 جهان را در این حوزه داراست. 

رشد ساالنه 35.34 درصدی تولیدات علمی ایران در هوافضا 

 )SID( دانشگاهی  جهاد  علمی  اطالعات  مرکز  اعالم  اساس  بر 

مقایسه تولیدات علمی ایران با ترکیه در این حوزه علمی نشان 

علمی  تولیدات  تعداد  همواره  ایران   2011 سال  از  که  می دهد 

بیش تری داشته و از سال 2009 تولیدات علمی ایران به صورت 

منایی رشد کرده است. از سوی دیگر متوسط رشد ساالنه تولیدات 

علمی ایران 35.34 درصد و رشد ترکیه 25.51 درصد و در همین 

دوره، متوسط رشد ساالنه کل تولیدات علمی ایران 24.7 درصد 

بوده است. 

رتبه هشتم ایران در اخذ استنادات تولیدات علمی هوافضا 

گزارش های  در  فضا  و  هوا  علمی  تولیدات  کیفیت  شاخص های 

مهندسی  حوزه  علمی  مدارک  که  می دهد  نشان  سایمگو  پایگاه 

هوا و فضا از 2014 تا کنون، 4072 استناد دریافت کرده اند که در 

ایاالت متحده آمریکا با 19 درصد،  این میان چین با 32 درصد، 

ایتالیا، انگلستان و آملان هرکدام با چهار درصد بیشرتین استنادات 

در حوزه هوا و فضا را به خود اختصاص داده اند که در این میان 

سهم ایران ، 137 استناد )3.11 درصد( بوده که آن را در رتبه 8 

دنیا قرار داده است و ترکیه با 46 استناد در رده 16 این رتبه بندی 

قرار دارد .

رتبه ایران در تولیدات علمی مهندسی هوا فضا
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بانک توسعه اسالمی جایزه علمی و تكنولوژی می دهد

دالری  یکصد  جایزه  اعطای  دوره  چهاردهمین  جزئیات 

میالدی   2016 سال  در  اسالمی  توسعه  بانک  تکنولوژی  و  علوم 

اعالم شد. 

بانک توسعه اسالمی در نظر دارد به منظور شناسایی و تشویق 

موسسات شایسته و ایجاد فضای رقابتی بین موسسات علمی و 

جایزه  سه  ساله،  هر  روال  برحسب  عضو،  کشور   56 تحقیقاتی 

به مبلغ یکصد هزار دالر، نشان  که هر یک شامل جایزه نقدی 

افتخار و گواهینامه است را به سازمان ها، نهادها، دانشگاه ها و 

مراکز تحقیقاتی که دارای تحقیقات و دستاوردهای برجسته در 

رشته های علوم و فناوری هستند، اعطا كند.

توسعه  بر  مالحظه  قابل  تاثیرات  دارای  می بایست  تحقیقات 

اجتامعی، اقتصادی کشورهای عضو بوده و در یکی از زمینه های 

کشاورزی،  پزشکی،  و  داروسازی  بیوتکنولوژی،  مواد،  مهندسی 

نانو  صنعتی،  میکروالکرتونیک  دارویی،  علوم  اطالعات،  فناوری 

تکنولوژی و منابع انرژی جایگزین باشند.

تقدیر و تشویق موسسات برتر، رقابت موثر بین موسسات علوم 

و تحقیقاتی کشورهای عضو و افزایش آگاهی از اقدامات بالقوه 

کشورها از جمله اهداف مهم این رقابت  به شامر می روند.

در  علمی  مشارکت های  شامل  گروه  سه  به  جایزه  این  اعطای 

تحقیق و مشارکت در علوم  اعضا،  اجتامعی  و  اقتصادی  توسعه 

پایه و تحقیقات علمی موثر در کشورهای کمرت توسعه یافته عضو 

بانک تعلق می گیرد.

و  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رییس  وحدت  علی  سفر  در   

از تحقیقات و توسعه صنایع  از مدیران صندوق حامیت  جمعی 

الکرتونیک به قزوین رویه های حامیتی صندوق برای مدیران و 

فعاالن صنعتی و اقتصادی استان قزوین ترشیح شد. بر اساس این 

سازمان  رئیس  پرزحمت  علی  با  وحدت  علی  دیدار  در  گزارش 

صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گزارشی از وضعیت صنایع 

بنگاه های راکد  استان و وضعیت  این  بنیان  الکرتونیک و دانش 

ارایه شد و تشکیل کارگروه های مختلف برای بررسی و استفاده 

بررسی  و  بحث  مورد  همکاری  دو طرف جهت  پتانسیل های  از 

قرارگرفت.

دکرت علی وحدت در نشست هم اندیشی با فعاالن حوزه صنایع 

اظهار داشت: طی سال  قزوین  استان  بنیان  دانش  و   الکرتونیک 

های اخیر بر اقتصاد مقاومتی در اسناد باالدستی و برنامه ها تاکید 

شده است و عموما تصور می شود اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد 

بسته است، حال آنکه اینگونه نیست.

توامنندی های  بر  است،  زاینده  مقاومتی  اقتصاد  داد:  ادامه  وی 

نیروی  و  دانش  بر  متکی  و  است  سازنده  است،  استوار  داخلی 

انسانی است که این دانش را تولید می و از آن تولید ثروت می 

کند و در عین حال با دنیا در تعامل است.

توامنند و تحصیل کرده  انسانی  نیروی  به وفور  اشاره  با  وحدت 

در کشور گفت: صنایع به دلیل عدم استفاده بهینه از این منابع 

و عدم برنامه ریزی صحیح  نتوانسته اند از این نیروها به خوبی 

و  صنعت  بین  تعامل  عدم  ما  همیشگی  مشکل  و  کنند  استفاده 

دانشگاه بوده است.

وی ادامه داد: اقتصاد دانش بنیان پویاست و می تواند تولید پول 

پارک های  تعدد  اکنون در کشور شاهد  و خلق ثروت کند. هم 

علم و فناوری،مراکز رشد، شهرک های فناوری،کریدورهای علم و 

اما به واقع  چقدر محصول نهایی  فناوری مناطق ویژه هستیم، 

این مراکز اثربخش بوده است و چه نقشی در تولید ناخالص ملی 

به  باید معطوف  ما  امروز  تاکید کرد: نگرش  اند؟ وحدت  داشته 

صنایع های تک باشد، زیرا ارزش افزوده باالیی ایجاد می کنند. 

صنایع پیرشفته و نوین نیازمند منابعی برای تجهیز مالی هستند و 

صندوق حامیت از تحقیقات و توسعه صنایع الکرتونیک قرار است 

بخشی از این نیاز مالی و حامیتی را در حوزه صنایع الکرتونیک 

پوشش دهد.

های  رسمایه،صندوق  بازار  و  بورس  ها،  بانک  افزود:  وحدت 

منابع  تجهیز  بایست  می  کنار هم  در  دولتی،تعاونی،و خصوصی 

اما  باشند  داشته  عهده  به  را  پیرشفته  صنایع  نیاز  مورد  مالی 

متاسفانه این تقسیم کار به خوبی شکل نگرفته و نقش و جایگاه و 

حدود و وظایف هر یک از این ها در زنجیره فناوری و در حرکت 

سیاست  خوبی  به  تجاری،  محصول  به  ایده  یک  تبدیل  صحیح 

گذاری و تعریف نشده است.

دکرت پرزحمت نیز در این نشست ضمن ارائه توضیحاتی درباره 

قزوین  استان  در  الکرتونیک  صنایع  های  پتانسیل  و  وضعیت 

حامیت از تحقیق و توسعه صنایع دانش بنیان و صنایع الکرتونیک 

در این استان را مورد تاکید قرار داد. سپس جلسه پرسش و پاسخ 

فعاالن صنعت  پرسش های  به  که مسئوالن صندوق  برگزار شد 

الکرتونیک و پیرشفته استان قزوین پاسخ دادند. 

دکرت وحدت در سفر به استان اردبیل در جمع مسئوالن صنعتی، 

اقتصادی و فعاالن صنایع الکرتونیک استان اظهار داشت: توسعه 

کشورها یک نقشه راه دارد و هرگز منی توان جهشی به کشوری 

گام  حرکت  یک  کشورها  توسعه  بنابراین  شد،  تبدیل  فراصنعتی 

به گام و منطقی را می طلبد. مسیر توسعه صنایع استان با توجه 

این  در  است،  ای  ویژه  توجه  نیازمند  موجود  های  پتانسیل  به 

میان ظرفیت های استان اردبیل جدی و قابل توجه بوده و امید 

می رود با تالش و همت مسئوالن استانی شاهد رشد چشمگیر 

صنایع الکرتونیک و پیرشفته باشیم. وحدت تنوع محصول را برای 

حفظ بازارهای صادراتی رضوری خواند و تاکید کرد: رشد صنایع 

کوچک نیازمند برنامه ریزی عملیاتی است تا رشکت های کوچک 

بروند.  پیش  اقتصادی  رونق  سوی  به  هدف  بازارهای  حفظ  با 

فناوری،  و  علم  پارک  از  وی  همراهان  و  وحدت  دکرت  همچنین 

مرکز رشد و برخی پروژه های فعال استان اردبیل بازدید کردند و 

برای حامیت از تولید محصول و طرح های برگزیده صنایع استان 

توافقاتی صورت گرفت.

نشست های تخصصی معرفی رویه های صندوق حمایت از صنایع الكترونیک 
با فعاالن اقتصادی و صنعتی استان قزوین  و اردبیل

گزارش
ه 

سع
تو

و 
ت 

یقا
حق

 ت
از

ت 
امی

ح
ق 

دو
صن

ک
ونی

کرت
 ال

یع
صنا



22

ی
ور

فنا
 و 

ش
وه

پژ
ش، 

وز
آم

ت 
اون

مع
 -

ش 
رز

ق ا
خل

مه 
هنا

ما

10
ره 

ما
 ش

-
 13

94
اه 

د م
دا

مر

ی
ور

فنا
 و 

ش
وه

پژ
ش، 

وز
آم

ت 
اون

مع
 -

ش 
رز

ق ا
خل

مه 
هنا

ما

10
ره 

ما
 ش

-
 13

94
اه 

د م
دا

مر

23

گزارش

ت
العا

اط
ی 

ور
فنا

رد 
ارب

و ک
ه 

سع
تو

رت 
دف

اجتامعات  سالن  در  افزار  نرم  تولید  صنعت  هامیش  اولین   

هتل هرمز با حضور مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی استان 

و مناینده دفرت توسعه فناوری اطالعات معاونت آموزش، پژوهش و 

فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزارشد. 

