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ــه در  ــت ک ــتان احدی ــر آس ــد ب ــی ح ــای ب ــپاس و ثن س
ــردی  ــا خ ــه م ــت، ب ــت عطوف ــت و در نهای ــال رأف کم
ــق  ــتن از آن توفی ــره جس ــا به ــا ب ــت ت ــی داش ارزان
ــگان را  ــگران و فرهیخت ــه پژوهش ــه جامع ــزاری ب خدمتگ
ــا یََشــاُء َو الَ  ــُل َم ْفَع َّــِذي یَ ِ ال ــُد ِلَّ داشــته باشــیم. ) الَْحْم

ــُرهُ ( ــاُء َغْی ــا یََش ــُل َم ْفَع یَ

ــی انجــام  ــی آینــد، ول ــه نظــر م ــی از امــور ســاده ب برخ
ــد  ــرار نگیری ــیر ق ــا در مس ــوار اســت. ت ــی دش آنهــا بس
ــیب و  ــا، نش ــرما و گرم ــب و روز، س ــد، ش ــت نکنی و حرک
ــت را درک  ــز و درش ــای ری ــنگ ه ــاک، س ــاد و خ ــراز، ب ف
ــی  ــک از آنهــا م ــر ی ــد ه ــی کنی ــاور نم ــد. ب ــی کنی نم
توانــد تــا چــه انــدازه تأثیرگــذار باشــد. کوشــش بســیار 
ــان  ــعی ت ــا س ــام کمبوده ــم تم ــی رغ ــد و عل ــی کنی م
ــتباه  ــم اش ــاز ه ــا ب ــانید ام ــی رس ــت م ــی نهای ــه ب را ب
مــی کنیــد، یــا اشــتباه نمــی کنیــد اشــتباه مــی شــود. 
امــا هنــگام حصــول مقصــود، بــه رضایــت خاطــر دســت 
مــی یابیــد. در ایــن زمــان خاطــره برخــورد بــا مشــکالت، 

ــود. ــد ب ــده خواه ــده دار و گاه گزن ــی خن گاه

ــیر ناهمــوار " خلــق  ــدن آن مس ــس از گذران ــره پ و باالخ
ــارب و  ــر تج ــه عم ــال ب ــد و یکس ــاله ش ــک س ارزش" ی
ــه  ــر ب ــی مختص ــد. نگاه ــزوده ش ــش اف ــه های اندوخت
فرآینــد انتشــار خلــق ارزش، مخاطبیــن را متوجــه 
ــد  ــای تردی ــد، ردپ ــی کن ــود آن م ــه بهب ــرات رو ب تغیی
ــه،  ــای ماهنام ــماره ه ــتین ش ــاد، در نخس ــدم اعتم و ع
ــان و  ــت زم ــا گذش ــه  ب ــود ک ــی ش ــت م ــکارا رؤی آش
کســب تجربــه طــی هــر مــاه، رفتــه رفتــه تردیــد جــای 
ــل دفــاع داده و ناهمــواری هــا،  ــه اعتمــادی قاب ــود را ب خ

ــت. ــده اس ــوار گردی هم

ــواری  ــن دش ــه ای ــت، از جمل ــواریهایی داش ــان دش آغازم
هــا، کمبــود منابــع خبــری و عــدم تأمیــن بــه موقــع آن 
بــود، چــرا کــه خلــق ارزش نوپــا بــود و خیلــی از دیــدگاه 
ــاس  ــن اس ــر همی ــود. ب ــی نم ــدی نم ــن ج مخاطبی
ــد و  ــی ش ــر نم ــه میس ــکاری، همیش ــه هم ــش ب دعوت
ــرای خلــق ارزش کــه خبرنــگار خــاص خــود را نداشــت،  ب
ــون  ــه اکن ــاکریم ک ــد را ش ــود. خداون ــی ب ــد نگران موج
ــن  ــه گلچی ــت ک ــاد اس ــدری زی ــه ق ــی ب ــار دریافت اخب
ــا  ــی، مدته ــای علم ــی ه ــا بررس ــاالت ب ــود و مق ــی ش م
ــی:  ــن یعن ــینند و ای ــی نش ــار م ــی انتظ ــف طوالن در ص
خلــق ارزش رضایــت نســبی مخاطبیــن خــود را تحصیــل 
کــرده اســت. از دیگــر مشــکالت موجــود، عــدم مهــارت 
تخصصــی همکارانمــان بــود، حقیقتــًا دســت انــدرکاران" 
ــژه  ــی وی ــارت تخصص ــدام از مه ــچ ک ــق ارزش"  هی خل
نشــریات بهــره منــد نبودنــد و بــه مــوازات انجــام ســایر 
وظایــف اداری بــه آن مــی پرداختنــد، امــا از آنجایــی کــه 
ــان، از  ــه کاریش ــی و عالق ــه ذهن ــد دغدغ ــق ارزش ش خل
عهــده آن برآمدنــد. عــدم تأمیــن منابــع مالــی، از دیگــر 
کاســتی هــا بــود کــه اگــر همــت همکارانمــان در دفتــر 
طــرح هــای صنایــع نویــن نبــود، امــکان چــاپ فیزیــک 

ــی شــد. ــه مقــدور نم ماهنام

براســتی دشــوار اســت کــه بــا دســتان تهــی از تجربــه و 
تخصــص حرفــه ای، منابــع مالــی و فراغــت زمانی، ســعی 
در ارائــه بهتریــن داشــت، امــا " خلــق ارزش" صادقانــه پــا 
ــا تردیــد آغــاز کــرد امــا  در ایــن عرصــه نهــاد، اگرچــه ب

مصمــم ادامــه داد.

ــتاد  ــای اس ــون ه ــت و رهنم ــر حمای ــائبه اگ ــی ش  ب
ــق  ــود، خل ــق نب ــر توفی ــاب دکت ــدم جن ارجمن
ــدی  ــت من ــن رضای ــب ای ــه کس ــق ب ارزش موف
از مخاطبیــن نمــی شــد. انتقادهــا، رهنمــون 
ــکل و  ــکاران در ش ــه هم ــنهادات کلی ــا و پیش ه
ــب  ــرن تعص ــدون کوچکت ــه ب ــه همیش ــوا )ک محت
ــز  ــکار گرفتــه شــد(، نی و حساســیتی شــنیده و ب
ــاروری خلــق ارزش داشــت.  ــه ســزاء در ب ســهمی ب

از کلیــه همکارانــی کــه نامشــان در گــروه همکاران 
ــی  ــر ترتیب ــه ه ــه  ب ــدد ماهنام ــماره هــای متع ش
ــگزارم، در  ــت سپاس ــی نهای ــت ب ــده اس درج ش
ایــن میــان از ســرکار خانــم حاجــی غالمــی کــه از 
ابتــدای ایــن مســیر همــاره صمیمانــه، دلســوزانه و 
ــی مــی  خردمندانــه مــرا همراهــی نمودنــد، قدردان

کنــم.

ــتی  ــه راس ــق ارزش، ب ــه خل ــد آن روزی ک ــه امی ب
ــل  ــا و مح ــن ه ــر بهتری ــا، بیانگ ــق ارزش ه خال
ــد.  ــان باش ــای همکارانم ــی ه ــار آفرین ــت افتخ ثب

سخن مدیرمسئول 



 

سخن جناب دکتر توفیق، معاون آموزش، پژوهش و فناوری به مناسبت یکساله شدن

 ماهنامه خلق ارزش

سالم 

ــالش  ــی، ت ــکاری گروه ــردی، هم ــعی ف ــر س ــد ب ــت مزی ــای موفقی ــه ه ــح قل ــد فت ــه قص ــت ب حرک
ــزه  ــه موجــب تقویــت ایــن انگی ــزاری ک ــر اب ــی باشــد و ه ــوی م ــزه ق ــد انگی ــدار، نیازمن ــد و پای هدفمن
ــزاری در راســتای انعــکاس اهــداف،  ــور اب ــه منظ ــی ب ــریه داخل ــود یــک نش ــمند اســت. وج ــود ارزش ش
چشــم اندازهــا، سیاســت هــا و اعــالم اقدامــات جــاری مــی توانــد نقــش بــه ســزائی در ایجــاد انگیــزه، 
افزایــش بهــره وری، ارتقــاء ســطوح کیفیــت و کمیــت و در نهایــت جلــب رضایــت ذینفعــان ایفــاء نماید. 

ــر اســت.  ــر گــذار، درخــور تقدی بایــد اذعــان نمــود کــه ایــن اقــدام تأثی

ــزاری  ــن اب ــد چنی ــود نیازمن ــت خ ــاه هــای فعالی ــتین م ــاوری در نخس ــوزش، پژوهــش و فن ــت آم معاون
بــود. بــر همیــن اســاس بــا انتخــاب شــعار " خلــق آنچــه کــه نیســت، بهبــود آنچــه کــه هســت،  و 
حــذف آنچــه کــه زائــد اســت "، پیشــنهاد راه انــدازی ماهنامــه مطــرح شــد، همــکاران نقــد کردنــد کــه 
ــاً  ــه الزام ــد ک ــی طلب ــی را م ــم تخصص ــه آن هــم در ایــن ســطح، همــکاری یــک تی ــدازی ماهنام راه ان
بایــد حائــز شــرایط تهیــه و تنظیــم نشــریه باشــد، پاســخ ایــن بــود: " هــدف معلوم اســت، وســیله اش 
را مهیــا کنیــد، هــر چنــد یــک صفحــه، ولــو بــا اشــکال، حتــی نازیبــا. خــوف از عــدم تحصیــل مقصــد 

ــی نبایــد مانــع حرکــت باشــد و دلیــل عــدم آغــاز!  بــا تــوکل بــه حضــرت حــق آغــاز کنیــد" . متعال

ــه  ــدازی ماهنام ــس  از راه ان ــت گماشــتند. پ ــز، هم ــان نی ــه آن ــی شــان داشــتیم و البت شــهامت را ارزان
ــم.  ــرای آن برگزیدی ــق ارزش" را ب ــوان  "خل ــت، عن معاون

روزهــای نخســت بــرای هــر جملــه نظــر مــی طلبیدنــد و در پایــان هــر صفحــه تأییدیــه می خواســتند، 
امــا امــروز گام هایشــان محکــم اســت و حرکتشــان مصمــم، و ایــن نتیجــه خواســتن همــراه بــا عزمــی 

جــدی و هدفــی واال اســت.

ــت هــای معاونــت، وزیــن و شایســته عمــل  در طــول ســال گذشــته، خلــق ارزش در کنــار ســایر فعالی
کــرده اســت. خــدا قــوت مــی گویــم بــه کلیــه دســت انــدرکاران تهیــه و تنظیــم ماهنامــه خلــق ارزش، 
از آن جملــه مدیــر مســئول ماهنامــه ســرکار خانــم محمــدی کــه مســئولیت ایــن مهــم را پذیرفتــه و بــا 
راه انــدازی ماهنامــه، نســبت بــه انتشــار بــه موقــع آن طــی هــر مــاه، بــه مــدد ســایر همــکاران اقــدام 
ــران مجموعــه معاونــت،  ــران، مدی ــم از ســایر دســت انــدرکاران، دبی ــی میکن ــن قدردان نمودنــد. همچنی
ــز  ــن، مرک ــع نوی ــای صنای ــرح ه ــا، ط ــارت اســتان ه ــدن و تج ــت، مع ــای صنع ــکاران درســازمان ه هم
ــه  ــه ب ــک ک ــع الکترونی ــت از تحقیقــات و توســعه صنای ــدوق حمای ــی، صن ــارت الکترونیک توســعه تج

هــر نحــوی از انحــاء در بــاروری خلــق ارزش همــت گماشــتند و بــه راســتی ارزش آفریدنــد. 

ــاد  ــاوری در ابع ــش و فن ــوزش، پژوه ــت آم ــات معاون ــتر اقدام ــه بیش ــر چ ــاروری ه ــاهد ب ــاءاهلل ش انش
ــیم. ــق ارزش باش ــکاس آن در خل ــترده و انع گس
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نشســت تخصصــی کاربردهــای فنــاوری نانــو در صنعــت خــودرو 
بــا موضــوع فرصت هــای صنعتــی و تجــاری ســازی نانــو 
ــی از مســئوالن،  ــا حضــور جمع ــاوم ب پوشــش های ســخت و مق
مدیــران دولتــی، فعــاالن صنعــت خــودرو و نانــو ســی ام  شــهریور 
مــاه در محــل ســاختمان شــهید نــادری وزارت صنعــت، معــدن و 

تجــارت برگــزار شــد. 

در ایــن مراســم 5 تفاهــم نامــه میــان شــرکت های فنــاور 
ــده  ــی ســطح ســوین پالســما و شــرکت خودروســازی دن مهندس
فنــاور ، شــرکت فنــاوران ســخت آرا و معاونــت قطعــات و 
مجموعــه هــای گــروه صنعتــی ایــران خــودرو ، شــرکت یارنیــکان 
ــا  ــای آری ــرکت ه ــارس و ش ــودرو پ ــگ خ ــرکت رین ــح و ش صال
به کارگیــری  به منظــور  پلیمــر پیشــگام و شــرکت گرانــول 

نانوپوشــش های ســخت و مقــاوم بــه امضــا رســید.