 ، صنعت  سازمان  رئیس  قاسمی،  خلیل  مهندس  هامیش  این  در 

معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به نرم افزار و صنعت نرم افزار 

در جامعه امروز، نقش تکمیل کننده در بخش صنایع را ایفا می 

کند و نقطه رشوعی خواهد بود برای متامی کسانی که بتوانند در 

این زمینه فعالیت داشته باشند چرا که رشکت ژیگس بعنوان یک 

الگوی رسمایه گذاری جدید در استان هرمزگان توانست با رشوع به 

کار خود این استان را از لحاظ صنعت نرم افزار در کشور معرفی 

و منایان سازد. 

وی در ادامه افزود : توجه به این بخش و استفاده از ظرفیت های 

بومی و ظرفیت سازی در نرم افزار می توانند در بحث قاچاق کاال 

و تولید به ما کمک کند و این استان آغازگر خوبی در این صنعت 

در کنار بخش خصوصی خواهد بود. 

هامیش  این  بعدی  سخرنان  عنوان  به  ضیائی،  مهندس  ادامه،  در 

بیان داشت: صنعت فناوری اطالعات جزء تکنولوژی های پیرشفته 

صنعت دنیاست و این رشته جزء اول یا دومین رشته دنیا محسوب 

می شود.

این زمینه،  از دغدغه های موجود در  : یکی  افزود  ادامه  وی در 

تبدیل نشدن دانش درون دانشگاه ها به محصول و خاک خوردن 

مقاله ها در دانشگاه ها است  در حالی که در کشور دانشجویان 

آنها  توان  و دانش آموختگان مستعد فراونی وجود دارند که می 

و  اطالعات  فناوری  از  آمد  در  کسب  و  صنعت  این  سمت  به  را 

ارتباطات سوق داد.

افزار،  نرم   : شامل  اطالعات  فناوری  صنعت   : کرد  عنوان  ایشان 

سخت افزار و خدمات فناوری اطالعات است که فناوری اطالعات 

جزء رشته هایی است که لحظه به لحظه آیتم های جدیدی به آن 

اضافه می شود. 

وی اظهار داشت: یکی از مشکالتی که با آن دست و پنجه نرم می 

کنیم، متاسفانه نداشنت صنایع تقاضا محور است و صنایع کشور، 

به درجه ای نرسیده است که بداند، چقدر هزینه کردن در خصوص 

IT باعث شکوفایی آن صنعت می شود.

ایشان افزود: از آنجایی که  صنعت فناوری باید پروانه داشته باشد 

و در راستای حامیت از این صنعت، وزارت صنعت، معدن و تجارت 

طی تفاهم نامه ای که با امور مالیاتی امضاء کرده است، رشکت 

های دارای پروانه بهره برداری طبق ماده 30 بند )د( قانون رفع 

موانع تولید تا 4 سال، می توانند از معافیت مالیاتی بهره بربند. 

بهره  پروانه  متقاضی  که  کسانی  افزود:  پایان  در  ضیایی  مهندس 

برداری نرم افزار هستند می توانند با مراجعه به وب سایت وزارت 

 mimt.gov.ir/software نشانی  به  تجارت  و  معدن  صنعت، 

تقاضای خود را ارسال منایند.

در این هامیش مهندس غالمپور رییس رشکت شهرک های صنعتی 

استان نیز به ارائه گزارشی از اقدامات نرم افزاری و IT در مراکز 

صنعتی و برنامه های آتی این رشکت پرداخت .

برگزاری اولین همایش تولید صنعت نرم افزار در هرمزگان

گزارش

دومین کارگروه اصلی تسهیل و رفع موانع تولید استان به 

اعضا  متامی  حضور  با  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  ریاست 

این کارگروه در سالن جلسات استانداری برگزار شد. به گزارش 

روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه 

و بویراحمد، داریوش دیودیده با بیان اینکه در 11 کارگروه فرعی 

تسهیل و رفع موانع تولید مشکالت 50 واحد صنعتی بررسی و 

این واحدها که در کارگروه های  از  در نهایت  مشکالت برخی 

فرعی مرتفع نگردیده در جلسات اصلی به ریاست استاندار تعیین 

تکلیف می شوند. خوشبختانه کهگیلویه و بویراحمد از استانهای 

پیرشو در امر برگزاری این کارگروه بوده و نتایج مطلوب و قابل 

قبولی در این خصوص به دست آمده است.

اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  تجارت  و  معدن  صنعت،  رئیس 

داشت: این کارگروه با پیدا کردن راههای منطقی و هموار منودن 

بانک  و  منوده  حل  را  تولیدی  واحدهای  مشکالت  تولید،  مسیر 

به حامیت  نسبت  را  دهنده  تسهیالت  اقتصادی  موسسات  و  ها 

.وی  مناید  ترغیب می  واحدهای صنعتی  اقتصادی  بنگاه های  از 

ابراز داشت: در سومین کارگروه اصلی تسهیل و رفع موانع تولید 

مشکالت کارخانه های آب معدنی شهدگسرت بندر، بویر صنعت و 

دنا صنعت که از واحدهای بزرگ صنعتی استان هستند مطرح و 

نسبت به مشکالت این واحدها که عمدتاً مشکل تامین رسمایه در 

گردش، تعیین تکلیف معوقات بانکی، استمهال و برق تصمیامت 

مثبت و قابل قبولی اخذ گردید.

رفع  به  توجه دولت  به  وبویراحمد  استاندار کهگیلویه  ادامه  در 

موانع تولید و شتاب بخشی چرخه تولید واحدهای صنعتی اشاره 

کرد و گفت: تقسیط کردن بدهی، دادن دوره تنفس و بخشودگی 

به  دولت  تالش  بیانگیر  تولیدی  واحدهای  معوقات  بانکی  سود 

تولید و از مزایای تشکل کارگروه رفع موانع تولید است.

اقدامات  از  یکی  را  تولید  موانع  رفع  قانون  موسی خادمی  سید 

خوب دولت در حل مشکالت تولیدی و اقتصادی دانست و اظهار 

کرد: از ظرفیت این قانون برای رفع کامل موانع پیش  روی بخش 

تولید استفاده شود.

مشکالت  رفع  بر  تأکید  ضمن  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 

بخش تولید استان افزود: بخشی از مشکالت کنونی به دلیل سوء  

مدیریت  ها است.

وی ترصیح کرد: برخی از واحد های تولیدی استان فعال هستند 

مشکالت  این  است  رضوری  که  هستند  مواجه  مشکالتی  با  اما 

بررسی و نسبت به رفع آن اقدامات الزم صورت گیرد.

و  کارگروه  تشکیل  خواستار  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 

هامیش استفاده از ظرفیت قانون رفع موانع تولید شد و گفت: 

در این هامیش چگونگی استفاده از ظرفیت این قانون برای رفع 

می شود.خادمی  بررسی  استان  تولید  بخش  موانع  و  مشکالت 

جاری  سال  شهریورماه  و هامیش  کارگروه  این  کرد:  خاطرنشان 

با هدف رفع موانع تولید و پیرشفت واحدهای تولیدی و صنعتی 

برگزار می شود.

رفع مشكالت 3 واحد بزرگ صنعتی کهگیلویه و بویراحمد
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گزارش

از  رضوی   خراسان  وتجارت  معدن  صنعت,  سازمان  رئیس 

برگزاری اولین هامیش آشنایی با مناد اعتامد الکرتونیکی و نقش آن 

در توسعه کسب و کار خربداد .

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان 

رضوی , راضیه علیرضایی در جلسه هامهنگی برگزاری این هامیش 

اعتامد  مناد  با  آشنایی  استان هامیش  در  بار  نخستین  برای   : گفت 

الکرتونیکی و نقش آن در توسعه کسب و کارهای اینرتنتی ، مهرماه 

سالجاری در مشهدمقدس برگزار می گردد .

وی با تاکید بر این که برای تقویت بازارهای الکرتونیکی برنامه داریم 

اظهار داشت : هدف و وظیفه ما توسعه کسب و کار اینرتنتی است 

و بدین وسیله بخشی از هزینه های توزیع کاهش پیدا خواهد کرد .

وی افزود : در واقع مناد اعتامد الکرتونیکی با هدف قانومنند کردن 

ای  مشخصه   ، مجازی  فروشگاه های  فعالیت  به  دهی  چارچوب  و 

به سایت ها و  اعتامد سازی کاربران در هنگام مراجعه  به منظور 

فروشگاه های اینرتنتی می باشد.

یک عالمت  به شکل  که  الکرتونیکی  اعتامد  مناد   : گفت  علیرضایی 

تائید  مورد  آنان  فعالیت  قانونی  نظر  از  که  سایت هایی  باالی  در 

تجاری  با هدف ساماندهی سایت های  آید  به منایش در می  است 

در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکرتونیکی ایجاد 

شده است تا خریداران و مرصف کنندگان کاالها و خدمات فروشگاه 

های اینرتنتی در هنگام خرید از طریق اینرتنت با اطمینان از این که 

سایت ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق 

مرصف کنندگان را به رسمیت می شناسند،  اقدام به خرید می کنند.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: حجم 

تاثیر تجارت الکرتونیک در رسانه تولید ناخالص ملی در دنیا بسیار 

تجارت  توسعه  برای  رسآغازی  هامیش  این  امیدواریم  و  باالست 

الکرتونیک در استان  باشد .

رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت،معدن 

بازاریابی بین  از برگزاری دوره آموزشی  وتجارت خراسان رضوی 

املللی با رویکرد صادراتی خربداد.

به گزارش روابط عمومی  سازمان صنعت, معدن وتجارت خراسان 

آموزشی  دوره  برگزاری  به  اشاره  با  افشین  رضا  محمد   , رضوی 

سازمان  مشارکت  با  صادراتی  رویکرد  با  املللی  بین  بازاریابی 

توسعه تجارت ایران در مشهد گفت : آشنایی  مدیران , کارشناسان 

بازرگانی تشکل ها و بنگاه های تولیدی و تجاری با فرآیند بازاریابی 

بین املللی   واسرتاتژی های ورود به بازار های صادراتی و رموز 

ماندگاری در بازار هدف از اهداف این دوره آموزشی بوده است.