ــدن و  ــت، مع ــاوری وزارت صنع ــش و فن ــوزش، پژوه ــاون آم مع
ــه  ــاوری را رتب ــران در نانوفن ــه ای ــت، رتب ــن نشس ــارت در ای تج
ــدف  ــالم و ه ــان اس ــت جه ــیا و نخس ــم آس ــا، پنج ــم دنی هفت
اصلــی ایــن وزارتخانــه را توســعه صنایــع مبتنــی بــر فناوری هــای 

ــرد. ــالم ک ــان اع ــر در جه ــابقه کمت ــرفته و باس پیش

ــان اینکــه درحال حاضــر 21هــزار  ــا بی دکتــر علی اصغــر توفیــق ب
محقــق و پژوهشــگر در صنعــت نانــو فعالیــت دارنــد و حــدود 15 
دانشــگاه در دوره دکتــرا و 35 دانشــگاه در دوره کارشناســی ارشــد 
ــن  ــزود: همچنی ــد، اف ــس می کنن ــاوری را تدری ــته نانوفن ــز رش نی
ــو در کشــور در حــال  ــا موضــوع نان 103 دانشــگاه و پژوهشــگاه ب
ــاره در  ــز در این ب ــی نی ــگاه تخصص ــوده و 57 آزمایش ــت ب فعالی
ــزار  ــه 16ه ــان اینک ــا بی ــد.وی ب ــت می کنن ــور فعالی ســطح کش
ــا موضــوع نانوفنــاوری در ســطح »آی اس آی« بــه چــاپ  مقالــه ب

رســیده اســت، گفــت: هم اکنــون 103 مرکــز رشــد و 237 شــرکت 
ــد  ــی برتــر، 35 شــرکت در تولی در حــوزه تولیــد محصــوالت نانوی
ــی  ــی و 36 شــرکت بازرگان ــی، 75 شــرکت خدمات ــزات نانوی تجهی
ــرکت های  ــه 33درصــد از ش ــد ک ــت می کنن ــو فعالی ــوزه نان در ح
نانویــی در حــوزه مــواد، 17درصــد در حــوزه بهداشــت، 11 درصــد 
در صنعــت ساختمان ســازی، 8درصــد در رشــته کشــاورزی و 
ــد  ــیمی، 7درص ــع پتروش ــد در صنای ــته بندی، 7درص ــع بس صنای
در صنعــت نســاجی و 5درصــد در صنایــع خودروســازی در حــال 

فعالیــت هســتند.

ــان اینکــه درحال حاضــر در صنعــت خــودرو  ــا بی ــق ب ــر توفی دکت
زیرفشــارهای مختلفــی قــرار داریــم، گفــت: بــا توجــه بــه 
ــن  ــه در ای ــتغالی ک ــن اش ــودرو و همچنی ــت خ ــتردگی صنع گس
ــازی  ــق اعتمادس ــم از طری ــار داری ــده، انتظ ــاد ش ــت ایج صنع
شــاهد رشــد روز افــزون ایــن صنعــت باشــیم، بــر ایــن اســاس در 
ــا هــدف رفــع  ــو در ایــن حــوزه ب ــرای رســوخ دانــش نان تــالش ب
ــاورزی  ــی، کش ــف صنعت ــای مختل ــده در حوزه ه ــای آین بحران ه

و زیســت محیطی هســتیم.

ــه  ــردم ب ــانه ها و م ــه رس ــی ک ــی از موضوع های ــزود: یک وی اف
ــت  ــت اس ــد کیفی ــث رش ــد، بح ــار دارن ــد و انتظ آن می پردازن
ــد  ــازی بای ــع خودروس ــم صنای ــن مه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــه ب ک
ــگاه ها  ــان و دانش ــرکت های دانش بنی ــا ش ــک ب ــاط نزدی ــا ارتب ب
ــد. ــن حــوزه تــالش کنن ــو در ای ــاوری نان ــه توســعه فن نســبت ب

ــوزه  ــی در ح ــی و بنگاه ــف حاکمیت ــریح وظای ــق در تش توفی
فنــاوری نانــو اظهــار کــرد: سیاســتگذاری و برنامه ریــزی مناســب، 
ــیون  ــا در کمیس ــتقرار بنگاه ه ــهیل اس ــی، تس ــن حمایت قوانی
اصــالح  کاربــردی،  آموزش هــای  توســعه  دولــت،  زیربنایــی 

قوانیــن مالکیــت صنعتــی و طراحــی بنگاه هــای واســطه فنــاوری رقابت پذیری صنعت خودرو با فناوری نانو
ــه  ــن حــال مطالع ــی رود.در همی ــی به شــمار م ــف حاکمیت از وظای
بازارهــای جهانــی، گســترش واحدهــای تحقیــق و توســعه، اتصال 
بــه زنجیــره ارزش جهانــی، تحلیــل رقبــا و آینده نگــری از وظایــف 

ــت. ــش اس ــن دان ــتفاده از ای ــا در اس بنگاه ه

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت در جهــت توســعه فنــاوری نانــو 
ــع  ــتقرار صنای ــه اس ــب مصوب ــرد: تصوی ــح ک ــع تصری در صنای
ــای  ــرای بنگاه ه ــی ب ــرفصل حمایت ــرفته در کالن شــهرها، س پیش
ــرکت های  ــه ش ــان در آیین نام ــت دانش بنی ــی دارای فعالی صنعت
دانش بنیــان، ارائــه تســهیالت حمایتــی و مشــارکتی ایــدرو، 
ــی،  ــای قانون ــنهاد بنده ــت پیش ــا و در نهای ــا و طرح ه صندوق ه
ــق و توســعه و رســوخ  ــت از تحقی ــط حمای ــه مرتب ــه آیین نام تهی

ــت. ــه اس ــن وزارتخان ــات ای ــت از اقدام ــاوری در صنع فن

ــاده 4  ــد: م ــادآور ش ــارت ی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــاده 31  ــد »س« م ــر و بن ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان ــون رف قان
ــن  ــن قوانی ــه ای ــر از جمل ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان ــون رف قان
ــون  اســت کــه براســاس مــاده 31، شــرکت هایی کــه تــا 500میلی
ــد  ــه واح ــز ب ــورت تجهی ــند، در ص ــته باش ــروش داش ــان ف توم
ــد  ــاف خواهن ــرازی مع ــات اب ــد مالی ــعه از 10درص ــق و توس تحقی
شــد. همچنیــن براســاس مــاده 4 ایــن قانــون در صــورت فعالیــت 
ــد از  ــت 50درص ــرکت ها، دول ــعه در ش ــق و توس ــای تحقی واحده

ــرد. ــد ک ــت خواه ــا را پرداخ هزینه ه

سهم ۵ درصدی صنعت خودرو از فعالیت های نانو

رییس ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری نیز در ادامه این 
نشست با تاکید بر اینکه هم اکنون تنها 5درصد از فعالیت های 
نانو در حوزه صنعت خودرو است، گفت: بررسی ها نشان می دهد 
فعالیت ها در حوزه های دیگر گسترده تر بوده و بر همین اساس با 

همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال رسوخ نانو در

ــان اینکــه اقتصــاد  ــا بی ــع دیگــر هســتیم. ســعید ســرکار ب صنای
ــرد:  ــار ک ــود، اظه ــیم می ش ــته تقس ــه 3دس ــا ب ــورها در دنی کش
ــان  ــواد خــام، اقتصــاد دانش بنی ــر اقتصــاد م ــی ب کشــورهای مبتن
و اقتصــادی مبتنــی بــر خالقیــت، 3 مــدل اقتصــادی هســتند. مــا 
نیــز ســعی داریــم از اقتصــاد مبتنــی بــر مــواد خــام جــدا شــده و 

ــم. ــت کنی ــان حرک ــمت اقتصــاد دانش بنی ــه س ب

ــواد در  ــو م ــد از نان ــش از 95درص ــون بی ــه داد: هم اکن وی ادام
ــع  ــو در صنای ــاوری نان ــوخ فن ــا رس ــود دارد ام ــور وج ــل کش داخ
ــه  ــت، چراک ــش اس ــن بخ ــا در ای ــن برنامه ه ــود از مهم تری موج
اگــر امــروز توجهــی بــه فنــاوری نانــو در تولیــد محصــوالت نشــود، 

ــم داد.  ــت خواهی ــا را از دس ــری در بازاره ــردا رقابت پذی ف

ســرکار بــا بیــان اینکــه اســتفاده از فنــاوری نانو قیمــت محصوالت 
را افزایــش نخواهــد داد، افــزود: درحال حاضــر در 8 حــوزه صنعتــی 
از فنــاوری نانــو بهــره برده ایــم، ایــن در حالــی اســت کــه 
ــر توانمنــدی داخــل  ــی ب ــو مبتن ــران در حــوزه نان دســتاوردهای ای

ــه خــود اســت. ــران متکــی ب ــوده و در ایــن فنــاوری، ای ب

ــوالت  ــایر محص ــه و س ــال دارو، پارچ ــه به دنب ــان اینک ــا بی وی ب
هوشــمند در ایــن حــوزه هســتیم، گفــت: تنهــا 5 درصــد از 
ــو در حــوزه خــودرو اســت و در حوزه هــای دیگــر  فعالیت هــای نان
ــت،  ــکاری وزارت صنع ــا هم ــه ب ــوده ک ــترده تر ب ــا گس فعالیت ه
معــدن و تجــارت بــه دنبــال رســوخ نانــو در صنایــع دیگر هســتیم.

ایشــان بــا بیــان اینکــه مولفــه اصلــی اقتصــاد مقاومتــی 
خودکفایــی در دانــش اســت خاطرنشــان کــرد: رکــن اصلــی 

ــی  ــن در حال ــت. ای ــان اس ــاد دانش بنی ــی، اقتص ــاد مقاومت اقتص
ــان  اســت کــه در زمــان تحریم هــا صــادرات محصــوالت دانش بنی
ــی  ــران توانای ــا تحریــم مواجــه شــد امــا معتقدیــم ای بــه کشــور ب
و بنیــه آن را دارد تــا به عنــوان اقتصــاد تهاجمــی بــه ســایر 

ــد. ــوذ کن ــورها نف کش
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ــی  ــی صنعت ــت تخصص ــه نشس ــز در ادام ــاوری نی ــات و فن ــوم، تحقیق ــاوری وزارت عل ــی و فن ــاون پژوهش ــدی، مع ــد احم وحی
ــو در صنعــت خــودرو اظهــار کــرد:  ــا اشــاره بــه ســهم 5درصــدی فعالیت هــای نان ــو در صنعــت خــودرو ب کاربردهــای فنــاوری نان
ــه  ــور ب ــگری در کش ــی گردش ــی و حت ــی اجتماع ــت، زندگ ــاد، محیط زیس ــی اقتص ــردش مال ــادی از گ ــش زی ــر بخ درحال حاض
ــی الزم اســت طلســم اســتفاده از دانــش و فنــاوری در  صنعــت خــودرو اختصــاص دارد، بنابرایــن بــا توجــه بــه چنیــن قابلیت های

صنعــت خــودرو شکســته شــود. 

احمــدی بــا تاکیــد بــر ضــرورت ورود صنعــت خــودرو بــه فناوری هــای نویــن و نانــو تصریــح کــرد: صنعــت خــودرو بایــد بــر پایــه 
دانــش بنــا شــود تــا بــا تبدیــل شــدن بــه اقتصــادی دانش بنیــان، قــادر بــه رقابــت باشــد. 

ــن الزم اســت  ــور داده نشــد، بنابرای ــه کش ــاوری ب ــازه ورود فن ــال، اج ــال های س ــکان در س ــد پی ــه تولی ــا ادام ــرد: ب ــار ک وی اظه
ــل  ــرش تبدی ــا نگ ــود، ب ــاوری می ش ــرف فن ــه ص ــی ک ــودرو، منابع ــعه خ ــق و توس ــای تحقی ــدازی واحده ــا راه ان ــر ب درحال حاض

ــد. ــان باش ــع دانش بنی ــه صنای ــودرو ب ــت خ صنع

احمــدی بــا اشــاره بــه درخواســت شــرکت های خودروســازی بــرای ایجــاد مراکــــز رشــد اظهــار کــرد: بــا ایــن وجــود درحال حاضــر 
ــا همــکاری  ــی کــه می تــوان ب درصــد اندکــی از شــرکت های خودروســازی و قطعه ســازی مجهــز بــه مرکــز رشــد هســتند، درحال

دانشــگاه ها نســبت بــه رفــع ایــن مشــکالت اقــدام کــرد.

رروز دوم نشســت کاربــرد نانــو در صنعــت خــودرو کــه بــا 
ــات خــودرو و  ــو، تولیدکننــدگان قطع ــاالن عرصــه نان حضــور فع
ــس  ــری، ریی ــن آقاکثی ــدس حس ــزار شــد، مهن خودروســازان برگ
مرکــز توســعه فنــاوری و صنایــع پیشــرفته وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت تحقیــق و توســعه 
ــه  ــش هزین ــان از افزای ــر جه ــای خودروســازی برت ــرکت ه در ش
ــی  ــزود : برخ ــر داد و اف ــش خب ــن بخ ــا در ای ــرکت ه ــرد ش ک
ــم کاهــش  ــه رغ ــر ب ــن و دایمل ــس واگ ــد فولک ــرکت ها مانن ش

ــد. ــش داده ان ــود را افزای ــه  R&D  خ ــد، هزین درآم

ــدود  ــان درح ــزرگ جه ــازان ب ــت :در ســال 2014 خودروس وی گف
ــه  ــد  ک ــوده ان ــه نم ــرای  R&D   هزین ــود را ب ــد خ 4% درآم
حــدود 100 میلیــارد دالر اســت و ایــن در حالــی اســت کــه %16 
ــازی           ــودرو س ــت خ ــرف صنع ــا ص ــه  R&D  در دنی کل هزین
مــی شــود و ایــن آمــار در صنایــع الکترونیــک و کامپیوتــر%28  

و بهداشــت و ســالمت22% اســت.

آقاکثیــری جایــگاه واحــد هــای تحقیــق و توســعه در سیاســت ها 
ــرد :  ــح ک ــت و تصری ــم دانس ــا را مه ــگاه ه و اســتراتژی های بن
ــاز اســت  ــود کیفیــت خودروهــا هســتیم نی ــال بهب اگــر بــه دنب
تــا میــزان هزینــه کــرد و تعــداد شــاغلین در بخــش تحقیــق و 

توســعه خودروســازان و قطعــه ســازان افزایــش یابــد .

ــدف از  ــرفته ه ــع پیش ــاوری و صنای ــعه فن ــز توس ــس مرک ریی
ــه توســعه  ــیرا کمــک ب ــن نشســت های تخصص ــزاری چنی برگ
ــر شــمرد و  ــگاه هــای صنعتیب ــان در بن ــش بنی فرآیندهــای دان
خاطــر نشــان کــرد: برقــراری ارتبــاط اثــر بخــش میــان دارنــدگان 
ــوزه  ــوالت ح ــدن محص ــر ش ــت پذی ــان فناوری،رقاب و متقاضی
حمــل و نقــل، اتصــال بــه زنجیــره هــای ارزش جهانــی بــه ویــژه 
در بخــش قطعــه ســازی ، آشــنایی صنعتگــران بــا فنــاوری هــای 
ــی در  ــای جهان ــه برنده ــتیابی ب ــی و دس ــم افزای ــا، ه روز دنی
بخــش خــودرو، شــکل گیــری شــبکه هــای تحقیــق و توســعه 

ــورد انتظــار اســت. ــودرواز دیگــر اهــداف م ــت خ در صنع

ــودن جــذب  ــی ب ــه ناکاف ــا توجــه ب ــح کــرد : ب ــری تصری آقاکثی
فنــاوری در صنعــت ، دولــت بــه دنبــال تســهیل گــری و 
فضاســازی بــرای بنــگاه هــا بــا تنقیــح قوانیــن و ســاده 
ــی و نظــارت  ــن حمایت ــا و قوانی ــا ، سیاســت ه ــازی فرآینده س
یکپارچهاســت و امیدواریــم بتوانیــم موجــب جــذب بیشــتر 

ــویم. ــور ش ــع کش ــاوری در صنای فن

ــا  ــز ب ــا نمایشــگاهی نی ــت ه ــن نشس ــیه ای ــن در حاش همچنی
ــا  ــه مــدت ســه روز برپ ــو ب ــه ســتاد نان حضــور 14 شــرکت نمون
ــا صنعــت  ــط خــود ب شــد و شــرکت کننــدگان محصــوالت مرتب

ــد . ــرار دادن ــوم ق ــرض نمایــش عم خودروســازی را در مع

افزایش رقابت پذیری با صنایع دانش بنیان

هزینه کرد 100 میلیارد دالری خودروسازان بزرگ جهان در سال 2014 ــم دارای  ــا کنی ــم ادع ــی می توانی ــرا زمان ــت زی ــت نیس ــای داشــتن صنع ــه معن ــه ب ــد کارخان ــار داشــتن چن ــرد: در اختی ــد ک ــرکار تاکی س
ــم. ــا دهی ــد ماشــین آالت کــرده و آن را ارتق ــه تولی ــدام ب صنعــت هســتیم کــه اق

وی ادامــه داد: درحال حاضــر در فنــــاوری نانـــو اقــدام بــه ســاخت ماشــین آالت صنعتــی کرده ایــم کــه در ایــن شــرایط می تــوان اذعــان 
کــرد مجهــز بــه صنعــت ســاخت ماشــین آالت صنعتــی هســتیم.

رییــس ســتاد توســعه فنــاوری نانــو ریاســت جمهوری بــا انتقــاد از دور بــودن بخــش صنعــت و دانشــگاه در کشــور تصریــح کــرد: در غــرب 
دانشــگاه و صنعــت بــا یکدیگــر متولــد شــدند امــا در ایــران بــه بخــش صنعــت و دانشــگاه از ســوی دولــت منابــع مالــی تزریــق می شــود 
ــن  ــط ای ــوان واس ــد به عن ــان می توانن ــرکت های دانش بنی ــه ش ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای ــود را می کنن ــه کار خ ــدام جداگان ــر ک و ه
کاســتی را پــر کــرده و ایــن ارتبــاط را برقــرار کننــد. ســرکار بــا تاکیــد بــر اینکــه دانشــگاه امــروز مشــکالت صنعــت را درک نمی کنــد و از 
ســوی دیگــر دانشــگاه معتقــد اســت کــه صنعــت مونتــاژکار اســت و ارتبــاط منطقــی در ایــن میــان وجــود نخواهــد داشــت، تصریــح کــرد: 
ــی اســت کــه صنعــت و دانشــگاه در کشــورهای  ــی امکانپذیــر نیســت. ایــن در حال بی شــک ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه در شــرایط فعل

پیشــرفته به عنــوان یــک موجودیــت واحــد و بــه یکدیگــر وابســته هســتند و جدایــی آنهــا از یکدیگــر امکانپذیــر نیســت.
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خبر خبر

دومیــن »کنفرانــس علــوم و فناوری هــای پیشــرفته بــرای 
ــه  ــپتامبر 2015 ب ــا 12 س ــای 8 ت ــران« در روزه ــدار ای ــعه پای توس
ــی  ــگاهیان ایران ــان و دانش ــن متخصص ــت انجم هم
دانشــگاه  همــکاری  بــا  و   )IRASA( آلمــان  مقیــم 
ــس  ــن کنفران ــد. در ای ــزار گردی ــک برگ ــگاه الیپزی ــن و دانش برلی
صاحبنظــران، متخصصیــن، سیاســتگذاران و فعــاالن اقتصــادی از 
ــران و آلمــان حضــور داشــتند.  ــی و خصوصــی ای بخشــهای دولت

ــع  ــاوری و صنای ــعه فن ــز توس ــس مرک ــری، رئی ــدس آقاکثی مهن
ــخنران  ــوان س ــارت بعن ــدن و تج ــت، مع ــرفته وزارت صنع پیش
ــع  ــی صنای ــاوری و کارآفرین ــال فن ــی »انتق ــل تخصص پن
پیشــرفته« بــا اشــاره بــه چشــم انــداز، تکالیــف و سیاســت های 
ــران در حــوزه صنایــع پیشــرفته، ظرفیت هــا و توانمنــدی  کالن ای
ــای  ــه ه ــزود، در ده ــود و اف ــریح نم ــران را تش ــع ای ــای صنای ه
گذشــته بــه دالیــل شــرایط مختلــف اقتصــادی و سیاســی 
ــا  ــاده شــده ام ــران پی ــی در ای ــی متنوع ــعه صنعت مدل هــای توس
ــوع  ــی چــه ن ــل توجــه ایــن اســت کــه در شــرایط فعل ــه قاب نکت
سیاســتی بایــد در پیــش گرفتــه شــود تــا چشــم انــداز 2025 ایــران 

را کــه همــان دســتیابی بــه رتبــه اول علمــی و فنــاوری در منطقه 
ــه هــای علمــی و  ــه رتب ــا اشــاره ب ــد. وی ب اســت را محقــق نمای
ــن  ــاوری کــه در کشــور ایجــاد شــده و همچنی زیرســاخت های فن
ظرفیت هــای صنعتــی، ایــن مــوارد را الزمــه دســتیابی بــه اقتصــاد 
پایــدار عنــوان کــرد، امــا رویکــرد اصلــی در ایــن حــوزه را توســعه 

ــد. ــان نامی ــش بنی ــرای تحقــق اقتصــاد دان ــاوری ب فن

ــه  ــه ب ــرفته باتوج ــع پیش ــاوری و صنای ــعه فن ــز توس ــس مرک رئی

ارزش افــزوده صنایــع پیشــرفته، بــر توســعه فنــاوری هــای 
ــا و  ــمردن چالش ه ــا برش ــه ب ــود و در ادام ــد نم ــرفته تأکی پیش
فرصت هــای ســرمایه گــذاری در صنایــع پیشــرفته ایــران، توســعه 
سیســتم نظــام منــد سیاســتگذاری، پشــتیبانی از توســعه صنایــع 
ــی  ــازار، یکپارچگ ــا ب ــده ت ــای ای ــه ه ــازماندهی حلق ــرفته، س پیش
ــرفته در  ــای پیش ــاوری ه ــوخ فن ــی، رس ــای اطالعات ــتم ه سیس
ــی و انتقــال  ــن الملل ــع و تقویــت همــکاری هــای بی ســایر صنای
فنــاوری از طریــق ســرمایه گــذاری خارجــی را از اســتراتژی هــای 

ــت.  ــران دانس ــرفته در ای ــع پیش ــعه صنای توس

در دومین »کنفرانس علوم و فناوری های پیشرفته برای توسعه پایدار ایران عنوان شد:  انتقال فناوری از طریق 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از استراتژی های کالن ایران در توسعه صنایع پیشرفته«

ــق  ــوان از طری ــی ت ــران م ــی ج.ا. ای ــیل های صنعت ــان و پتانس ــور آلم ــی کش ــابقه صنعت ــه س ــه ب ــرد، باتوج ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
ــرای  ــرد را ب ــازی برد-ب ــاوری یــک ب ــق و توســعه مشــترک و انتقــال فن برگــزاری دوره هــای مشــترک آموزشــی، انجــام فعالیت هــای تحقی

ــد.    ــم بزن دو کشــور رق

ــه  ــر موسس ــلت، مدی ــور پوس ــک، پروفس ــی دانشــگاه الیپزی ــات علم ــو هی ــز، عض ــور درنبرگ ــان پروفس ــل آقای ــن پن ــی اســت، در ای گفتن
مدیریــت و اقتصــاد دانــش، دکتــر طایــی، معــاون وزارت کار، تعــاون و رفــاه جتماعــی، دکتــر صدیــق، رئیــس پــارک فنــاوری دانشــگاه تهــران 

و خانــم دکتــر نمــازی، مشــاور منابــع انســانی نیــز حضــور داشــتند.
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گزارشگزارش 

بــه گفتــه مهنــدس میرصالحــی سرپرســت دفتــر حمایــت از مالکیــت صنعتــی؛ طــی هماهنگــی بعمــل آمــده بــا 
دفتــر ســازمان توســعه صنعتــی ملــل متحــد )یونیــدو( در ایــران از ایــن پــس شــرکت هــای توانمنــد فنــی مهندســی 
ــر ایــن اســاس شــرکت های واجــد  ایرانــی، امــکان حضــور در مناقصــات بیــن المللــی یونیــدو را خواهنــد داشــت. ب
ــال وزارت  ــی در پرت ــت صنعت ــت از مالکی ــر حمای ــدو و دفت ــی یونی ــق درگاه اختصاص ــد از طری ــی توانن ــرایط  م ش
ــدو  ــات یونی ــه مناقص ــوط ب ــک مرب ــه لین ــا آدرس   www.mimt.gov.ir/unido ، ب ــارت  و ی ــدن و تج ــت، مع صنع
هدایــت شــده و پــس از مالحظــه راهنمــای شــرکت در مناقصــات بــه صفحــه عناویــن و کشــورهای اجــرای پــروژه 
وارد شــوند و نســبت بــه انتخــاب و ثبــت نــام در مناقصــه اقــدام نماینــد. دفتــر مناقصــات الکترونیکــی یونیــدو مســتقر 
ــس از دو  ــاص داده و پ ــذر واژه اختص ــک گ ــری و ی ــام کارب ــک ن ــرایط، ی ــد ش ــرکت های واج ــرای ش ــش ب در اتری
روز کاری از طریــق ایمیلــی کــه هنــگام ثبــت نــام درج شــده اســت ارســال مــی کنــد. بدیــن ترتیــب بــا در دســت 
ــردد.  ــی گ ــر م ــکان پذی ــی ام ــرکت متقاض ــرای ش ــروژه ب ــتندات پ ــت مس ــذر واژه دریاف ــری و گ ــام کارب ــتن ن داش
ــب  ــد مناس ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــب ک ــای منتخ ــروژه ه ــت پ ــه لیس ــر ماه ــران ه ــدو در ای ــر یونی ــًا دفت       ضمن
ــن  ــوده و ای ــال نم ــی ارس ــت صنعت ــت از مالکی ــر حمای ــرای دفت ــد را ب ــی باش ــرایط ایران ــد ش ــرکت های واج ش
ــا ســازمان هــای صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان هــا داشــته و نســبت بــه دریافــت  دفتــر، طــی مکاتباتــی کــه ب
لیســت شــرکت هــای توانمنــد هــر اســتان اقــدام نمــوده اســت، عناویــن پــروژه  هــای یونیــدو را هــر ماهــه بــرای 
ــانی در  ــا اطــالع رس ــد ب ــن روش بتوان ــا ای ــا ب ــد ت ــی نمای ــال م ــل ارس ــق ایمی ــرکت از طری ــش از چهارصــد ش بی
ــات  ــا در مناقص ــور آنه ــرای حض ــازو کار الزم را ب ــرایط، س ــد ش ــرکت های واج ــب ش ــده و ترغی ــن ش ــت تعیی مهل
ــی مهندســی برداشــته باشــد.  ــات فن ــش صــادرات خدم ــری در جهــت افزای ــوده و گام موث ــی فراهــم نم ــن الملل بی
ــی  ــازی داخل ــبک مج ــک ش ــاد ی ــا ایج ــی ب ــت صنعت ــت از مالکی ــر حمای ــایت دفت ــت وب س ــر اس ــایان ذک     ش
ــت  ــی مالکی ــازمان جهان ــر: س ــی نظی ــی و خارج ــط داخل ــتگاه های مرتب ــایت دس ــه س ــک ب ــی و لین ــن الملل و بی
ــران،  ــی ای ــازار مل ــن ب ــز ف ــگان، مرک ــی نخب ــاد مل ــور، بنی ــالک کش ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب ــو(، س ــوی )وایپ معن
ــت  ــن )ثب ــه مخترعی ــرای مجموع ــان ب ــریع و آس ــی س ــکان دسترس ــی و ... ام ــای صنعت ــران، واحده ــورس ای فراب
ــی  ــت جهان ــد و ثب ــاری و برن ــم تج ــی عالئ ــن الملل ــی و بی ــت داخل ــان ثب ــات(، متقاضی ــازی اختراع ــاری س و تج
نشــان هــای جغرافیایــی محصــوالت مهــم و اســتراتژیک ایــران را از ایــن طریــق مهیــا نمــوده اســت.
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              عملکرد طرح مطالعات کاربردي در نیمه اول سال 1394 