وی افزود : در این دوره یکروزه مجموعه اصول بازاریابی , تشابه و 

تفاوت های بازاریابی داخلی و بین املللی , عوامل عمده تاثیرگذار 

بر رفتار تصمیامت فعاالن اقتصادی در راستای فعالیت در بازار های 

خارجی , محیط های کالن اقتصادی , سیاسی , فرهنگی و عوامل 

تحلیل  و  تجزیه  و  بحث  مورد  خارجی  بازرگانی  بر  موثر  حقوقی 

قرار گرفت .

اولین همایش آشنایی با نماد اعتماد الكترونیكی در خراسان رضوی برگزار می گردد

برگزاری دوره آموزشی بازاریابی بین المللی با رویكرد صادراتی
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در بازدید استاندار خراسان رضوی از سه واحد تولیدی واقع 

در شهرک صنعتی فناوری های برتر دستگاه پرتابل بازیافت روغن 

ترانسفورماتور به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت , معدن وتجارت خراسان 

رضوی در بازدید استاندار و روسای دستگاههای اجرایی استان از 

سه واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی فناوری های برتر دستگاه 

پرتابل بازیافت روغن ترانسفورماتور به بهره برداری رسید.

راضیه علیرضایی, رئیس سازمان صنعت , معدن وتجارت خراسان 

رضوی در بازدید از واحدهای صنعتی شهرک فناوری های برتر اظهار 

داشت: واحدهای صنعتی آالینده محیط زیست استان در راستای 

حفظ منابع محیط زیستی , باید از ادوات مناسب استفاده کنند.

وی با اشاره به لزوم همکاری سازمان محیط زیست در این زمینه 

خاطرنشان کرد: باید مشوق هایی برای صنایع آالینده در نظر گرفت 

که بتوان با استفاده از آن ها واحد را به خرید ادوات کاهش دهنده 

آلودگی ترغیب کرد.

علیرضایی با بیان اینکه واحدهای آالینده محیط زیست یک درصد 

کرد:  تأکید  می کنند  پرداخت  زیست  محیط  به  جریمه  عنوان  به 

با عزم استانی می توان ساز و کاری را در نظر گرفت که استفاده 

این  از  می کنند  جلوگیری  آلودگی  بروز  از  که  ادواتی  از  کنندگان 

جریمه معاف شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی حامیت از 

عنوان  دنیا  متام  در  عادی  روالی  را  بنیان  دانش  محصوالت  خرید 

و تأکید کرد: در ایران نیز باید تضمینی برای فروش تولیدات این 

رشکت ها به وجود آید تا بتوانند با آرامش خاطر به بحث توسعه و 

تحکیم دانش در تولیدات خود بپردازند.

وی افزود: حامیت از واحدی مانند رشکت نیرومناد خراسان که برای 

صنایع آالینده مثربخش است تنها در پرداخت تسهیالت خالصه منی 

شود بلکه این گونه واحدها  باید از حامیت ملی برخوردار شود.

رئیس اداره آموزش پژوهش وفناوری سازمان صنعت, معدن 

وتجارت خراسان رضوی گفت :دفرت انجمن صنایع غذائی خراسان 

در گروه صنایع غذائی دانشگاه فردوسی مشهد گشایش یافت .

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت , معدن وتجارت خراسان 

رضوی , محمدرضا افشین اظهار داشت : 

با همكاری صمیامنه گروه صنایع غذائی دانشگاه فردوسی دفرت 

گروه  اساتید  ساختامن  محل  در  خراسان  غذائی  صنایع  انجمن 

صنایع غذائی گشایش یافت .

وی افزود :  مقرر گردید صنایعی كه متایل دارند بخش R&D خود 

را به دانشگاه انتقال دهند تااز طریق ایجاد این بخش در خصوص 

نوآوری-  بهبود فرایند– طراحی وحل مشكالت حوزه صنعت با 

همكاری دانشگاه اقدامات الزم صورت پذیرد.

انجمن  فوق  سیاستگزاری  راستای  در   : کرد  خاطرنشان  وی 

اندازی  راه  جهت  خراسان  گوشتی  های  فرآورده  تولیدكنندگان 

پایلوت فراورده های گوشتی در دانشگاه برای انجام امور تولیدی 

وتحقیقاتی اعالم آمادگی منودند.

بهره برداری از دستگاه پرتابل بازیافت روغن ترانسفورماتور در مشهد

دفتر انجمن صنایع غذائی خراسان در دانشگاه فردوسی مشهد گشایش یافت
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عملكــرد ادارات آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری ســازمان های 
ــال 1393 ــا  در س ــتان ه ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع

استان خراسان رضوی

ش
وه

پژ
و 

ش 
وز

 آم
فرت

د

	پژوهش

o  منونه   R&D برنامه ریزی و اقدام جهت انتخاب واحدهای

استان، 

o  ،برگزاری منایشگاه دستاوردهای پژوهشی در استان

o  تدوین الگوی توسعه فناورانه تولید در استان با همفکری

دانشگاهیان و نخبگان و تشکیل کمیته های آرد و نان و 

صنایع آرد بر ، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع ماشین سازی، 

صنایع نساجی و پوست و چرم، 

o  فرآوری منودن  مکانیزه  اسرتاتژی  تدوین  کمیته  تشکیل 

زعفران،

o  تدوین برنامه عملیاتی و اسرتاتژی 27 شهرستان استان در

قالب طرح تحقیقاتی با دانشگاه مشهد،

	خدمات مهندسی

o  برنامه ریزی و اقدام جهت انتخاب واحدهای خدمات فنی

مهندسی  منونه استان،

	مالکیت صنعتی

o  ثبت جهانی نشان جغرافیایی اولین جلسه جهت  برگزاری 

زعفران ایران،

	آموزش

o  تشکیل کمیته تخصصی حوزه صنعت معدن و تجارت زیر

شاخه شورای راهربدی و هامهنگی آموزش های مهارتی و 

اخذ دوره های مصوب فنی و حرفه ای  در زمینه رشته های 

برق، آسانسور، پله برقی، فرش و برگزاری سه دوره در رشته 

های معدن،

o  برگزاری دوره آموزشی تكمیلی مسئولین واحدهای تحقیق

وتوسعه واحدهای صنعتی،

	صنایع نوین

o  ارئه جهت  استان  صنعتی  واحدهای  با  نشست  برگزاری 

از  حامیت  قوانین  و  ها  نامه  آیین  زمینه  در  توضیحات 

رشکت ها و موسسات دانش بنیان )29 رشکت استان بعنوان 

رشکت دانش بنیان  تائید گردیدند(، 

	سایر

o  نیاز در برگزاری منایشگاه دامئی قطعات و تجهیزات مورد 

صنایع فوالد، پرتوشیمی، سیامن و خودروسازی،

	آمار

o جواز تاسیس واحد فنی مهندسی18فقره

o پروانه فنی مهندسی 14فقره

o گواهی تحقیق و توسعه10فقره

o پروانه تحقیق و توسعه10فقره

o تعداد دوره برگزار شده ویژه بنگاه های اقتصادی 4مورد

استان خوزستان

	پژوهش

o  ،1394 تدوین برنامه راهربدی توسعه استان در سال

o  بعنوان چمران  شهید  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  انتخاب 

مشاور رئیس سازمان، 

o  عقد تفاهم نامه راه اندازی مراکز تحقیقاتی و اتاق فکر با

همکاری دانشگاه شهید چمران،

o ،1394 انتخاب عناوین پژوهشی سال 

o  ابالغ جدید هسته مطالعات و پژوهشی صنعت، معدن و

تجارت در سال 1393،

o اجرای 4 طرح تحقیقاتی

	آموزش

o  ،ایجاد پیام آموزشی هفته

o  مشکالت بررسی  جهت  علمی  میزگرد  و  سمینار  برگزاری 

تولید و تجارت،

	فناوری

o  ،دیجیتال امضای  پشتیبانی  قبیل  از  اینرتنتی  خدمات  ارائه 

بروز رسانی و اصالح و افزایش کارایی درگاه سازمان، اطالع 

رسانی به همکاران از طریق پیامک، 

	سایر

o  ،چاپ دو گزارش

	آمار

o جواز تاسیس واحد فنی مهندسی12فقره

o پروانه فنی مهندسی 5فقره

o پروانه تحقیق و توسعه2  فقره

o عقد تفاهم نامه 2 فقره

o  آموزش 10160 نفرساعت

o تعداد دوره برگزار شده ویژه بنگاه های اقتصادی4مورد
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استان سیستان و بلوچستان

	پژوهش

o  با مراکز علمی پژوهشی و واحدهای تحقیق ارتباط موثر 

و توسعه،

o  ،ارسال 5 فقره مقاله پژوهشی به کنگره ها و سمینارها

o  و مهندسی  و  فناوری  پژوهشی،  های  توامنندی  معرفی 

ارائه  مقاالت و گزارش های تحقیقاتی استان در روزنامه 

صمت،   

	آموزش

o  ،همکاری با دفرت آموزش و پژوهش استانداری استان

	صنایع نوین

o ،ارائه برنامه دانش بنیان بنگاه ها به دانشگاه های استان

	 سایر

o  ،بروز رسانی کتابخانه سازمان جهت استفاده بهینه

o ،ایجاد اتاق فکر و همکاری و ارتباط مستمر با نخبگان

	آمار 

o گواهی تحقیق و توسعه2  فقره

o  آموزش 13450 نفرساعت

o تعداد دوره برگزار شده ویژه بنگاههای اقتصادی 9مورد

	پژوهش

o  برگزاری منایشگاه هفته پژوهش و همکاری جهت برگزاری

منایشگاه توامنندی های استان در حاشیه جشنواره علم تا 

عمل، 

o  همکاری با استانداری جهت ایجاد بانک اطالعات پژوهشی

استان،

o  ،انتخاب بهرتین محصول مراکز تحقیق و توسعه

o  ارائه پیشنهاد در راستای بهبود اجرای طرح های مطالعاتی

مرتبط با توسعه استان،

o  سندتوسعه پروژه  انجام  جهت  رهگیری  کد  اخذ  پیگیری 

راهربدهای توسعه صنعتی و معدنی استان، 

	آموزش

o  دوره جهت  آموزان  دانش  و  دانشجویان  با   همکاری 

کارآموزی،

o  اطالع رسانی در زمینه رشته های ارائه شده در دانشگاه 

صنایع و معادن ایران، 

o ،تکمیل سامانه جام

	فناوری اطالعات

o  ،اطالع رسانی در خصوص جشنواره خرید اینرتنتی

o ،بروز رسانی قوانین، مقررات، فرم ها و... در سایت سازمان

o  جمع آوری مقاالت و پایان نامه ها و اخرتاعات کارکنان در

سامانه سازمان،

	صنایع نوین

o  گردآوری اطالعات رشکت های حائز رشایط دانش بنیان و

برقراری ارتباط با پارک علم و فناوری،

o  معرفی افراد دارای ایده های برتر صادراتی دانش بنیان به

جشنواره ایده های برتر صادراتی ،

	سایر

o ،ارسال گزارش جهت درج در ماهنامه خلق ارزش

	آمار

o جواز تاسیس واحد فنی مهندسی1فقره

o گواهی تحقیق و توسعه1فقره

o  آموزش 2940 نفرساعت

o تعداد دوره برگزار شده ویژه بنگاه های اقتصادی10مورد

استان زنجان
	پژوهش

o  تعیین توسعه،  و  تحقیق  واحدهای  بررسی  و  ارزیابی 

محصول منونه و انتخاب پژوهشگر منونه،

	آموزش

o  راهکارهای تهیه  و  اندیشی  هم  جلسات  تشکیل  پیگیری 

ما  منعقده  نامه مشرتک  تفاهم  مفاد  انجام  اجرایی جهت 

بین وزارت متبوع و وزارت  آموزش و پرورش،

	آمار

o جواز تاسیس واحد فنی مهندسی4 فقره

o گواهی تحقیق و توسعه1فقره

o پروانه تحقیق و توسعه1فقره

o پروانه مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی1فقره

استان سمنان
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گزارش

استان فارس
	پژوهش

o  همکاری با اداره کل آموزش و پژوهش استانداری و برپایی

دو غرفه از دستاوردهای پژوهشی استان،

o  برگزاری کمیته های تخصصی پژوهش در سازمان و تصویب 

اولویت های پژوهشی، 

o  جهت شیراز  دانشگاه  پژوهشی  معاون  با  جلسه  برگزاری 

افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه، 

o  پیگیری و  استان  پژوهشی  طرح  مجری  با  قرارداد  انعقاد 

پیرشفت طرح،

o ،ومعرفی پژوهشگر منونه  R&Dانتخاب واحد منونه

	خدمات مهندسی

o ،انتخاب واحد منونه فنی مهندسی

	صنایع نوین

o  و کارآفرینان  پژوهشگران،  مخرتعین،  به  مشاوره  ارائه 

رشکت های دانش بنیان،

o  پیگیری مشکالت و امور مربوط به رشکت های دانش بنیان

در پارک علم و فناوری،

	بهره وری

o  درخواست معرفی مناینده از معاونت های مختلف سازمان

جهت تشکیل کمیته بهره وری،

	آموزش

o  ،ورود اطالعات آموزشی کارکنان در نرم افزارهای اعالم شده

o ،عرفی دانشجویان جهت طی دوره کارآموزی به بنگاه ها

	 فناوری

o  اطالع رسانی به واحدهای تحت پوشش و کارکنان درخصوص

جشنواره خرید اینرتنتی، 

	سایر

o  بررسی کتب موجود در کتابخانه سازمان با تشکیل کمیته ای

در این زمینه، 

	آمار

o جواز تاسیس واحد فنی مهندسی 19فقره

o پروانه فنی مهندسی 14فقره

o پروانه مرکزپژوهش های صنعتی و معدنی 1فقره

o جوازتاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی 1 فقره

o  آموزش 18662 نفرساعت

o تعداد دوره برگزار شده ویژه بنگاه های اقتصادی 5 مورد

استان قم
	پژوهش

o  انعقاد تفاهمنامه با دو رشکت جهت انجام طرح پسا دکرتی

صنعتی و فرصت های مطالعاتی داخلی،

o  های پژوهش  انجام  جهت  استان  های  دانشگاه  با  رایزنی 

و  ارشد  دانشجویان  های  نامه  پایان  در خصوص  کاربردی 

دکرتی،

o  رشکت در منایشگاه فن بازار استان قم و حضور رشکت های

برتر و کارآفرین استان در این منایشگاه و کسب رتبه بهرتین 

غرفه توسط سازمان،

o  ،صنعت وزارت  پژوهش  جشنواره  چهارمین  در  رشکت   

معدن و تجارت و کسب رتبه اول کشوری،

o  قم استان  در  کاال  بارانداز  سنجی  امکان  طرح  و  بررسی 

جهت ذخیره سازی و پخش کاال به رسارس کشور، 

	آموزش

o ،تهیه بانک اطالعاتی از اساتید داخل سازمان جهت تدریس

o  ،صنعتی   High Techو مطرح  واحدهای  با  هامهنگی 

معدنی و صنایع معدنی جهت بازدید دانش آموزان، 

دانشجویان و اساتید دانشگاه در کمیته درب های باز،

o  آموزش دوره پیرشفته تحقیق و توسعه برای صدور پروانه

تحقیق و توسعه،

	سایر

o  برگزاری  جلسات اتاق فکر در خصوص اقتصاد مقاومتی با

استان  دانشگاه های  اعضاء هیأت علمی  و  اساتید  حضور 

قم،

o  همکاری در تهیه سند آمایش استان قم و رشکت در جلسات

کارگروه تخصصی آمایش رسزمینی، محیط زیست و توسعه 

پایدار

	آمار

o جواز تاسیس واحد فنی مهندسی 4 فقره

o پروانه فنی مهندسی  3 فقره

o گواهی تحقیق و توسعه 2 فقره

o  آموزش 1300 نفرساعت

o تعداد دوره برگزار شده ویژه بنگاه های اقتصادی 1مورد
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ادامه دارد ....

استان کردستان
	پژوهش

o ،بررسی و نیاز سنجی 21 عنوان پژوهشی

o ،انجام 4 پروژه پژوهشی

	آموزش

o ،تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان

o  پروژه های انجام  جهت  بنگاه ها  به  دانشجویان  معرفی 

درسی،

o  مفاد پیگیری  جهت  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  با  جلسه 

تفاهم نامه منعقده،

	خدمات مهندسی

o  تشکیل اولین جلسه انتخابات هیات موسس انجمن صنایع

همگن واحدهای فنی مهندسی استان، 

o  همکاری در استقرار 10 واحد فنی مهندسی در مرکز کسب

و کار فناوری شهرک صنعتی، 

	صنایع نوین

o  اخذ مجوز دانش بنیان برای 4 واحد فنی مهندسی و تشکیل

پرونده برای 10 واحد دیگر،

	فناوری

o  همکاری در تهیه پیش نویس شبکه ارتباطات در معاونت

آموزش، پژوهش و فناوری،

	سایر

o ،برگزاری اولین جلسه اتاق فکر

o  ،آسیب شناسی اداره آموزش و پژوهش استان 

	آمار

o جواز تاسیس واحد فنی مهندسی 8 فقره

o پروانه فنی مهندسی 4 فقره

o گواهی تحقیق و توسعه 6 فقره

o  آموزش 58169 نفرساعت

o تعداد دوره برگزار شده ویژه بنگاههای اقتصادی110 مورد

گزارش

	پژوهش

o  صنایع دانشگاه  همکاری  با  ملی  ابرکامپیوتر  طرح  بررسی 

پیرشفته کرمان، 

o  کرمان باهرن  دانشگاه  پژوهشی  با مشاور معاونت  مکاتبه 

جهت ابالغ مشاور پژوهشی رئیس سازمان،

o  همکاری با  استان  گذاری  رسمایه  فرصتهای  بندی  اولویت 

دانشگاه شهید باهرن،

	خدمات مهندسی

o ،انجام اقدمات اولیه جهت ایجاد انجمن فنی مهندسی

	فناوری اطالعات

o  ،بروزرسانی سامانه سازمان و مکانیزه سازی برخی از  فرایندها

	آمار

o عقد تفاهم نامه 1 فقره

o تعداد دوره برگزار شده ویژه بنگاههای اقتصادی  1مورد

استان کرمان
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تعریف شبكه سازی 

تبــادل اطالعــات یــا خدمــات میــان افــراد، گــروه هــا، یــا 

موسســات مشــخصا“: توزیــع روابــط بهــره ور بــرای اســتخدام یــا 

كســب و كار  

تعریف آموزش

ــری و به منظــور ایجــاد  ــر یادگی ــی ب ــه ای اســت مبتن آمــوزش تجرب

ــام کار و  ــه انج ــادر ب ــا او را ق ــرد، ت ــدار در ف ــبتا پای ــرات نس تغیی

ــرش و  ــر مهارت هــا، دانــش، نگ ــی توانایی هــا، تغیی ــود بخش بهب

رفتــار اجتامعــی منایــد. بنابرایــن آمــوزش به مفهــوم تغییــر دانــش، 

ــا همــکاران اســت. آمــوزش مســتلزم اســتفاده  ــل ب نگــرش و تعام

شایســتگی های  کــه  اســت  شــده ای  پیش بینــی  برنامه هــای  از 

موجــود در کارکنــان را تقویــت و موجــب کســب دانــش، مهــارت 

نــو در فــرد می گــردد، به گونــه ای کــه بهبــود  و توانایی هــای 

ــید  ــیدجوادین، س ــد. )ماخذ:س ــهیل می منای ــغلی را تس ــرد ش عملک

رضــا؛ مبانــی و کاربردهــای مدیریــت منابــع انســانی و امــور 

کارکنــان، تهــران، نــگاه، 1381، چــاپ اول، ص434 (

هدف از ایجاد شبكه آموزش

هــدف از شــبكه ســازی آمــوزش بهــره گیــری از كلیــه ظرفیــت هــای 

ــا  ــه و ی ــازمان یافت ــور س ــه بط ــت ك ــوزش اس ــوی آم ــادی و معن م

پراكنــده در كشــور موجــود بــوده و مــی توانــد در انتقــال و تبــادل 

دانــش و تجــارب خــربگان  در داخــل و خــارج از كشــور مــورد 

اســتفاده متقاضیــان قــرار گیــرد.