دکتــر رمضانعلــي صــادق زاده مســئول هماهنگــي طــرح هــاي معاونــت آمــوزش، پژوهــش و فنــاوري وزارت صنعــت، 
ــارات  ــف و اختی ــرح وظای ــاوري داراي ش ــش و فن ــوزش، پژوه ــت آم ــر معاون ــال حاض ــت: در ح ــارت گف ــدن و تج مع
مشــخصي بــوده و بمنظــور پیشــبرد اهــداف خــود نیــاز بــه طراحــي و پیــاده ســازي برنامه هــاي ویــژه و جدیــدي دارد، 
ــاط  ــر در ارتب ــاي مؤث ــي از حلقه ه ــي و یک ــوابق پژوهش ــتوانه س ــه پش ــي ب ــي و معدن ــردي صنعت ــات کارب ــرح مطالع ط
ــد  ــاده ســازي برنامه هــاي جدی ــر اجــراي برنامه هــاي اثربخــش ســابق، بســتر پی ــد عــالوه ب صنعــت و دانشــگاه مي توان
معاونــت را فراهــم آورد. ازجملــه برنامه هــاي کاربــردي ایــن طــرح، حمایــت از شــرکت های توســعه دهنــده و واســطه گر 
ــازی  ــارت، مستندس ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــای بخ ــگاری فناوری ه ــده ن ــی و آین ــت از آینده پژوه ــوژی،  حمای تکنول
دانــش فنــی نهفتــه خبــرگان، متخصصیــن و صاحــب نظــران صنعتــی و معدنــی، حمایــت از ایجــاد شــرکت های ارزیــاب 
و ارزشــگذار دانــش فنــی و فنــاوری،  حمایــت از ایجــاد مکانیــزم هــاي مستندســازی دانــش فنــي و فنــاوري و حمایــت از 

ــاء بهــره وري در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت مي باشــد. ــات ارتق مطالع
 

دکتــر صــادق زاده افــزود: طــرح مطالعــات کاربــردي صنعتــي و معدنــي درحــال  حاضــر بــا بیــش از 60 مرکــز تحقیقاتــی 
و پژوهشــی ازجملــه جهــاد دانشــگاهی، پــارک هــای علــم و  فنــاوری، پژوهشــگاه هــا و ســازمان های علمــی و صنعتــی 
کشــور، قراردادهــای مختلــف منعقــد دارد ولــي بــا توجــه بــه اتمــام طــرح مطالعــات کاربــردي در برنامــه پنجــم توســعه 
ــزي کشــور در ســال گذشــته و جــاري،  ــت و برنامه ری ــه از ســوي ســازمان مدیری ــدار کــم بودجــه تخصیــص یافت و مق
فعالیــت امســال ایــن طــرح بــه منظــور اختتــام پروژه هــاي جــاري بــا مراکــز پژوهشــي و برگــزاري ســمینارهاي مربوطــه 
متمرکــز شــده اســت کــه در ایــن راســتا در نیمــه نخســت امســال بــا برگــزاري جلســات کارگــروه تخصصــي 38 پــروژه را 
بــه پایــان رســانده و 3 ســمینار تخصصــي را مــورد حمایــت قــرار داده اســت و بــا عنایــت بــه نیــاز کشــور بــه وجــود ایــن 
طــرح بــه منظــور حمایــت از مطالعــات کاربــردي در حــوزه صنعــت ، معــدن و تجــارت و حجــم بــاالي پروژه هــاي جــاري 

ایــن طــرح، الزم اســت مســئولین ذیربــط در ارتبــاط بــا تــداوم ایــن طــرح در برنامــه ششــم توســعه مســاعدت نماینــد.

                                                        
 

        

  

   امکان حضور واحدهای 
صنعتی و شرکت های فنی 

مهندسی ایرانی در مناقصات و 
پروژه های  بین المللی سازمان 

توسعه صنعتی ملل متحد 
)یونیدو(
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حمایتــی  هــای  فعالیــت  و  خدمــات  بهبــود  بــرای  پیشــنهاداتی  ارائــه  بــا  دفــاع  وزارت  پژوهشــی  معــاون 
شــد. تومــان  میلیــارد   150 بــه  صنــدوق  ســرمایه  افزایــش  خواســتار  الکترونیــک  صنایــع  صنــدوق 
بــه گــزارش خبرنــگار صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک ،مهنــدس قــدس نماینــده 
وزارت دفــاع در مجمــع ســاالنه صنــدوق خاطرنشــان کــرد: ســاالنه در کشــور 90 هــزار فــارغ التحصیــل در 
ــد. ــی کنن ــل م ــرا تحصی ــد و دکت ــی ارش ــطح کارشناس ــا در س ــد آنه ــه 5 درص ــم ک ــی داری ــی ت ــای آی س ــته ه رش
ــرآورد مــی شــود در حــال حاضــر 55 هــزار نفــر از ایــن متخصصــان در 1000 شــرکت دانــش بنیــان و  وی ادامــه داد: ب
فنــاور مشــغول بــه کار هســتند، در عیــن حــال حجــم فعالیــت هــا در برابــر کل ظرفیــت صنایــع الکترونیــک رقــم ناچیــزی 
ــود دارد. ــش وج ــن بخ ــول در ای ــد محص ــات و تولی ــیل تحقیق ــان پتانس ــارد توم ــزار میلی ــدود 10 ه ــزی ح ــت و چی اس
مهنــدس قــدس بــا پیش بینی رشــد چشــمگیر صنایع فنــاور و دانش بنیان توضیــح داد: این به دلیل اثربخشــی در دیگر صنایع 
وحضور بهترین فارغ التحصیالن دانشــگاهی کشــور اســت کهعال قمند ند  تو ا نا یی  خو د  ر ا  د ر  بخش  شــرکت ها ی  فنا و ر ی   ا را ئه کنند .
معــاون پژوهشــی وزارت دفــاع ادامــه داد: بیــش از 350 شــرکت توانمنــد در ایــن بخــش داریــم کــه گــردش مالــی شــان 
ــی صنــدوق  ــارد تومان ــه نســبت ســرمایه 50 میلی ــد را ب ــاز شــرکت هــای توانمن ــارد تومــان اســت، اگــر نی ــاالی 5 میلی ب
ــت. ــزی اس ــیار ناچی ــم بس ــی، رق ــای داخل ــت ه ــتفاده از ظرفی ــه اس ــاز ب ــاتحریم و نی ــرایط پس ــه ش ــه ب ــا توج ــم ب ببینی

قــرار  تاکیــد  مــورد  را  ملــی  منابــع  محــل  از  صنــدوق  ســرمایه  افزایــش  بــه  نیــاز  اســاس  ایــن  بــر  وی 
پرداخــت. الکترونیــک  صنایــع  از  حمایــت  صنــدوق  خدمــات  ارتقــاء  بــرای  پیشــنهاد  چنــد  ارائــه  بــه  و  داد 
مهنــدس قــدس نخســتین پیشــنهاد را افزایــش ســرمایه صنــدوق بــه میــزان 100 میلیــارد تومــان عنــوان تصریــح کــرد: 
ــی اســت. ــم معقول ــرخ ارز رق ــر ن ــدوق و تغیی ــی صن ــت فعل ــه وضعی ــا توجــه ب ــا ب ــز اســت ام ــز ناچی ــن عــدد نی ــه ای البت
ــرد و  ــوان ک ــدوق عن ــای صن ــت ه ــرورت در فعالی ــر ض ــی را دیگ ــش بروکراس ــاع کاه ــی وزارت دف ــاون پژوهش مع
ــنگینی اســت. ــی س ــدوق دارای بروکراس ــت تســهیالت از صن ــد دریاف ــد فرآین ــی کنن ــا م ــا ادع ــرکت ه ــد: ش ــادآور ش ی
در  محصولشــان  کــه  شــد  شــرکتهایی  بــرای  صنــدوق  ویــژه  منابــع  اختصــاص  خواســتار  ادامــه  در  وی 
بخــش دولتــی خریــدار داشــته و ایــن بخــش مــی توانــد تضامیــن مــورد نیــاز شــرکت هــا را تعهــد کنــد.
ــو  ــع نان ــک و صنای ــرو الکترونی ــش میک ــات در بخ ــه خدم ــه ارائ ــدوق ب ــتار ورود صن ــن خواس ــدس همچنی ــدس ق مهن
ــع  ــت واق ــورد غفل ــه م ــت ک ــک اس ــوزه الکترونی ــه در ح ــای پای ــاخت ه ــک از زیرس ــرو الکترونی ــت: میک ــد و گف ش
ــم. ــش داری ــن بخ ــل در ای ــارغ التحصی ــش از 5000 ف ــه کار و بی ــاده ب ــروی آم ــش از 1000 نی ــه بی ــی ک ــده در حال ش
به گفته معاون پژوهشــی وزات دفاع با توجه به نیاز کشــور در بخش های الکترونیک خودرو، مهندســی پزشــکی، الکترونیک 
دفاعی و مخابرات ا گر صند و ق  بخشی  ا ز فعا لیت خو د  ر ا  به  میکرو  ا لکترو نیک  اختصاص  دهد  به  فعا ل شد ن آ ن د ر کشو ر کمک  خو ا هد کرد .
و ی همچنیــن توســعه کریــد و ر علــم و فنــا و ری نــا نــو  را خــو ا ســتا ر شــد  و  ا فــز و د :  د ر ایــن حــوزه کشــو ر ظــرف  10 ســا ل تــو ا نســت ا ز نقطــه      
  ا نتهایی  به  ر د ه  نخســت  د نیا   برســد  و  ا کنون  ا ز  صند و ق  حمایت  ا ز صنایع  ا لکترو نیک  می خواهم کمک کرد ه  و  ا ین  ظرفیت  را  به کار گیرند .

افزایش سرمایه صندوق حمایت از صنایع الکترونیک، پیشنهادی برای
 بهبود خدمات
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فعال سازی دو حمایت جدید از صنایع در مجمع ساالنه صندوق
صنایع الکترونیک

ــع  ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای ــاالنه صن ــع س مجم
الکترونیک برگزار و طی آن اجرایی شــدن دو ســرفصل از شــرح وظایف 
مغفــول مانــده صنــدوق یعنی حمایــت از ســرمایه گذاری هــای نوآورانه 
ــرار گرفــت.  ــد ق ــه خدمــات کارشناســی مــورد تاکی و جســورانه و ارائ
بــه گــزارش خبرنــگار صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه 
ــا حضــور نماینــدگان  ــع الکترونیــک مجمــع ســاالنه صنــدوق ب صنای
ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــی صنع ــو یعن ــتگاه عض ــه و دس 7 وزارتخان
ــات،  ــاوری اطالع ــات و فن ــات، وزارت ارتباط ــوم و تحقیق وزارت عل

ــلح، وزارت  ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــاد، وزارت دف وزارت اقتص
ــد. ــزار ش ــور برگ ــزی کش ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــرو و س نی

بــر اســاس ایــن گــزارش هجدهمیــن مجمــع ســاالنه صنــدوق حمایت 
ازتحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک  برخالف ســال های گذشــته 
در ســطح عالــی و بــا حضــور معاونــان و مدیــران ارشــد دســتگاه هــای 
ــرای تبییــن  ــاده ب ــوق الع عضــو برگــزار شــد، برگــزاری دو مجمــع ف
ــع  ــا مجام ــم ب ــع هجده ــاوت مجم ــر تف ــدوق دیگ ــت های صن سیاس
ــزار  ــادی برگ ــع ع ــس از آن مجم ــه پ ــود ک ــته ب ــای گذش ــال ه س
ــت. ــرار گرف ــب ق ــورد بررســی و تصوی ــدوق م ــی صن ــای مال صورته

ــعه  ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای ــل صن ــدت مدیرعام ــی وح عل
صنایــع الکترونیــک در ایــن بــاره گفــت: در مجمــع ســاالنه صنــدوق 
بــر رشــد جــدی صنایــع الکترونیــک تاکیــد و اعــالم شــد: رشــد صنایع 
الکترونیــک الزمــه اقتصــاد مقاومتــی و دانــش بنیــان در کشــور اســت.