لزوم ایجاد شبكه آموزش

	استفاده از كلیه ظرفیت های آموزشی در كشور

	صدور خدمات آموزشی به كشور های هدف

	درگیر منودن انجمن ها، اتحادیه ها، سازمانها در آموزش

	 ایجاد تبادل دانش واطالعات در شبكه آموزش

	 بهره گیری از تجارب خربگان و كارآفرینان در جهت حفظ و

اشاعه آنها

	 ایجاد هم افزایی میان انجمنها و تشكلها در تولید و انتقال

دانش و تجربه

	مستند سازی تجارب و انتشار آن

یی
دانا

نه 
روا

ه: پ
سند

نوی

مقاله

ایجاد شبكه آموزش

ساختار آموزشی کشور

مقاله

جمع آزاد غیر انتفاعی
دانشگاه 

جامع علمی 
کاربردی

پیام نور
موسسات وابسته 
به دستگاه های 

اجرایی

مراکز آموزش 
وابسته به وزارت 
آموزش و پرورش

دانشگاههای 
وابسته به 
وزارت علوم

سال

2410 401 295 738 550 28 274 124 1389

2490 406 333 738 569 28 107 308 1390

2515 408 344 740 569 28 107 318 1391

ظرفیت های آموزشی عالی در کشور

آمار شاغلین به تحصیل مراکز آموزشی کشور

جدول دانشجویان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی به تفكیك سطوح تحصیلی و رشته در سال تحصیلی 91- 92  

دکتری تخصصی دکتری حرفه ای کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی جمع رشته تحصیلی

17877 45447 12604 73060 7307 156295 پزشكی

11060 0 94982 1028507 211867 1346416 علوم انسانی

7952 0 38429 153789 1167 201337 علوم پایه

9437 0 56665 462939 270261 799302 فنی و مهندسی

4830 3378 19680 138566 20948 187402 کشاورزی و دامپزشكی

561 0 7838 73020 81328 162747 هنر
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مقاله

مخاطبین آموزش در حوزه بخش

	واحدهای صنعتی و معدنی

	صاحبان كسب و كارهای تولیدی و تجاری

	دانشجویان و دانش آموزان رشته های مرتبط با حوزه بخش

تعداد آموزش دیدگان مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 1391  1390  1389  1388  1387  1385  1380  1375 سال 

 555752  442411  480163  346070 326688 353252 644623 143251
تعداد 

آموزش 
دیدگان 

روش های شناسایی نیاز های آموزشی بخش

	استخراج نیازهای آموزشی از رشح مشاغل حوزه بخش

	استعالم از واحدها و انجمن ها در خصوص نیازهای آموزشی

	 تعیین عناوین دوره های آموزشی بر اساس اولویت های توسعه بخش

مقاله

فرآیند استفاده از ظرفیتهای موجود آموزشی در کشور

	شناسایی رشته ها و دوره های آموزشی مرتبط با فعالیت بخش

	شناسایی مراكز آموزشی كشوركه رشته ها و دوره های شناسایی شده را ارائه می منایند

	بررسی صالحیت مراكز و كیفیت دوره های آموزشی به منظور رتبه بندی آنها

	تهیه بانك اطالعاتی از مراكز آموزشی و مدرسانی كه صالحیت آنها به تائید رسیده باشد

استفاده از ظرفیتهای موجود آموزشی در کشور

استفاده از ظرفیت های آموزشی برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی بخش

     - استفاده از سامانه آموزشی دستگاه، سازمان ها، انجمن های زیر مجموعه بخش جهت اطالع رسانی در 

خصوص ظرفیت ها و نیازهای آموزشی

ایجاد بسرت های مناسب اجرای آموزش از طرق زیر:  

        - انعقاد تفاهم نامه های همكاری با مجریان آموزش

        - اختصاص فضای آموزشی به انجمن ها و تشكل ها

         - دعوت از صاحبان تجربه و كارآفرینان جهت انتقال تجارب به اعضاء انجمن ها، تشكل ها، كاركنان 

واحد های تولیدی و تجاری   
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گردش کار شبكه آموزش

الزامات ایجاد شبكه

	ایجاد ارتباط مستمر میان بنگاه های اقتصادی و انجمن ها

	انطباق عناوین و رسفصل های دوره ها و سمینارها با نیاز بنگاه ها

	تعیین شاخص های شناسایی خربگان

	وجود سامانه مدیریت آموزش الكرتونیك

	اطالع رسانی به موقع در خصوص تقویم آموزشی دوره ها و سمینارها

مقاله

چکیده :

پنبه ای  کاالهای  رسد  مررسایزینگ  فرایند  در  نواقصی  وجود   

منجر به ابداع شیوه نوینی به نام مررسایزینگ گرم شده که در آن 

از محلول سود در دمای باال استفاده می شود . در این تحقیق به 

منظور بررسی تاثیرات ناشی از مررسایزینگ گرم بر روی پارچه های 

پنبه ای  ، عملیات در محدوده دمایی 15 تا 90 درجه سانتیگراد و 

در مدت زمان 5 دقیقه بر روی پارچه 100% پنبه ای در دو حالت 

تحت کشش و بدون کشش و در غلظت مشخصی از محلول سود 

برخی  روی  بر  شده  ایجاد  تغییرات   آن  از  پس   . پذیرفت  انجام 

نرخ کاهش وزن  و جمع   ، نظیر خواص کششی  پارچه  از خواص 

شدگی کاال مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده ، بیانگر این 

است که عملیات مزبور منجر به بهبود قابل مالحظه ای در خواص 

کششی پارچه بخصوص در حالت بدون کشش نسبت به منونه  خام 

شده است ، هر چند نقش دما در  میزان استحکام و ازدیاد طول 

چندان  حائز اهمیت نبوده است . بعالوه کاهش وزن چندانی در 

پارچه مشاهده نشده و دما و کشش نیز تاثیر چندانی بر روی آن 

نداشته اند . ضمناً میزان جمع شدگی کاال با افزایش دما بخصوص 

در جهت تاری کاهش یافته است که همین امر نقش بسیار مهمی 

را در بهبود خواص پارچه های  پنبه ای دارا می باشد . 

 ، ای  پنبه  صد  در  صد  پارچه   ، گرم  مررسایزینگ   : کلیدی  واژگان 

خواص کششی ، نرخ کاهش وزن ، میزان جمع شدگی .

1. مقدمه :

ای،  پنبه  های  پارچه  روی  بر  تکمیلی  روشهای  مهمرتین  از  یکی 

عملیات مررسایزینگ است که باعث بهبود بسیاری از خواص الیاف، 

نخ و پارچه های پنبه ای نظیر ایجاد جال، جذب رنگی باالتر، افزایش 

مقاومت  کششی و ... می شود.]1[

این پروسه تکمیلی که از طریق فرو بردن الیاف سلولزی در محلول 

قلیایی با علظت معین ، نفوذ محلول در رشایط الزم به داخل لیف 

، سپس عملیات شستشو ، خنثی سازس ، شستشوی مجدد و نهایتاً 

خشک کردن ، صورت می گیرد ، به دو روش انجام می پذیرد : 

در روش معمولی و کالسیک آن که شیوه ای قدیمی می باشد ، 

برای مدت 30-180  با محلول 25-20% سود  ای  پنبه  نخ  یا  پارچه 

ثانیه و در محدوده دمایی 20-15 درجه سانتیگراد عمل می شوند و 

با وجود اینکه بسیاری از خواص منسوج بهبود می یابد ولیکن دارای 

معایبی نیز می باشد . ]2[

شده  مطرح  گرم  مررسایزینگ  عنوان  تحت  که  دیگر  نوین  شیوه 

است ، روشی است که در آن عملیات مررسایزینگ در دمای 70-

60 درجه سانتیگراد انجام می گیرد و تغییر و تحول بزرگی را در 

پروسه مررسایزینگ سابق و قدیمی ایجاد کرده است . در واقع از 

آنجائیکه مررسایزینگ معمولی دارای مشکالت و نقایصی می باشد ، 

لذا پایه و اساس کارها و تحقیقات انجام گرفته بر روی پروسه جدید 

درروش  موجود  معایب  و  نقایص  رفع  و  اصالح  بر   ، مررسایزینگ 

قبلی و به منظور بهینه کردن پروسه و نتایج حاصل از آن استوار 

شده است ]3[.

و  رسد  مررسایزینگ  معایب  ترین  عمده  کلی  بندی  جمع  یک  در 

مهمرتین مزایای مررسایزینگ گرم به رشح زیر می باشد :

همچنین   ، تورم  زیاد  رسعت   ، مررسایزینگ  کالسیک  روش  در   	

به  محلول  کامل  نفوذ  مانع   ، سود  رسد  محلول  زیاد  ویسکوزیته 

مرکز لیف شده و در نتیجه مررسایزینگ ضعیفی خواهیم داشت ، 

در حالیکه در مررسایزینگ گرم بدلیل باال بودن دما و پائین بودن 

ویسکوزیته محلول ، نفوذ سود به داخل هسته رسیعرت و یکنواخت 

سود  محلول  نفوذ رسارسی  بواسطه  نتیجه  در  و  گرفته  صورت  تر 

سوزآور به داخل الیاف و پارچه بخش زیادی از الیاف اصالح شده و 

درجه مررسیزاسیون کامال یکنواخت و یکسانی حتی بر روی پارچه 

های خام بدست می آید ، در حالیکه مررسایزینگ به روش معمولی 

غالباً باعث رنگرزی نایکنواختی بر روی کاال می شود ]6,5,4[.

	 در مررسایزینگ معمولی به دلیل نفوذ کند محلول سود به داخل 

پارچه به زمان عمل بیشرتی نیاز است ، در حالیکه در دمای باال به 

دلیل نفوذ رسیعرت سود به داخل پارچه ، زمان الزم برای منسوجات 

جهت مررسایزینگ کوتاهرت خواهد بود . ]5,4[

متورم  و  کننده  خیس  مواد  به  مررسیزاسیون  معمولی  روش  در   	

کننده جهت نفوذ بهرت و یکنواخت تر محلول سود به داخل

بررسی تاثیر مرسرایزینگ گرم بر برخی از خواص پارچه های صد در صد پنبه ای

مقاله
قی

دی
 ص

هال
 ش

ده:
سن

نوی
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مقاله

ســاختار لیــف نیــاز مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه گرانــی ایــن مــواد 

ــط  ــی محی ــوده و آلودگ ــه نب ــه رصف ــرون ب ــا مق ــتفاده از آنه اس

زیســت را نیــز بــه دنبــال خواهنــد داشــت ، در حالیکــه در پروســه 

مررسیزینــگ گــرم نیــازی بــه کاربــرد ایــن مــواد نیســت . ]5[

	 از آنجائیکــه مررسایزینــگ یــک پدیــده اگزوترمیــک مــی باشــد و 

تحــت تاثیــر تغییراتــی کــه محلــول ســود بــر روی الیــاف پنبــه بــه 

عمــل مــی آورد ، گرمــا تولیــد مــی شــود لــذا درمررسایزینــگ رسد، 

ــن  ــه ای ــه نحــوی از سیســتم خــارج شــود ک ــا بایســتی ب ــن گرم ای

عمــل هزینــه زیــادی در برداشــته و بــا کمــک صفحــات مخصوصــی 

ــا  صــورت مــی گیــرد ، در حالیکــه در پروســه مررسایزینــگ گــرم ب

چنیــن مشــکلی مواجــه نخواهیــم شــد ]5[.

	 دســت یافــنت بــه اســتحکام کششــی باالتــر در روش مررسایزینــگ 

گــرم در مقایســه بــا مررسایزینــگ معمولــی امــکان دارد کــه دلیــل 

ــات  ــن عملی ــز اصــالح بخــش بیشــرتی از ســلولز در طــول ای آن نی

مــی باشــد .]4[

	 در دمــای بــاالی مررسیزاســیون ، الیــاف پنبــه حالــت پالســتیکی 

ــی  ــش م ــا کاه ــتیکی آنه ــت االس ــه وحال ــود گرفت ــه خ ــرتی ب بیش

یابد.همچنیــن پارچــه هــای مررسیــزه شــده بــه روش گــرم قابلیــت 

برگشــت پذیــری ازحالــت چــروک در رشایــط مرطــوب را بیشــرت از 

پارچــه هــای مررسیــزه شــده بــه روش طبیعــی و معمولــی دارا مــی 

باشــند و ایــن نیــز یکــی از مزایــای پروســه مررسایزینــگ گــرم مــی 

باشــد.  ]4,1[

	 همــه متغیرهــای موجــود در روش مررسیزینــگ گــرم تحــت 

رشایــط بســیار کنــرتل شــده ای بــوده ونســبت بــه روشــهای قبــل 

ــوند.]4[ ــی ش ــرتل م ــاً کن دقیق

در کل همــه مزایــای ذکــر شــده بــرای ایــن پروســه جهــت کســب 

ــا  ــه برخــی از آنه ــر ب ــه در زی ــع اقتصــادی بیشــرتی اســت ک مناف

اشــاره مــی شــود :

1. رسمایــه گــذاری کمــرتی بــرای دســتگاهها و ماشــین آالت مربــوط 

بــه عملیــات مررسایزینگ .

2. کاهش فضای مورد نیاز جهت انجام این پروسه .

3. رصفه جویی در مرصف انرژی، آب ، بخار و مواد شیمیایی .

4. کاهــش نیــروی انســانی و نظــارت و رسپرســتی دقیــق بــر روی 

آنهــا .]5,4[

2. اساس تجربی :

2-1- انجام عملیات مررسایزینگ :

بــرای انجــام عملیــات مررسایزینــگ ، محلــول مــورد نظــر بــا کمــک 

ــه  ــخصی ب ــت مش ــم و غلظ ــتیک در حج ــود کاس ــر و س آب مقط

کمــک روش تیرتاســیون یــا حجــم ســنجی و طــی مراحــل متعــددی 

بــرای انجــام آزمایشــات مررسیزاســیون و کاستیفیکاســیون)عملیات 

مررسایزینــگ در حالــت بــدون کشــش ( در دماهــای متفــاوت 

تهیــه شــد . ســپس دمــای محلــول توســط حــامم بــن مــاری ) کــه 

ــد (  ــی ش ــتفاده م ــیال در آن اس ــوان س ــه عن ــن ب ــا روغ از آب ی

بــه دمــای مــورد نظــر رســانده شــده و در دمــای مشــخص منونــه 

ــدون کشــش  ــت تحــت کشــش و ب ــاده شــده در دو حال هــای آم

بــه طــور همزمــان وارد حــامم مررسایزینــگ گردیدنــد و بــه مــدت 

5 دقیــق بــه آن زمــان داده شــد ) بدلیــل اســتفاده از مــواد خیــس 

ــس  ــد( . پ ــرتی داده ش ــان بیش ــگاهی زم ــط آزمایش ــده و رشای کنن

ــه هــا همزمــان خــارج شــده و  ازگذشــت ایــن مــدت زمــان ، منون

ــپس  ــدند . س ــو داده ش ــانتیگراد شستش ــه س ــرم 60 درج ــا آب گ ب

عملیــات شستشــو و آبکشــی بــا آب رسد و نهایتــاً عملیــات خنثــی 

ــه  ــان 4 دقیق ــدت زم ــتیک 1% در م ــید اس ــول اس ــا محل ــازی ب س

انجــام شــده و مجــدداً آبکشــی بــا آب رسد صــورت گرفــت ، ســپس 

منونــه هــا در محیــط آزمایشــگاه خشــک شــدند . ضمنــاً بــرای منونه 

ــا آب گــرم  ــزه شــده ، عملیــات شستشــو و آبکشــی ب هــای مررسی

ــا  ــی ســازی ب ــه خنث و رسد تحــت کشــش انجــام پذیرفــت و مرحل

ــب  ــن ترتی ــت . بدی ــورت گرف ــش ص ــدون کش ــت ب ــید در حال اس

ــرم  ــت 260 گ ــیون در غلظ ــیون و کاستیفیکاس ــات مررسیزاس عملی

ــه  ــا 90 درج ــی 15 ت ــدوده دمای ــود و در مح ــول س ــرت محل ــر لی ب

ــه  ــا ب ــه ه ــس از خشــک شــدن منون ــت . پ ــام گرف ــانتیگراد انج س

منظــور مطالعــه و بررســی تاثیــر مررسایزینــگ گــرم بــر پارچــه پنبــه 

ــر انــدازه گیــری شــد .  ای ، خــواص زی

2-2- خواص اندازه گیری شده:

2-2-1- استحکام کششی و ازدیاد طول تا حد پارگی 

ــاده  ــا روش موجــود در اســتاندارد ASTMآم ــق ب ــه هــا مطاب منون

 Zwick ســازی شــده و ســپس اســتحکام کششــی آنهــا در دســتگاه

انــدازه گیــری شــد . در ایــن دســتگاه فاصلــه دو گیــره 10 ســانتیمرت 

تنظیــم گردیــد و رسعــت انجــام آزمایــش بــرای منونــه هــای تــاری 

mm/min30 و بــرای منونــه هــای پــودی mm/min40 ، بــه نحــوی 

تنظیــم شــد کــه زمــان پارگــی 3+20 ثانیــه باشــد .]7[

2-2-2- درصــد کاهــش وزن : وزن منونــه هــای مررسیــزه شــده 

ــتگاه  ــک دس ــا کم ــات ب ــد از عملی ــل و بع ــده قب ــتیفیه ش و کاس

ــده و  ــری ش ــدازه گی ــه Sartorius ان ــروف ب ــنج مع ــت س رطوب

درصد کاهش وزن مطابق رابطه زیر محاسبه شد ]8[ :

W1-w2/w1×100= درصد کاهش وزن

w1= وزن خشک منونه بعد از عملیات

w2= وزن خشک منونه قبل از عملیات

2-2-2- درصد جمع شدگی کاال 

کاستیفیه  های  منونه  شدگی  جمع  درصد  گیری  اندازه  منظور  به 

شده ، منونه های مورد نظر قبل از عملیات کاستیفیکاسیون عالمت 

گذاری شده و درصد جمع شدگی کاال در دو جهت تاری و پودی از 

رابطه زیر محاسبه شد ]8[ :

L2-L1/L1×100= درصد جمع شدگی کاال

L =) طول ثانویه ) بعد از عملیات

L1 =) طول اولیه ) قبل از عملیات

3. بحث و نتیجه گیری :

3-1- نتایج حاصل از اندازه گیری استحکام کششی و ازدیاد طول تا 

حد پارگی پارچه عمل شده 

های  منونه  استحکام کششی  گیری  اندازه  از  آمده  بدست  مقادیر 

مرزرسیزه شده و کاستیفیه شده در غلظت g/l 260و در 16 دمای 

خام  منونه  به  نسبت  استحکام  تغییرات  درصد  بصورت   ، مختلف 

در دو جهت تاری و پودی محاسبه شد که نتایج حاصله بیانگراین 

 cمطلب است که استحکام تاری پارچه های مررسیزه شده تا دمای

º20 افزایش یلفته و سپس تا دمای c º90 یک روند کاهشی را طی 

می مناید که این نرخ کاهشی تا دمای c º55 نسبتاً زیاد بوده و پس 

از آن تا دمای c º90 کم و نامحسوس می باشد . نکته قابل توجه 

این که میزان افزایش استحکام نسبت به منونه خام هم در جهت 

تاری و هم در جهت پودی در منونه های کاستیفیه شده بیشرت از 

منونه های مررسیزه شده می باشد . در بررسی نتایج حاصل از اندازه 

گیری استحکام کششی در جهت پودی نیز ، تغییرات استحکام در 

نبوده و در دماهای مختلف  دماهای مختلف دارای روند خاصی 

به  زیاد  به احتامل  باشند که دلیل آن  دارای مقادیر متفاوتی می 

نایکنواختی بیشرت پارچه در جهت پودی بر می گردد . 