فــارغ  کشــور  انســانی  منابــع  بهتریــن  شــد:  یــادآور  وی 
تحریــم  شــرایط  در  و  الکترونیــک هســتند  رشــته  التحصیــالن 
ایــم بــوده  داخــل  تــوان  بــه  اتــکاء  نیارمنــد  زمــان  هــر 

 در صنایــع مهمــی چــون خــودرو، آی ســی تــی، فرســتنده و 
ــاز کشــور را برطــرف  ــه متخصصــان نی ــره مجموع ــا و غی ــده ه گیرن
ــی  ــوان داخل ــی ت ــع دفاع ــه در صنای ــه ای ک ــه گون ــد. ب ــرده ان ک
ــی کامــل رســیده اســت. ــه خــود اتکای ســازی بخــش الکترونیــک ب

تصویب دو سرفصل مغفول اساسنامه صندوق

 ایــن گــزارش حاکــی اســت: در اساســنامه صنــدوق حمایــت از صنایــع 
ــه،  ــت نام ــدور ضمان ــهیالت، ص ــای تس ــه اعط ــک 4 وظیف الکترونی

حمایــت از صنایــع ریســک پذیــر و ارائــه خدمــات کارشناســی مــورد 
تاکیــد قــرار گرفتــه و در شــرح وظایــف صنــدوق تعریــف شــده اســت.

  ایــن در حالــی اســت کــه تــا کنــون مجــال اجرایــی شــدن دو ســر 
ــر  ــک پذی ــای ریس ــذاری ه ــرمایه گ ــت از س ــی حمای ــل آن یعن فص
ــت. ــده اس ــم نیام ــمول فراه ــع مش ــه صنای ــی ب ــه کارشناس و ارائ

  بــه گفتــه وحــدت: در یــک ســال اخیــر آئیــن نامــه هــای 
ــن دو  ــب مجمعای ــا تصوی ــده و ب ــه ش ــش تهی ــن دو بخ ــی ای اجرای
ــال مــی شــود.     ــز در ســال جــاری فع ــدوق نی بخــش از خدمــات صن
  بــر ایــن اســاس مجمــع خواســتار تعریــف ســرمایه گــذاری 
شــدد الکترونیــک  صنایــع  حــوزه  در  خطرپذیــر  هــای 

دکتــر وحــدت در ادامــه داد: تاکیــد بــر اثربخشــی تســهیالت 
از  حمایــت  صنــدوق  ســاالنه  مجمــع  هــای  بحــث  دیگــر  از 
صنایــع الکترونیــک بــود و اعضــا خواســتار حمایــت از صنایعــی 
ــد.  ــان باش ــش بنی ــع دان ــول در صنای ــر و تح ــاء اث ــه منش ــدند ک ش

تصویب افزایش سرمایه 2۵ میلیون دالری

ــی  ــت. ســرمایه کنون ــرار گرف ــورد بحــث ق ــه در مجمــع م ــود ک ــدوق محــور دیگــری ب ــت ســرمایه صن ــه وحــدت محدودی ــه گفت     ب
صنــدوق هــم اکنــون 50 میلیــارد تومــان و معــادل نیــم درصــد نیــاز صنایــع الکترونیــک اســت. ایــن در حالــی اســت کــه نیــاز واقعــی 
صنایــع الکترونیــک بالــغ بــر 6300 میلیــارد تومــان اســت. در ایــن رابطــه نیــز مجمــع بــر هــم افزایــی و تقویــت منابــع صنــدوق در تعامــل 

بــا ســایر نهادهــای مالــی اعــم از بــورس و دیگــر صنــدوق هــای حمایتــی و توســعه ای تاکیــد کــرد.
     وی افــزود: تعامــل صنــدوق بــا ســایر نهادهــای سیاســتگذار و مرتبــط ماننــد پژوهشــگاه نیــرو، موسســه تحقیقــات دفاعــی وزارت دفــاع 
و پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات جهــت تعییــن اولویــت هــای حمایتــی دیگــر محــور مــورد بحــث و مهــم مجمــع بود.وحــدت 
افــزود: تعامــل بــا پــارک هــای علــم و فنــاوری و تعامــل بــرای جــذب طــرح واحدهــای نوپــا، توزیــع منطقــی تســهیالت در ســطح کشــور، 
همــکاری بــا نهادهــای صنفــی و تخصصــی در تعییــن اولویــت و اعتبــار ســنجی متقاضان،بــرون ســپاری برخــی فعالیــت هــای صنــدوق 

ماننــد اعتبــار ســنجی متقاضیــان و  ارزیابــی  طــرح هــا نیــز از مباحــث مطــرح در مجمــع بــود. 
     وی تنــوع در وثایــق دریافتــی از صنایــع بــرای اعطــای تســهیالت و صــدور ضمانــت نامــه را محــور دیگــری عنــوان کــرد کــه مجمــع 
بــدان پرداخــت و توضیــح داد: هــم اکنــون وثایــق ملکــی ســهم بزرگــی در ســبد وثایــق دریافتــی در صنایــع متقاضــی حمایــت دارنــد و بــر 
ایــن اســاس تاکیــد شــد بــا تعریــف ابزارهــای مناســب و چایگزیــن پرداخــت تســهیالت و حمایــت هــای صنــدوق تســهیل شــود. وحــدت 
ــن افزایــش ســرمایه در  ــرار گرفــت. ای ــز مــورد توافــق ق ــدوق نی ــر داد:تصویــب افزایــش ســرمایه 25 میلیــون دالری صن همچنیــن خب
قانــون بودجــه ســال 94 از محــل بازپرداخــت تســهیالت حســاب ذخیــره ارزی بــه تصویــب رســیده بــود و هیــات  دولــت نیــز در نشســت 

اخیــر خــود آن را بــه تصویــب رســاند.
 

اصالح اساسنامه برای چابک سازی 

    ایــن گــزارش حاکــی اســت همچنیــن نماینــدگان صنــدوق در مجمــع خواســتار اصــالح برخــی بندهــای آییــن نامــه شــدند،هم اکنــون 
آئیــن نامــه هــای صنــدوق بایــد بــه تصویــب هیــات وزیــران برســند کــه بــا تفویــض ایــن اختیــار بــه مجمــع فعالیــت هــای صنــدوق 

روانتــر انجــام خواهدشــد .
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حمایت از ورود صندوق حمایت از صنایع الکترونیک به سرمایه گذاری های 
جسورانه

صنــدوق  از  حمایــت  خواســتار  نیــرو  پژوهشــگاه  رئیــس 
تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک در ورود بــه حــوزه 
پذیــر شــد. ســرمایه گــذاری هــای جســورانه و ریســک 
ــگار صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه  ــه گــزارش خبرن ب
مجمــع  در  زاده  قاضــی  محمدصــادق  الکترونیــک  صنایــع 
ســاالنه صنــدوق صنایــع الکترونیــک برضــرورت افزایــش 
ــرد  ــد ک ــک تاکی ــع الکترونی ــت از صنای ــدوق حمای ــرمایه صن س
و گفــت: اگرچــه در صنایــع الکترونیــک اســتعدادهای برتــر 
ــن  ــته ایم،ممک ــالش نداش ــر ت ــا اگ ــم، ام ــرده ای ــذب ک را ج
بینجامــد. کشــور  از  اســتعدادها  ایــن  خــروج  بــه  اســت 

ــی پرداخــت و اظهــار  ــه راهکارهای ــه ارائ ــن اســاس ب ــر ای وی ب
ــا و  ــت ه ــل از فعالی ــدی حاص ــرمایه، عای ــش س ــت: در بخ داش
ــر  ــد و اگ ــاص یاب ــع اختص ــعه صنای ــه توس ــدوق ب ــات صن خدم
مجموعــه مدیــران صندوق تقاضــای افزایش ســرمایه دارنــد، باید 
بــا دو برابــر آن موافقــت کنیــم تــا دغدغــه هــا محدودیــت منابــع 
وجــود نداشــته وبــا فــراغ بــال بــه مشــکالت صنعــت بپردازنــد.
قاضــی زاده تصریــح کــرد: روحیــه صنعــت گــران داخلــی 
ــوب  ــی مطل ــوالت واردات ــا محص ــوار ب ــت دش ــل رقاب ــه دلی ب
نیســت و شــاید آنگونــه کــه الزم اســت در کشــور از ایــده 
ــود. ــی ش ــورت نم ــت ص ــت و حمای ــا حفاظ ــواوری ه ــا و ن ه
ــه هــر شــکل  ــر اســت ب ــن ترتیــب بهت ــزود: بدی قاضــی زاده اف
ممکــن از صنــدوق حمایــت کنیــم تــا بــا دســت بازتــری فعالیــت 
کنــد و آزادی عمــل بدهیــم تــا بــا قــدری بیشــتر ریســک کنــد.
ــهیالت  ــای تس ــد اعط ــه داد: نبای ــرو ادام ــگاه نی ــس پژوهش رئی
ــوان  ــی ت ــرد، م ــوار ک ــت دش ــی از بازپرداخ ــل نگران ــه دلی را ب

در ایــن بــاره تدابیــری اندیشــید، از جملــه شــرکت هایــی 
کــه نــه بــه دلیــل شــرایط بــازار بلکــه ســوء اســتفاده در 
بــه  کننــد،  مــی  ایجــاد  مشــکل  تســهیالت  بازپرداخــت 
ــد. ــرار گیرن ــیاه ق ــت س ــان در لیس ــهامداران موثرش ــراه س هم
در  صنــدوق  از  حمایــت  خواســتار  همچنیــن  زاده  قاضــی 
ســرمایه گــذاری هــای جســورانه شــد و گفــت: اگــر صندوقــی 
ــوده  ــق ب ــذاری چســوران داشــته و 100 درصــد موف ســرمایه گ
اســت، بایــد مــورد تذکــر قــرار گیــرد، چــون در واقــع کار 
ــت. ــته اس ــکی نداش ــه ریس ــچ گون ــام داده و هی ــک را انج بان
شمشــیر  را  تحریــم  پســا  در  کشــور  همچنینشــرایط  وی 

دو لبــه خوانــد و افــزود: اگــر از نخبــگان کشــور حمایــت 
بــود. خواهــد  دشــوارتر  پســاتحریم  در  شــرایط  نشــود 
ــوم  ــت وزارت عل ــتار حمای ــاس خواس ــن اس ــر ای ــی زاده ب قاض
ــدوق  ــور از صن ــس جمه ــاوری رئی ــت فن ــات و معاون و تحقیق
حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک شــد.
ســالمت  پایــش  و  الکترونیــک  ســالمت  موضــوع  وی 
الکترونیــک را از حــوزه هــای توســعه صنایــع الکترونیــک 
ــرایطی  ــن در ش ــت: ای ــرد و گف ــر ک ــده ذک ــای آین ــه ه در ده
ــالمندی  ــن س ــه س ــور ب ــادی از کش ــت زی ــه جمعی ــت ک اس
ــان از  ــالمت آن ــش س ــی پای ــی یعن ــه اصل ــند و دغدغ ــی رس م
ــت. ــور اس ــک در کش ــع الکترونی ــعه صنای ــای توس ــه ه زمین
وی کارکــرد صنایــع الکترونیــک در بهینــه ســازی مصــرف 
ــن  ــرای ای ــوان ب ــی ت ــت: م ــد و گف ــاداور ش ــز ی ــرژی را نی ان
ــف  ــدوق تعری ــی را در صن ــاری خاص ــط اعتب ــز خ ــث نی مبح
و بــا همــکاری وزارت نیــرو جنبــش تــازه ای آغــاز شــود.

ــگ ایســتگاه  ــو« جهــت مونیتورین ــی ی ــه »آر ت ــال از راه دورموســوم ب ــی ســازی و تجــاری ســازی دســتگاه ترمین بوم
ــگار صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع  ــه گــزارش خبرن هــای تقلیــل فشــار گاز مــورد حمایــت قــرار گرفــت.  ب
الکترونیــک دســتگاه ترمینــال از راه دور یــا پایانــه از راه دور در محــل پســت هــا و ایســتگاه هــای کنتــرل شــبکه گاز و بــرق 
نصــب شــده و تمامــی اطالعــات مختلــف و مــورد نیــاز شــبکه را جمــع آوری و از طریــق سیســتم هــای مخابراتــی بــه مرکــز 
کنتــرل ارســال مــی کنــد. ایــن دســتگاه همچنیــن قــادر اســت فرمــان هــای الزم را از ایســتگاه دســته بنــدی کــرده و بــه نقطــه 

مــورد نظــر منتقــل کند.بــر اســاس ایــن گــزارش دســتگاه »آر تــی یــو« در شــرکت گاز اســتان یــزد بــه صــورت پایلــوت اجــرا 
و مــورد تائیــد قرارگرفتــه اســت.