همچنین نتایج حاصل از ازدیاد طول بدست آمده در این رسی از 

آزمایشات به وضوح نشان می دهد که مقدار ازدیاد طول تا حد 

پارگی در منونه های کاستیفیه شده نسبت به منونه خام تقریباً سه 

میزان  ، در حالیکه در منونه های مررسیزه شده  برابر شده است 

افزایش بسیار کمرت بوده است . ضمناً از آنجائیکه کشش در منونه 

های مررسیزه شده در متام مدت زمان عملیات مررسایزینگ ثابت 

تفاوت  مختلف  دماهای  در  طول  ازدیاد  مقادیر  لذا   ، است  بوده 

در   ، منایند  می  طی  را  یکنواختی  نسبتاً  روند  و  نداشته  چندانی 

حالیکه در منونه های کاستیفیه شده با افزایش دما ، کاهش ازدیاد 

طول هم در جهت تاری و هم در جهت پودی تا حدی به چشم می 

خورد و اینجاست که اهمیت و تاثیر نیروی کشش بر نتایج حاصله 

آشکار می گردد . 

3-2- نتایج حاصل از اندازه گیری درصد کاهش وزن

حضور  در  غلیظ  سود  محلول  به  آغشته  پنبه  الیاف  آنجائیکه  از 

با قلیا قرار خواهند گرفت و  باال در معرض تخریب  هوا و دمای 

این تغییرات بصورت از دست رفنت ماده و کاهش وزن نتیجه می 

شود ]10[ ، لذا در این پژوهش نیز مقادیر مربوط به درصد کاهش 

وزن منونه های مررسیزه شده و کاستیفیه شده در دماهای مختلف 

آمده  به وجود  وزن  کاهش  میزان  بر  دما  تاثیر  بررسی  منظور  به 

محاسبه شد که نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهند 

که میزان کاهش وزن با افزایش دما افزایش یافته ولیکن میزان این 

افزایش چندان چشمگیر نبوده و کشش نیز در پائین آوردن میزان 

کاهش وزن نقش مهمی را ایفا نکرده است .  

3-3- نتایج حاصل از اندازه گیری درصد جمع شدگی 

تاثیر دما در عملیات  این پژوهش همچنین به منظور بررسی  در 

حالت  در  پارچه  شدگی  جمع  درصد  میزان  بر  گرم  مررسایزینگ 

کاستیفیکاسیون در دو جهت تاری و پودی خاصیت مزبور اندازه 

گیری شده و نتایج حاصله حاکی از این مطلب بود که با افزایش 

دما میزان جمع شدگی در پارچه بخصوص در جهت تاری کاهش 

یافته و این تاثیر آشکار مررسایزینگ گرم بر ساختار پارچه های پنبه 

ای و یکی از مزایای اصلی این پروسه می باشد چرا که بدلیل نفوذ 

یکنواخت و رستارسی سود در داخل ساختار پارچه در اثر افزایش 

دما در عملیات مررسایزینگ گرم، الیاف موجود در پارچه نرمرت و 

انعطاف پذیرتر شده ، میزان تورم کاهش یافته و نتیجتاً جمع شدگی 

در کاال کاهش می یابد و در نتیجه منونه های عمل شده قابلیت 

برگشت پذیری بیشرتی نسبت به منونه های مررسیزه شده به روش 

معمولی بدست می آورند .

مقاله
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4.نتیجه گیری :

در مررسایزینــگ گــرم در مقایســه بــا نــوع رسد ، ویســکوزیته 

محلــول ســود و رسعــت تــورم لیــف بــه میــزان قابــل مالحظــه ای 

کاهــش مــی یابــد و همیــن امــر باعــث مــی شــود کــه نفــوذ ســود 

بــه داخــل هســته رسیعــرت و یکنواخــت تــر صــورت گیــرد و بــدون 

ــاف،  ــده درصــد بیشــرتی از الی ــس کنن ــواد خی ــه مــرصف م ــاز ب نی

ــزه و اصــالح شــوند. مررسی

نتایــج بدســت آمــده در ایــن پژوهــش نیــز حاکــی از ایــن اســت که 

دمــا و کشــش فاکتورهــای مهــم و موثــری بــر خــواص پارچــه هــای 

پنبــه ای در روش مررسایزینــگ گــرم مــی باشــند ، بطوریکــه خــواص 

انــدازه گیــری شــده در ایــن تحقیــق ، همگــی در رشایــط دمایــی 

مختلــف ، نتایــج متفاوتــی را از خــود نشــان داده انــد. عــالوه بــر 

ایــن بهبــود خــواص کششــی پارچــه نظیــر اســتحکام و ازدیــاد طــول 

و کاهــش میــزان جمــع شــدگی پارچــه، در عیــن حــال کاهــش وزن 

بســیار کــم حاصــل شــده در اثــر ایــن عملیــات، همگــی بیانگــر این 

اســت کــه برخــی از خــواص پارچــه دســتخوش تغییــر و دگرگونــی 

ــوژی و  ــر مورفول ــکاری ب ــر آش ــن روش تاثی ــذا ای ــه و ل ــرار گرفت ق

ــد  ــت، هرچن ــته اس ــوج داش ــی منس ــاختار ملکول ــی س ــم داخل نظ

بررســی بیشــرت راجــع بــه تغییــرات ســاختامنی ایجــاد شــده در اثــر 

ایــن عملیــات تکمیلــی مســتلزم بررســی هــای بیشــرتی بــا کمــک 

شــیوه هایــی همچــون تعییــن تغییــرات ســاختامنی پنبــه از طریــق 

انــدازه گیــری رسعــت جــذب رنــگ، انــدازه گیــری طیــف مــادون 

قرمــز)IR(، پــراش اشــعه ایکــس)x-ray(، میکروســکوپ الکرتونــی و 

رزونانــس مغناطیســی هســته)NMR( و ... مــی باشــد.

مقاله

مقدمه:

می افتد  بازاریابی  عرصه  در  كه  اتفاقاتی  مهم ترین  از  یكی 

هویت برند است كه می تواند مجریان و محققان را در ایجاد متایز 

عنوان  به  برند  هویت  امروزه  كند.  درگیر  برند  مدیریت  فرایند  و 

اداره جات،  رشكت ها،  سازمان ها،  در  درون سازمانی  مهم  ابزار  یك 

فروشگاه های زنجیره ای و ... به شامر می آید. برندها توسط هویت، 

خود را به مشرتیان و مرصف كنندگان نشان می دهند تا بتوانند از 

رقبای خود متامیزتر شوند. به همین خاطر نقش مدیران برند در 

ایجاد و حفظ نام برند خود پروسه ای است كه می تواند ارتباط بین 

برند و مشرتی یا مرصف كننده را برقرار كند. 

تعریف برند

بازاریابی،  به صورت گسرتده در صنعت  تجاری  نام  یا هامن  برند 

 Mark(می آید شامر  به  متعدد  معانی  دارای  كه  است  كلمه ای 

Avis, 2009(. نام تجاری یا هامن برند نشانی است كه مردم برای 

 Zentes J, Morschett D,(محصوالت خود از آن استفاده می كنند

 .)2008 ,and Schramm-Klein H

شده  بیان  چنین  آمریكا  بازاریابی  انجمن  دیدگاه  از  برند  تعریف 

است: »برند یك نام تجاری، یك نام اصطالح، عالمت، نشان یا طرح 

یا خدمات  برای شناسایی كاالها  باشد كه  این ها می  از  تركیبی  یا 

یا  كاالها  این  متامیزكردن  و  فروشندگان  از  گروهی  یا  فروشنده 

خدمات رقبا به كار می رود«)مجله موفقیت و كارآفرینی(.

از  یكی  عنوان  به  برند  دانش  دارند  اعتقاد  بازار  امر  نویسندگان 

ارزشمندترین موقعیت های ذهنی در جهت بهره وری بازاریابی به 

این  از   .)  2008  ,.Jin-Soo Leea,, Ki-Joon Back(می رود شامر 

نام، عالمت،  برگیرنده  برند می تواند یك ساختار منادین كه در  رو 

یا مرصف  افراد  ذهن  در  ذهنی  مفاهیم  گرافیكی،  تصویر  نشانه، 

كننده اثرگذار باشد، نام برند بخشی از برند می باشد كه دربرگیرنده 

حروف و یا واژگان است كه مرصف كننده می تواند آنها را مشاهده 

از:  استفاده می شود عبارتند  امروزه  برند كه  كنند. واژه های دیگر 

برند،  پیوندهای  تداعی ها و  برند،  برند، وفاداری  ارزش ویژه  برند، 

برند،  از  برند، آگاهی  از كیفیت، هویت  رضایت مشرتی، برداشت 

سهم بازار و اعتبار و شهرت برند )آزادی 93(

ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند عبارت است از »دارایی ها و بدهی های یک برند 

که ارزش محصول یا خدمت تولید شده را کم یا زیاد می کند. اتصال 

را  بازاریابی  عملکرد  “دارایی”  و  ویژه”  “ارزش  مفهوم  به  “برند” 

که  می رسد  نظر  به  بعدی  چند  ساختار  یک  و  می دهد«.  تغییر 

همكاران  و  برمی گیرد)مشبكی  در  را  رفتاری  و  نگرشی  جنبه های 

 .)1394

بازاریابی برای اولین بار توسط نیل بوردن در سال 1950 مطرح شد) 

Parisa Nezami, 2013( در تحقیقات بعدی از پروفسور مك كارتی 

طرح 4p كه مشتمل بر چهار اصل تولید، قیمت، مكان و توسعه 

می باشد را مطرح كرد. حال می توان دارایی های یك برند را این گونه 

تقسیم بندی كرد: برند آگاهی، كیفیت ادراك شده، وفاداری به برند 

و تداعی برند. از همین رو می توان برند را با بهرتین اذكار ذهنی 

طراحی و مدیریت كرد.

برندسازی

به  بازاریابی  بعدی  نسل  برای  مناسبی  راه حل  علمی  برندسازی 

شامر می آید. در كشورهای اروپایی 4 رشكت هست كه برندسازی 

نام   .)/http://www.brandmaker.com/us(می دهد انجام  علمی 

یعنی  بازار  اولیه  را در سه سطح  تأثیر خود  برند  یا هامن  تجاری 

مشرتی بازار، محصوالت و بازار مالی به صورت آشكار رقم می زند 

)Kevin Lane Keller,2005( از این رو انواع نام تجاری را می توان 

 Kevin Lane(با توجه به موقعیت برند مورد نظر به وجود آورد

Keller,2005(. برای تعیین مدل ارزش برند تحقیقات نشان می دهد 

ارزش ویژه برند از هویت برند، ارزش درك شده، رضایت، اعتامد، 

وفاداری برند رسچشمه می گیرد و هر یك از این نام ها به تنهایی 

دلیل برازش یا عدم برازش مدل نیست بلكه در كنار یكدیگر الگوی 

واحدی را تشكیل می دهد)احمدی و همكاران تابستان 93(.

ارزش ویژه برند راهی به سوی بسترسازی قانونی توسعه برندهای عرضه کاال
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مدیریت برند

تجاری  نام های  كه  هستند  معتقد  هم اكنون  رشكت  هزاران 

اغلب وقت ها  اما  آنها محسوب می شود،  دارایی های  باارزش ترین 

یا  برای فرد  تاكتیكی و حرفه ای  نام تجاری تصمیمی كامالً  ساخنت 

رشكت یا سازمان و... به شامر می آید؛ از این رو برای فرهنگ ساخنت 

نام تجاری احتیاج به تشكیالتی داریم كه ارزش گذاری در آن صورت 

چنین  مدل  این  آكر  ساختار  به  توجه  با  منوال  همین  به  بپذیرد 

:)/http://www.four-acres.co.nz(طراحی شده است

مدیر برند)باید همیشه از جایگاه برند مواظبت می کرد تا همواره 

برند  مدیر  اصل  در  داشت  نگه  سازگار  ای  رسانه  تالشهای  با  آنرا 

وظیفه اسرتاتژی و تاكتیكی رشكت را عهده دار است(، مدیر ارزش 

برند )این مدیر مسئولیت ایجاد و حفظ هویت برند را برعهده دارد 

و از لحاظ تاكتیكی برند و برنامه های بازاریابی متامیز می باشند و 

مسئولیت ایجاد و حفظ هوت برند را برعهده دارند.(، مدیر دامنه 

برند در سازمان  از هم افزایی هویت  بهره گیری كامل  برای   ( برند 

ارتباطاتی ایجاد می مناید و ناهامهنگی ها را از بین می برد(، مدیر 

جهان  مختلف  كشورهای  در  مدیران  )این  جهانی  سطح  در  برند 

به اجرا می گذارند و ثبت  مستقر شده و اسرتاتژی برند رشكت را 

و همكاری اسرتاتژی های برند بین املللی را طراحی می كنند(، مدیر 

ارشد اجرایی ) او فردی است كه از نظر تئوری بسیار قوی بوده و 

دیدگاه های بلندمدت برند را برنامه ریزی و طراحی می كند(، مدافع 

چندگان  محصوالت  كه  سازمان هایی  از  پشتیبانی  )مسئولیت  برند 

دارند را به عهده می گیرد(، مدیر طبقه ) مسئول برندی است كه 

به یك رده خاص تعلق دارد به عبارتی دیگر مسئول خلق اسرتاتژی 

و اجرای آن در هامن رده است یعنی هامهنگی را ساده می كند(، 

)این كمیته مسئول هامهنگی در كسب و كار است،  برند  كمیته 

هویت و جایگاه برند را تبیین می مناید( و هامهنگ كننده ارتباطات 

)اگر در هامهنگی یك مسئله به مشكل خوردید مسئولیت این كار 

به عهده این واحد می باشد(.

پیشنهاد

كاال  عرضه  زنجیره ای  فروشگاه های  روزافزون  توسعه  به  توجه  با 

كه ذاتاً باعث اصالح ساختار توزیع در سطح خرده فروشی، جذب 

مشرتی، عرضه محصوالت متنوع، كیفیت عرضه باالتر و ... می شود 

توسعه  و  عرضه  برندهای  توسعه  و  ارزش گذاری  ثبت،  لزوم  و 

نیز جلوگیری  به برندهای مذكور و  آنها و مراكز وابسته  نظام مند 

از مشكالت عدم ساماندهی این فرایندها در سطح كشور هستیم. 

عرضه  برندهای  توسعه  قانونی  بسرتسازی  می توان  رو  این  از  لذا 

كاال با تنظیم چارچوب ارزش گذاری این برندها، مقررات واگذاری 

و  برندها  زیرمجموعه  جدید  مراكز  ایجاد  در  عمومی  مشاركت  و 

ایجاد رشكت های تخصصی ایجاد و بازاریابی برندهای عرضه و ... را 

برنامه ریزی و اجرا كرد.
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مقاله

آیا میدانید ؟ !!!

ایران  در  اینترنت   تاریخچه 

يك  پيش  سال   25 حدود  که  برمي گردد   1370 سال  به  ايران  به  اينرتنت  ورود 

ايراين كه كارمند دانشگاه بركيل كاليفرنيا بود اولني كامپيوتر را به نام "تهران" كه 

محتوايش مطالب مربوط به ايران بود به شبكه اينرتنت وصل مي كند. 

وي در سال 72 نيز اولني وب سايت ايراين را به عنوان يك پايگاه اطالعات و منابع 

ايراين در وب مستقر مي كند كه جزء اولني وب سايت ها و وب رسورهاي خارج 

از اروپا محسوب مي شود.

تحقيقات  مركز  ايجاد  به  ايران  در  امروزي  معناي  به  اينرتنت  گريي  شكل  اما 

فيزيك نظري در سال 68 و اقدامات اين مركز براي همكاري و ايجاد پروژه هاي 

تحقيقايت و علمي بني دانشگاه هاي ايران و مؤسسات بني املليل برمي گردد.

از  كمي  تعداد  مركز  اين  سوي  از  گرفته  صورت  تالش هاي  با   71 سال  در 

دانشگاه هاي ايران از جمله دانشگاه صنعتي رشيف و دانشگاه گيالن به اينرتنت 

وصل شدند تا با دنياي خارج امييل رد و بدل كنند.

اقدامات موثر در قلمرو  از  ييك  ثبت دامنه ميل دات آي آر "IR." در سال 72 

اينرتنت ايراين محسوب مي شود كه توانست مشخصه اي تعيني شده براي هويت 

ايران در فضاي اينرتنت شكل دهد . 

اينرتنتي  مرورگر  فاريس  نسخه  انتشار  و  تدوين  ديگر  مهم  اقدام   72 سال  در 

"موزاييك" بود تا كاربران ايراين بتوانند منت فاريس را در وب سايت ها به منايش 

درآورند كه پس از اين اقدام محتواي روزنامه همشهري براي اولني بار به زبان 

فاريس روي وب قرار گرفت.

مركز تحقيقات فيزيك نظري در سال 73 توسط يك مودم 9600 بيتي با دانشگاه 

اينرتنت برقرار كرد و در  لينك IP متام وقت  بار يك  اتريش براي اولني  وين در 

اولني فرصت حدود هجده دانشگاه و مؤسسه تحقيقايت از طريق مركز تحقيقات 

فيزيك نظري و رياضيات به اينرتنت دسرتيس پيدا كردند.

در همني سال بود كه به دنبال اتصال به اينرتنت، موسسه "ندا رايانه" فعاليت خود 

را به عنوان اولني ISP در ايران آغاز كرد.

نيز  ايراين در سال 74 در وب منترش شد و در همني سال  اينرتنتي  اولني مجله 

مجلس شوراي اسالمي تاسيس رشكت امور ارتباطات ديتا را تحت نظر رشكت 

مخابرات ايران تصويب كرد تا تصدي توسعه خدمات ديتا در سطح كشور به طور 

انحصاري در اختيار اين رشكت قرار گريد. 

از ديگر اتفاقات فراموش نشدين سال 74 مي توان به پخش زنده اينرتنتي اولني 

مسابقه فوتبال )ايران- عربستان در تهران( توسط صدا و سيام به طور زنده در 

اينرتنت و از طريق وب سايتي در انگلستان اشاره كرد.

در سال 75 طبق اعالم موسسات جهاين حدود 2 هزار نفر در ايران كاربر اينرتنت 

مي شوند كه با توجه به رسعت دسرتيس پايني و پهناي باند چند بيت در ثانيه 

تنها موفق به ارسال و دريافت امييل مي شدند.که به گفته كارشناسان كاربردهاي 

اينرتنت در سالهاي اول ورود به ايران تنها مربوط به ارسال و دريافت ایمیل منت 

در حد چند كيلوبيت مي شد و براي ارسال يك عكس دو هزار كيلوبيتي كاربر 

بايد حدود دو ساعت زمان رصف مي كرد. در آن سال ها بيشرتين رسعت اينرتنت 

حداكرث 64 كيلوبيت در ثانيه بود.

در سال 76 براي اولني بار در تاريخ انتخابات ايران، نامزدهاي رياست جمهوري 

وب سايت هاي رسمي خود را منترش كردند تا فعاليت هاي تبليغاتيشان را به 

خارج از ايران گسرتش دهند و خربگزاري جمهوري اسالمي ايران اخبار خود را 

از طريق وب سايت انتشار داد.

فيزيك  تحقيقات  مركز  اينرتنتي،  باند  پهناي  توسعه  براي  همچنني   76 سال  در 

 Archway نظري و رياضيات از طريق يك لينك جديد 128 كيلوبيتي به ماهواره

در  اينرتنت  وضع  اتصال  اين  از  بعد  كه  شود  مي  وصل  ايتاليا  ميالن  شهر  در 

دانشگاه هاي كشور كمي بهرت شد كه چند ماه بعد ظرفيت اين اتصال به نقطه 

اشباع رسيد و در سال 77 اين رسعت اتصال به 512 كيلوبيت در ثانيه ارتقا يافت.

اولني پديده وبالگ نوييس در ايران نيز به سال 80 برمي گردد و اولني رسويس 

وبالگ نوييس ويژه فاريس زبانان "پرشني بالگ" در ايران آغاز به  كار مي كند كه 

هدف تيم ارائه دهنده اين رسويس مجاين ايجاد محيطي كامال فاريس از جمله 

فاريس و  تقويم شميس و سيستم نظرخواهي  فاريس،  زبان  با  منت نويس سازگار 

افزايش  نتيجه  در  و  سايت  يك  در  زبان  فاريس  نويسان  وبالگ  كردن  متمركز 

بينندگان اين وبالگ ها است كه در عرض هفت ماه نزديك به 21 هزار ايراين براي 

استفاده از اين رسويس ثبت نام مي كنند.

خودداري  ايران  به  كمك  از  خارجي  هاي  سازمان  از  بسياري  اینکه  به  باتوجه 

كردند اما با اين وجود ايران نخستني كشور خاورميانه بود كه به اينرتنت وصل 

شد.