ــا و  ــروگاه ه ــا، نی ــگاه ه ــای برق،پاالیش ــت ه ــار گاز،پس ــل فش ــای تقلی ــتگاه ه ــرل ایس ــش کنت ــول در بخ ــن محص کاربردای
کارخانجــات بــزرگ صنعتــی اســت.این طــرح در صــورت اجــرا باعــث بهینــه ســازی مصــرف انــرژی، جلوگیــری از هــدر رفــت 

ــرق و پائیــن آمــدن قیمــت تمــام شــده خواهــد شــد.  گاز و ب
برخــورداری از تائیدیــه هــای فنــی و کیفــی، امــکان صــادرات و خودکفایــی، صرفــه جویــی ارزی، ســطح بــاالی دانــش فنــی 
محصــول از دیگــر مزیــت هــای ایــن طــرح اســت. تولیــد دســتگاه آر تــی یــو بــرای نخســتین بــار در بخــش گاز کشــورانجام 
مــی شــود و بــا دو میلیــارد تومــان تســهیالت صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک تولیــد و بومــی ســازی 

آن را مــورد حمایــت قــرار داده اســت.

دستگاه مونیتورینگ ایستگاه های تقلیل فشار گاز بومی سازی می شود

رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک بــا حضــور در 
ــی اختراعــات و  ــردی و دومیــن جشــنواره مل ــکارات دانشــگاه جامــع علمــی و کارب نخســتین جشــنواره اختراعــات و ابت

ــرای حمایــت از مخترعــان و کار آفرینــان کشــور اعــالم آمادگــی کــرد. ابتــکارات، ب
ــرج  ــا حضــور در ب ــع الکترونیــک علــی وحــدت ب ــگار صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنای ــه گــزارش خبرن ب

ــرد. ــد ک ــان بازدی ــنواره مخترع ــدگان در جش ــرکت کنن ــتاوردهای ش ــا و دس ــگاه توانمندی ه ــالد از نمایش می
وحــدت در بازدیــد از غرفــه هــای مخترعــان، کارآفرینان،شــرکت هــای فناور،خوشــه هــای رشــد، موسســات و مراکــز 
فعــال، شــرکت های پشــتیبان مراکــز عملــی و کاربــردی بــرای ارائــه تســهیالت و انــواع خدمــات صنــدوق بــه فعــاالن 

ایــن بخــش هــا اعــالم آمادگــی کــرد.
ــت از  ــدوق حمای ــردی، مدیرعامــل صن ــع علمــی کارب ــاون پژوهشــی دانشــگاه جام ــد راشــدی مع ــد حمی ــن بازدی در ای

ــرد. ــی ک ــک را همراهــی م ــع الکترونی ــات و توســعه صنای تحقیق
ــر اســاس ایــن گــزارش نشســت تخصصــی معرفــی رویــه هــا و آئیــن نامــه هــای صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و  ب

ــرج میالدبرگــزار  شــد. ــن روز برگــزاری جشــنواره در ب ــز در آخری ــع الکترونیــک نی توســعه صنای

آمادگی صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برای حمایت از مخترعان و
 کار آفرینان
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پیشنهاد عاملیت صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به 
شرکت های دانش بنیان

معــاون پژوهشــی و فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اطالعــات بــا اشــاره بــه اظهــارات رئیــس صنــدوق توســعه 
ــا نــرخ 10 درصــد بــه صنایــع دانــش بنیــان خواســتار اعطــای عاملیــت بــه صنــدوق  ــرای اختصــاص تســهیالت ب ــی ب مل

صنایــع الکترونیــک بــرای حمایــت از صنایــع دانــش بنیــان شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترنیــک، دکتــر وحیــد احمــدی در مجمــع ســاالنه 
صنــدوق اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه سیاســت هــای کالن و تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری بایــد دیــد صنــدوق هماننــد 

بانــک هــا فعالیــت کنــد یــا متفــاوت از آنهــا؟
ــی را پــر کنــد، ادامــه داد: کاری کــه بانــک هــا نمــی کننــد کمــک و حمایــت  وی بــا بیــان اینکــه صنــدوق بایــد خالهای
از اقتصــاد دانــش بنیــان اســت کــه اکنــون جــای آن خالــی اســت. اقتصــاد کشــور هنــوز بــه طــور جــدی اقتصــاد دانــش 

بنیــان را نپذیرفتــه و نمــی دانــد اقتصــاد دانــش بنیــان چیســت؟ 
احمــدی تاکیــد کــرد: صنایــع مــا بــه طــور واقعــی رشــد نکــرده انــد و نــه تنهــا رشــد نکــرده انــد کــه مشــکل هــم دارنــد.
بایــد مشــخص شــود وضعیــت اعــداد و ارقــام ســرمایه گــذاری در حــوزه دانــش بنیــان چگونــه اســت و چــه ســهمی از منایع 

صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک بایــد بــه بخــش دانــش بنیــان اختصــاص یابــد.
ــی داشــتم ایشــان  ــس صنــدوق توســعه مل ــا رئی ــداری کــه ب ــح کــرد: در دی ــاوری وزارت علومتصری ــاون پژوهشــی و فن مع
گفتنــد بــرای حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه بانــک هــا عاملیــت پرداخــت تســهیالت بــا نــرخ ســود 10 درصــد 
را داده انــد و صنــدوق نیــز مــی توانــد در تعامــل بــا صنــدوق توســعه ملــی عاملیــت اعطــای ایــن منابــع را در اختیــار گیــرد.
وی در پایــان اظهــار داشــت: بایــد دیــد میــزان شــناخت صنایــع دانــش بنیــان از صنــدوق حمایــت از صنایــع الکترونیــک و 

میــزان بهــره منــدی آنهــا از خدمــات صنــدوق چقــدر اســت.

همراستایی سند راهبردی های کالن ایدرو با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

ــترش و  ــازمان گس ــل س ــأت عام ــس هی ــدن و تجــارت و ریی ــت، مع ــر صنع ــاون وزی ــوروززاده، مع ــر ن ــه دکت ــه گفت ب
ــران ؛ ــع ای ــازی  صنای نوس

ــی، پیشــتازی درعرصــه علــم  ــر پایــه ی محورهــای ســه گانه ی اقتصــاد مقاومت ــی برنامــه ششــم توســعه ب سیاســت های کل
ــی  ــی و خارج ــه داخل ــود در صحن ــای موج ــن واقعیت ه ــر گرفت ــا در نظ ــی و ب ــازی فرهنگ ــی و مقاوم س ــاوری و عال و فن
تنظیــم و توســط مقــام معظــم رهبــری ابــالغ شــده اســت. روح حاکــم بــر ایــن سیاســت هــا، رویکــرد دانــش بنیانــی اســت. 
جمهــوری اســالمی ایــران بــه دلیــل برخــورداری ازمنابــع انســاني گســترده و کارآمــد ظرفیتهــاي علمي،مســتعدانتقال از یــک 

اقتصادمنبــع بنیــان بــه یــک اقتصاددانــش بنیــان میباشــد. 

ــي  ــرد توســعه صنعت ــا راهب ــا هماهنگــي ب ــد ب ــان بای ــرد اقتصــاد دانــش بنی ــه راهب ــد توجــه داشــت کــه توجــه ب ــه بای البت
ــرد. ــد اقتصــاد صــورت گی ــت نهادهــا وبخــش هــاي مول وتقوی

ــی  ــدرو  و سیاســت های ابالغ ــه ایکه جهــت ســنجش همراســتایی راهبردهــای کالن ای ــه و مقایس ــی های صورت گرفت بررس
برنامــه ششــم توســعه انجــام پذیرفته،مبیــن ایــن نکتــه اســت کــه نتایــج مطالعــات ایــن ســازمان کــه منجــر بــه تدویــن 
صنایــع هــدف و راهبردهــای کالن  ایــدرو گردیــده اســت بــا سیاســت هــای کلــی برنامــه ششــم توســعه همســو و همراســتا 

مــی باشــد.

ــی توانــد زمینــه ســاز  ــه آزادی عمــل ســازمان هــای توســعه ای و بویــژه ایــدرو م ــاور مــا ایــن اســت،  بازگشــت کامــل ب ب
تحقــق برنامــه ششــم  توســعه  باشــد؛ برنامــه ای کــه  بــر مبنــای سیاســت هــای کالن  ابالغــی از ســوی مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام  تدویــن خواهــد شــد و ایــدرو  در همیــن زمینــه پیشــاپیش بــرای خــود وظایفــی را تعریــف نمــوده اســت. 
ــی برنامــه  ــا سیاســت هــای کل ــه چنــد مــورد مهــم از همســویی و همراســتایی راهبردهــای کالن ایــدرو ب ــر ب درجــدول زی

ششــم توســعه اشــاره مــی گــردد.
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جدول مقایسه ای همسویی و همراستایی راهبردهای کالن ایدرو و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 

شرح سند  راهبردهای کالن ایدروسیاست های ابالغی مقام معظم رهبری درخصوص برنامه ششم توسعه

بند 1- رشد اقتصادیشتابان و پایدار و اشتغال زا با بسیج همه امکانات و ظرفیت های کشور و ...
ــا تمرکــز  ــا رویکــرد اقتصــادی، ..... ب ــت: مــا ســازمانی هســتیم توســعه ای ب ماموری
بــر مدیریــت یکپارچــه گســترش و نوســازی صنایــع هــدف از طریــق بســیج منابــع و 

ــی پرشــتاب، ..... . فراهــم آوری ملزومــات توســعه صنعت

فلسفه وجودی ایدرو: شبکه گستری و بهم رسانی کسب و کارها، ... .بند 2- بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیریبازارها.

بنــد 8- جــذب ســرمایه ایرانیــان خــارج از کشــور و ســرمایه گذاران خارجــی بــا ایجــاد انگیــزه 
الزم. ومشــوق های 

ــی، ...  ــودی ایدرو:گســترش و جــذب ســرمایه های مســتقیم خارج ــفه وج - فلس
ــات توســعه  ــی ســازمان: ....، فراهــم آوری ملزوم .- مولفه هــای ماموریت
ــرمایه گذاری  ــعه ای و جــذب س ــه توس ــرمایه گذاری و مالی ــترش س ــی: ....،گس صنعت

خارجــی، ... .

- اســتراتژی های کالن: ...،  شــراکت اســتراتژیک:انتخاب و برقــراری 
ــی و خارجــی در فعالیت هــای توســعه  ــا شــرکای اســتراتژیک داخل ــاط بلندمــدت ب ارتب

ــرمایه گذاری، ... ــر س ــی نظی صنعت

بنــد 17- دانــش بنیــان نمــودن صنایــع باالدســتی و پایین دســتی نفــت و گاز بــا تأســیس و 
ــزات و انتقــال فنــاوری  ــرای طراحــی، مهندســی، ســاخت، نصــب تجهی ــان ب تقویتشــرکت های دانش بنی

ــی. ــش خودکفای ــور افزای بهمنظ

بند 21- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور ... .

بند 23- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارایمزیت.

بند 24- اولویت  بخش ریلی در توسعه حمل ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برایآن.

بند 25- توسعه حمل و نقل ریلی باری ... .

بنــد 28-اولویــت دادن بــه حوزه هــای راهبــردی صنعتــی )از قبیــل صنایــع نفــت، گاز،پتروشــیمی، حمــل 
ــاورزی( و  ــا، آب و کش ــات، هوافضا،دری ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــاختمان، فن ــرفته، س ــواد پیش ــل، م ونق

ــا. ــرفته در آن ه ــای پیش ــوذ فناوری ه ــب نف ــش ضری افزای

ــت و گاز  ــی( و نف ــودرو و دریای ــی، خ ــل )ریل ــن، حمل و نق ــع نوی ــع هدف:صنای صنای
و پتروشــیمی .

جدول مقایسه ای همسویی و همراستایی راهبردهای کالن ایدرو و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 

شرح سند  راهبردهای کالن ایدروسیاست های ابالغی مقام معظم رهبری درخصوص برنامه ششم توسعه

بنــد 19-تقســیم کار و تعییــن نقــش ملــی در مناطــق، اســتان ها، ....، بــه منظــور افزایــش تولیدثــروت 
ملــی و حمایــت دولــت از ســرمایه گذاری در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه و روســتایی.

ــین و  ــای پس ــری از پیونده ــا بهره گی ــدرو ب ــدرو: ...  ای ــودی ای ــفه وج - فلس
ــی  ــر آمایــش صنعت پیشــین و ســایر ظرفیت هــای صنایــع هــدف و همچنیــن اتــکا ب
و مزیت هــای منطقــه ای جهــت مشــارکت در توســعه متــوازن و منطقــه ای در مناطــق 

ــی دارد. ــر م ــن مناطــق گام ب ــی ای ــعه یافته، در جهــت توســعه صنعت ــر توس کمت

ــت: ...،  ــی در کل صنع ــه اقتضای ــداز: ...، مداخل ــم ان ــریح چش - تش
ــا  ــر توســعه یافته کــه ب ــع محــدود، باالخــص در مناطــق کمت ــه مناب ــص بهین تخصی
ــی  ــود نســبی امکانــات تولیــد مواجــه می باشــند، باعــث تعییــن اولویت بنــدی مل کمب

در توســعه صنایــع هــدف شــده اســت.

ــه ای  ــوازن و منطق ــه ای: ... توســعه مت ــوازن و منطق ــداف کالن: ...، توســعه مت - اه
ــعه یافته. ــر توس ــق کمت در مناط

بنــد 27- دانش بنیــان نمــودن شــیوه تولیــد و محصــوالت صنعتــی و ...و تقویــت حضــور در بازارهــای 
منطقــه و جهــان.

ــوآوري منطقــه در  ــه قطــب صنعــت و ن ــران ب - چشــم انداز: پیــش رو در تبدیــل ای
افــق 1404 در صنایــع هــدف.

- ماموریــت: مــا ســازمانی هســتیم .....، بــا تمرکــز بــر مدیریــت یکپارچــه گســترش 
و نوســازی صنایــع هــدف ...، متــوازن و رقابت پذیــر در عرصــه جهانــی.

ــی.5- توســعه  ــره ارزش جهان - اهــداف کالن: ...،  اتصــال صنایــع هــدف بــه زنجی
متــوازن و منطقــه ای .

- اســتراتژی های کالن: ...، پیش دســتی و مداخلــه فعــال در صنایــع هــدف 
.  .. منطقه محــور 

آنچــه مســلم اســت بخــش هــای صنعتــی  مــی بایــد بــرای شــرایط  پــس از تحریــم  و ســرمایه گذاری مشــترک بــا خارجیــان  
ــردی بخــش صنعــت، نقشــه راه  و افــق روشــن ترســیم نماینــد. در حوزه هــای راهب

بدیهــی اســت برنامــه ریــزی جامــع بــرای توســعه  متــوازن، منســجم و هدفمنــد هــر یــک از صنایــع  راهبــردی کشــور، در ابعــاد 
ــتیاق ورود  ــه اش ــه ب ــا توج ــژه ب ــت و ...  بوی ــعه مدیری ــن و ارزش، توس ــره تامی ــادرات، زنجی ــازار، ص ــرمایه گذاری، ب ــه، س فناوران
ــش  ــش از پی ــد توســط ســازمان هــای توســعه ای بی ــی بای ــی اســت کــه م ــران،از موضوعــات مهم ــدر ای ســرمایه گذاران خارجی

مــورد توجــه و مداقــه قــرار گیــرد.
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گزارش عملکرد  گزارش عملکرد 

و فناوری سازمان های 
ش، پژوهش 

عملکرد ادارات آموز

ت، معدن وتجارت استان ها در سال 1393
صنع

استان کرمانشاه 

اهم اقدامات �
 - تصویب نهایی 11 طرح پژوهشی

آمار �
فنــی  واحــد  تاســیس  جــواز   *  

ه 6فقر ســی مهند
 * پروانه فنی مهندسی 7فقره

 * گواهی تحقیق و توسعه1فقره
 * پروانه تحقیق و توسعه1 فقره

واحدهــای  بــه  کارآمــوز  معرفــی   *  
نفــر صنعتــی69 

 *  آموزش 5242 نفرساعت
ویــژه  شــده  برگــزار  دوره  تعــداد   *  

مــورد اقتصــادی6  بنگاههــای 

استان کهگیلویه و بویر احمد

آمار �
 * جواز تاسیس واحد فنی 

مهندسی4فقره
 * پروانه فنی مهندسی 2فقره

 * آموزش 2720 نفرساعت
 * تعداد دوره برگزار شده ویژه بنگاههای 

اقتصادی2 مورد

استان گلستان

پژوهش �
 * انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی 
پژوهشی با دانشگاه علمی کاربردی 

استان،
 * فراخوان، انتخاب و تقدیر از برگزیدگان 

در زمینه تحقیق و توسعه و انتخاب 
کارشناس برتر پژوهشی، 

 *برگزاری همایش راهبردهای گسترش 
ارتباط صنعت و دانشگاه،

 * نیاز سنجی پژوهشی، 
 * هماهنگی با معاونت پژوهشی و دفتر 

ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسالمی 
علی آباد کتول، 

 * حمایت مادی از دوطرح پژوهشی،
خدمات مهندسی �

 * تهیــه  گــزارش هــای فنــی مهندســی 
ــت و  ــت کیفی ــتم مدیری ــه سیس در زمین

طراحــی سیســتم هــای کنتــرل،
 * برگــزاری جلســه در خصــوص جایــگاه 
ــت  ــادرات در جه ــت ص ــدوق ضمان صن
صــدور  و  صادرکننــدگان  از  حمایــت 

ــی ،  ــی و مهندس ــات فن خدم
ــی  ــی مهندس ــای فن ــوان واحده  * فراخ

ــوری،  ــه کش نمون
توانمنــدی  از  اســتفاده  پیگیــری   *  
واحدهــای فنــی مهندســی در پــروژه 

اســتانی،  هــای 

صنایع نوین �
 * اطالع رسانی به واحدها در زمینه 

شرایط احراز دانش بنیان،
 * مالکیت صنعتی

 * پیگیری ثبت عالئم تجاری و برند 
واحدهای تولیدی، 

 * معرفی خدمات دفتر مالکیت صنعتی،
بهره وری �

 * تهیه گزارشهای بهره وری در خصوص 
کاهش ضایعات،کاهش مصرف انرژی و 

بهره وری منابع انسانی، 

فناوری �
 * بررسی امکان استقرار زیر ساخت 

سخت افزاری، نرم افزاری و دستگاههای 
اداری در ایستگاه راه آهن، 

 * تهیه نرم افزار آماری در زمینه 
اطالعات واحدها،  

سایر �
*  تدوین سه کتاب و ارائه مقاله در زمینه 

های مختلف تولید و تجارت، 
 * تهیه گزارش های کارشناسی و فنی و 
اقتصادی در زمینه های معدنی و صنعتی، 
 * برگزاری جلسه جهت بررسی مشکالت 

شرکتها ، 
 * بررسی صادرات محصوالت 

کشاورزی و فرصتهای سرمایه گذاری 
تولید و صادرات استان  به کشور های 

ترکمنستان وروسیه، 
 * چاپ ویژه نامه های مختلف در 

مناسبات،
 * همکاری در تدوین برنامه های اجرایی 
کمیته های ارتباطات و تامین منابع مالی،

آمار �
 * جواز تاسیس واحد فنی 

مهندسی22فقره
 * پروانه فنی مهندسی 5فقره

 * پروانه تحقیق و توسعه1 فقره
 * جواز تأسیس مرکز پژوهش های 

صنعتی و معدنی 1فقره
 * عقد تفاهم نامه2 فقره

 * آموزش 24486 نفرساعت
 * تعداد دوره برگزار شده ویژه بنگاههای 

اقتصادی95 مورد

استان گیالن

آمار �
 * جواز تاسیس واحد فنی 

مهندسی8فقره
 * پروانه فنی مهندسی 2فقره

 * گواهی تحقیق و توسعه1فقره
 * پروانه تحقیق و توسعه1 فقره

 * تعداد دوره برگزار شده ویژه بنگاههای 
اقتصادی4مورد

عملکرد ادارات آموزش، پژوهش و فناوری سازمان های صنعت، معدن وتجارت     
استان ها در سال 1393 

ش 
ژوه

و پ
ش 

موز
ر آ

دفت

ادامه شماره قبل : 

و فناوری سازمان های 
ش، پژوهش 

عملکرد ادارات آموز

ت، معدن وتجارت استان ها در سال 1393
صنع

استان لرستان

پژوهش �
 * مطالعه 30 طرح بعنوان اولویتهای سرمایه 

گذاری، 
 * انعقاد تفاهم نامه همکاری  با پارک علمی 

فناوری،
آموزش �

* انتخاب سازمان بعنوان سازمان نمونه در اجرای 
HSE آموزشهای

سایر �
* انعقاد 2 تفاهم نامه با دستگاههای دولتی و 

تشکلهای صنعتی

آمار �

 * جواز تاسیس واحد فنی مهندسی3فقره
 * گواهی تحقیق و توسعه1فقره

 *معرفی کارآموز به واحدهای صنعتی114 نفر
 * عقد تفاهم نامه3 فقره

 * آموزش 10080 نفرساعت
 * تعداد دوره برگزار شده ویژه بنگاههای 

اقتصادی12مورد

استان مازندران

پژوهش �
 * برگزاری همایش جهت بررسی راهکارهای 
کاربردی تاسیس انجمن واحدهای تحقیق و 
توسعه استان و تدوین پیش نویس اساسنامه 

پیشنهادی انجمن ، 
 * انتخاب تولیدکنندگان محصول برتر تحقیق 

و توسعه،
 * انتخاب واحد برتر پژوهشی، 

 * همکاری  با استانداری جهت برگزاری مراسم 
هفته پژوهش استان، 

 * آموزش
 * ثبت شناسنامه آموزشی کارکنان در سامانه 

جام، 
 * انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه 

مازندران

آمار �
 * جواز تاسیس واحد فنی مهندسی12فقره

 * پروانه فنی مهندسی 5فقره

 * گواهی تحقیق و توسعه4فقره
 * پروانه تحقیق و توسعه1 فقره

 * پروانه مرکزپژوهشهای صنعتی و معدنی 
1فقره

 * عقد تفاهم نامه1 فقره
 * آموزش 5226 نفرساعت

 * تعداد دوره برگزار شده ویژه بنگاههای 
اقتصادی3مورد

استان مرکزی 

مالکیت صنعتی �
 *  اقدام اولیه جهت ثبت برند فرش ساروق و 

انار ساوه با همکاری دفتر مالکیت صنعتی

 فناوری اطالعات �
 * اطالع رسانی در خصوص دومین جشنواره 

ملی هفته خرید اینترنتی 
 

صنایع نوین �
 * هماهنگی  با استانداری جهت برگزاری 

نمایشگاه فناوریهای پیشرفته در اردیبهشت 
سال94 

آمار �
 * جواز تاسیس واحد فنی مهندسی6فقره

 * پروانه فنی مهندسی 8فقره
 * گواهی تحقیق و توسعه2فقره
 * پروانه تحقیق و توسعه1 فقره

 * آموزش 14224 نفرساعت

استان هرمزگان

 اهم اقدامات  �
 * برگزاری جلسات شورای پژوهشی، 

 * بررسی مسائل پژوهش و آموزش استان 
با همکاری دانشگاه هرمزگان، برگزاری شورای 
پژوهشی و آموزشی حوزه صنایع و معادن در 

خصوص شرکتهای دانش بنیان، 
 * برگزاری جلسه شورای پژوهشی در حوزه 

اصناف

استان همدان 

پژوهش                                 �
برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش با حضور 

واحدهای تحقیق و توسعه       

آموزش  �
 * معرفی کارآموز به واحدهای صنعتی، 

 * هماهنگی جهت بازدید دانشجویان و دانش 
آموزان و دبیران جهت بازدید از واحدهای صنعتی 

و معدنی استان
 * خدمات مهندسی

 * برگزاری همایش روز مهندس با همکاری 
دانشگاه صنعتی همدان

سایر �
 * همکاری با دانشگاه علوم پزشکی همدان در 
برگزاری نمایشگاه ارگونومی با حضور واحدهای 

صنعتی، 
 * انعقاد تفاهم نامه همکاری بین واحدهای 

صنعتی با دانشگاه صنعتی همدان

آمار �
 * جواز تاسیس واحد فنی مهندسی16فقره

 * پروانه فنی مهندسی 3فقره
 * گواهی تحقیق و توسعه6فقره
 * پروانه تحقیق و توسعه1 فقره

 * معرفی کارآموز به واحدهای صنعتی65 نفر
 * آموزش 3497 نفرساعت

استان یزد

 پژوهش �
 * پیگیری دو فقره طرح پژوهشی)بدلیل عدم 

دریافت کد اجرایی نگردیدند(

آموزش �
 * هماهنگی با دانشگاهها و مراکز آموزش 

عالی و همکاری با پروژه های دانشجویان ارشد 
و دکترا

   آمار �
* گواهی تحقیق و توسعه3فقره
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خبر خبر 

تشکیل نهاد مستقل دیگری در جنوب استان کرمان : نمایندگی خانه معدن جنوب استان 
کرمان

افتتاح نمایندگی خانه معدن جنوب استان کرمان 
در شهرستان جیرفت 

 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعــت، معــدن و 
خانــه  نمایندگــی  افتتــاح  آییــن  کرمــان،  جنــوب  تجــارت 
ــدی  ــدس حام ــور مهن ــا حض ــان ب ــتان کرم ــوب اس ــدن جن مع
رئیــس و کارکنــان ســازمان  ایــران،  معــاون خانــه معــدن 
ــور  ــان و حض ــتان کرم ــوب اس ــارت جن ــدن و تج ــت، مع صنع
پرشــور فعــاالن حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی در جنــوب 
. شــد.  برگــزار  جیرفــت  شهرســتان  در  کرمــان  اســتان 
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب اســتان 
ــت،  ــر صنع ــژه از وزی ــکر وی ــن تش ــه ضم ــن جلس ــان در ای کرم

معــدن و تجــارت، همــکاران ایشــان در وزارت، خانــه معــدن 
ایــران، اســتاندار کرمــان و همــکاران ایشــان، ایــن اتفــاق را 
ــتان  ــوب اس ــادی جن ــعه اقتص ــت توس ــزرگ در جه ــی ب تحول
برشــمرد. معدنــکاران  و حــل مشــکالت  معــادن  در حــوزه 
ــازمان  ــای س ــرفت ه ــری از پیش ــزارش مختص ــن گ وی همچنی
ــت:  ــاره و گف ــر اش ــاله اخی ــًا در دوس ــدن خصوص ــوزه مع در ح
در  صــادره  مجوزهــای  کل  از  درصــد   43.4 مــدت  ایــن  در 
ــره از 161  ــه 70 فق ــان ک ــوب کرم ــاف جن ــه اکتش ــوزه پروان ح
فقــره مــی باشــد همچنیــن 75.1 درصــد ازســرمایه گــذاری 
ــی  ــرداری و گواه ــره ب ــای به ــه ه ــه پروان ــده در زمین ــام ش انج
ــال  ــارد ری ــه 716 میلی ــان ک ــوب کرم ــخ جن ــادره تاری ــف ص کش
از 953 میلیــارد ریــال مــی باشــد صــورت پذیرفتــه اســت.

دکتــر محمــود اســکندری نســب تصریــح کــرد: در حــوزه 
ــا تحقــق 67.9 درصــد از ســرمایه گــذاری  ــز ب ــی نی ــع معدن صنای
ــان   ــوب کرم ــخ جن ــادره تاری ــیس ص ــواز تأس ــده در ج ــام ش انج
ــال و در  ــارد ری ــال از 17437 میلی ــارد ری ــغ 11856 میلی ــه مبل ب
ــرمایه  ــد از س ــا 64.5 درص ــز ب ــرداری نی ــره ب ــه به ــوزه پروان ح
گــذاری انجــام شــده بــه مبلــغ 340 میلیــارد ریــال از 527 
ــزرگ  ــیار ب ــی بس ــان، گام ــوب کرم ــخ جن ــال در تاری ــارد ری میلی
ــت. ــده اس ــته ش ــه برداش ــکوفایی منطق ــت ش ــم در جه و مه
ــه  ــاون خان ــدی مع ــدس حام ــن مهن ــه همچنی ــن جلس  در ای
ــه  ــان ب ــتان کرم ــوب اس ــدن جن ــه مع ــت: خان ــران گف ــدن ای مع
ــور  ــدن کش ــه مع ــی خان ــن نمایندگ ــت و چهارمی ــوان بیس عن
ــه  ــن خان ــدازی ای ــا راه ان ــم ب ــرد و امیدواری ــاز ک ــود را آغ کار خ
ــیم. ــه باش ــن منطق ــکاران ای ــکالت معدن ــش مش ــاهد کاه ش

کرمــان  اســتان  جنــوب  داد:  ادامــه  همچنیــن  ایشــان 
اســت  کشــور  معدنــی  مهــم  قطب هــای  از  یکــی 
داشــت. منطقــه  ایــن  بــه  خاصــی  توجــه  بایــد  و 
ــدن در  ــه مع ــت هــای خان ــوزه وســیع فعالی ــه ح ــا اشــاره ب وی ب
ــای  ــی از کاره ــت: یک ــداران گف ــردن مشــکالت معدن ــرف ک برط
ــر  ــه معــدن برطــرف کــردن بروکراســی اداری زمــان ب ــی خان اصل
اســت کــه هــم اکنــون از مشــکالت عمــده صاحبان معادن اســت.
ــه  ــت رئیس ــات هیئ ــن انتخاب ــه همچنی ــن جلس ــان ای در پای
خانــه معــدن جنــوب کرمــان بــا انتخــاب 7 عضــو اصلــی 
ــید. ــان رس ــه پای ــر ب ــو ناظ ــدل و 2 عض ــی الب ــو عل و 2 عض

رشدصدور پروانه تحقیق و توسعه برای واحدهای صنعتی استان

رئیــس اداره آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری ســازمان صنعــت، معــدن وتجــارت خراســان رضــوی از رشــد240 درصــدی صــدور پروانــه 
تحقیــق و توســعه بــرای واحدهــای صنعتــی اســتان در پنــج مــاه اول ســال 94 خبــرداد.

ــت  ــاه نخس ــج م ــت : در پن ــار داش ــین اظه ــا افش ــوی، محمدرض ــان رض ــارت خراس ــدن وتج ــت، مع ــازمان صنع ــزارش س ــه گ ب
ــرای واحدهــای تحقیــق و توســعه کارخانجــات اســتان صــادر گردیــده  ســالجاری 17 فقــره گواهــی و پروانــه تحقیــق و توســعه ب

اســت.

وی بــا بیــان اینکــه ایــن تعــداد در مــدت مشــابه ســال قبــل 5فقــره بــوده اســت افــزود : صــدور پروانــه تحقیــق و توســعه بــرای 
واحدهــای صنعتــی اســتان در پنــج مــاه اول ســال 94،رشــد240 درصــدی داشــته اســت .

افشــین گفــت: پیــرو تاکیــدات معاونــت آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری وزارت متبــوع مبنــی بــر ایجــاد و فعالســازی مراکــز تحقیــق 
ــان  ــا صاحب ــدد ب ــی هــای متع ــات وگردهمای ــزاری جلس ــا برگ ــن ســازمان ب ــا، ای ــودن آنه ــان نم ــش بنی و توســعه در راســتای دان
ــدام  ــی اق ــودن واحدهــای صنعت ــان نم ــش بنی ــن ضــرورت دان ــه تبیی ــون نســبت ب ــدای ســال تاکن ــع و دانشــگاهیان، از ابت صنای

نمــوده اســت .
وی تصریــح کــرد : بــه منظــور ارج نهــادن بــه تــالش مراکــز تحقیــق و توســعه، وزارت متبــوع اقــدام بــه انتخــاب مراکــز تحقیــق 
ــاوری  ــوزش، پژوهــش وفن ــانی مناســب توســط اداره آم ــاط اطــالع رس ــن ارتب ــه در ای ــوده اســت ک ــه کشــوری نم ــعه نمون و توس

ســازمان صــورت گرفتــه اســت .

 و 
وی

رض
ن 

سا
خرا

ن 
ستا

ت ا
جار

 وت
دن

مع
ت، 

نع
 ص

ان
ازم

س
ی 

یار
خت

و ب
ل 

حا
ارم

چه

بهره برداری از دو طرح در چهارمحال و بختیاری به مناسبت هفته دولت

مجتمــع تمــام اتوماتیــک نــان صنعتــی آزاد توشــه ســپاهان و کارخانــه ذوب و ریختــه گــری بــا حضــور وزیــر کشــور در چهارمحــال 
وبختیــاری بهــره بــرداری شــدند.

ــان  ــک ن ــام اتوماتی ــع تم ــن، مجتم ــتان بروج ــت شهرس ــی سفیددش ــهرک صنعت ــور در ش ــا حض ــی ب ــی فضل ــا رحمان  عبدالرض
ــرد.  ــاح ک ــه را افتت ــن منطق ــری ای ــه گ ــه ذوب و ریخت ــی و کارخان صنعت

ــا اشــتغال زایی  ــی ســفید دشــت ب ــاری گفــت: کارخانــه نــان صنعت رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختی
مســتقیم 200 نفــر، ظرفیــت تولیــد روزانــه 40 تــن انــواع نــان صنعتــی را داراســت.

سیدنعیم امامی افزود: ساخت این طرح با 500 میلیارد ریال اعتبار از سال 1388 در این استان آغاز شده است. 
وی گفــت: ســاخت کارخانــه ذوب و ریختــه گــری هــم بــا ظرفیــت تولیــد 150 هــزار تــن شــمش و میلگــرد فــوالدی در زمینــی بــه 

مســاحت شــش هــزار مترمربــع، از ســال 1390 آغــاز شــده اســت.
آقای امامی افزود: برای ساخت این طرح با اشتغالزایی 350 نفر، 230 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
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مقاله 

ــي  ــن بازاریاب ــاي نوی ــه روش ه ــه ارائ ــروز عرص ــان ام جه
اســت. روش هایــي کــه طراحــي مــي شــوند تــا بــا ارضــاء 
نیازهــاي مشــتریان ، محصــوالت و خدمــات یــک شــرکت را 
مهمــان همیشــگي زندگــي آنــان نماینــد. آنچــه کــه امــروز 
ــگ  ــه و رن ــوه اي کهن ــد جل ــي افت ــاق م ــا اتف در کشــور م
ــي اســت کــه تبلیغــات ) اعــم از محیطــي  باختــه از بازاریاب
ــا در  ــرکت ه ــت ش ــه راه موفقی ــانه اي و... ( را یگان ، رس
افزایــش فــروش معرفــي مــي نمایــد. امــا حقیقت چیســت؟ 
ــا گــوش شــما  ــي بینــد و ی ــا آنچــه کــه چشــم شــما م آی
ــدا مــي کنــد؟  ــز راه پی مــي شــنود همیشــه بــه قلبتــان نی
ــي کــه بــه گوشــي هــاي  ــوه پیامــک هــاي تبلیغات آیــا انب
ــاي  ــورد ه ــردد ، بیلب ــي گ ــال م ــما ارس ــراه ش ــن هم تلف
تبلیغاتــي خیابــان هــا و یــا حتــي تبلیغــات تلویزیونــي کــه 
ــب  ــد ، موج ــي گردن ــه م ــت ارائ ــل خالقی ــا حداق ــروزه ب ام
ــي گــردد؟  ــا درخواســت خدمــات از جانــب شــما م ــد ی خری
بایــد اعتــراف نمــود کــه مبحــث مهــم تبلیغــات و بازاریابي 
ــدود  ــنوایي مح ــي و ش ــواس بینای ــه ح ــا ب ــور م در کش
ــي  ــه ، بویای ــواس المس ــاي ح ــن ج ــن بی ــده و در ای گردی
و چشــایي خالــي بــه نظــر مــي رســد. تصــور کنیــد بنــگاه 
هــاي تجــاري عطــر خــاص خودشــان را داشــته باشــند کــه 
مشــتري بــا استشــمام آن در هــر نقطــه و جایــي از محیــط 
ــه  ــا اینک ــد. و ی ــي کن ــرکت را تداع ــد ش ــود برن ــي خ زندگ
ــزرگ در  ــوره ب ــک فروشــگاه چندمنظ ــه ی در لحظــه ورود ب
یــک روز ســرد زمســتاني بــا یــک فنجــان نوشــیدني داغ از 
شــما پذیرایــي شــود. حــال تصــور کنیــد بــه محــض ورود 
بــه یــک بنــگاه تجــاري بــوي نامطبوعــي در فضــا موجــود 
ــا یــک کاالي ســرد و زمخــت را در فروشــگاهي  باشــد و ی
ــما در  ــد ش ــار خری ــه رفت ــت ک ــح اس ــد. واض ــس نمائی لم
وضعیــت هــاي بــاال بســیار متفــاوت مــي باشــد چــرا کــه 
احساســتان متفــاوت اســت. دنیــاي امــروز عرصــه بکارگیري 
ــروش و  ــود ف ــت بهب ــتریان در جه ــه مش ــواس پنجگان ح
ــول  ــایند از محص ــي خوش ــاد احساس ــت. ایج ــات اس خدم
ــي مانــد بلکــه  کــه نــه تنهــا مــدت هــا در خاطــر آنــان م
ــي  ــز گســترش م ــره نی ــه چه ــره ب ــق تبلیغــات چه از طری
یابــد. آنچــه کــه امــروز بازاریابــي را تحــت انقــالب جدیــدي 
ــی  ــد. بازاریاب ــي باش ــي م ــي حس ــت بازاریاب ــرارداده اس ق
حســی حــواس مصــرف کننــده را درگیــر کــرده و بــر ادراک 

ــی  ــدف بازاریاب ــذارد.  ه ــی گ ــر م ــار او تاثی ــاوت و رفت قض
ــه نیمکــره راســت مغــز حریــک  حســی رســاندن پیامهــا ب
ــی  ــد عاطف ــده ودرنتیجــه ایجــاد پیون حــواس مصــرف کنن
ــه خریداســت.  ــب اوب ــرای ترغی ــن مشــتری ومحصــول ب بی
بنابرایــن ضــروري اســت تــا از امــروز بنــگاه هــاي اقتصــادي 
کشــورمان ، اعــم از واحدهــاي تولیــدي ، صنــوف خدماتــي 
، خــرده فــروش هــا و عمــده فــروش هــا ، فروشــگاه هــاي 
ــي  ــه بازاریاب ــش ب ــش از پی ــه بی ــا توج ــره اي و... ب زنجی
ــه مشــتریان در  ــواس پنجگان ــر ح ــري موث ــي و بکارگی حس
ــازار  راســتاي اهــداف اقتصــادي خــود ، ســهم بیشــتري از ب
ــات  ــاي تبلیغ ــه ه ــش هزین ــن کاه ــت آورده و ضم را بدس
و بازاریابــي کــه هــم اکنــون بــا روش هــاي کهنــه و 
رنگباختــه انجــام مــي گیــرد تقاضــاي بــازار را افزایــش داده 
و در نتیجــه حاشــیه ســود بیشــتري را بدســت آورنــد و ایــن 

ــه خاطــر بســپاریم کــه :  ــه را ب جمل
انســان هــا کاري را انجــام مــي دهنــد کــه احســاس خوبــي 

از آن داشــته باشــند.

با تشکر - حسین وفائي بصیر
ــازمان  ــناس س ــي و کارش ــت اجرای ــد مدیری ــناس ارش کارش

ــدان ــتان هم ــت اس صم
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بازاریابي حسي
حلقه مفقوده بازاریابي در ایران

آموزه هایی از

WALMART
بزرگترین خرده فروش جهان

وال مارت در یک نگاه

دالر   470/000/000/000 بــه  قریــب 
فــروش خالــص ســال  2014 - 10773 
ــان- 2100000  ــر جه ــگاه در سراس فروش
ــه  176000000   ــد -  پاســخگویي ب کارمن
فروشــگاه  یــک  مســاحت  مشــتري- 
ــع  ــي  120 هــزار متر مرب ــي  100  ال معمول
- دارنــدة بزرگتریــن مرکــز خصوصــی 
ــع در جهــان - ســلطان خرده فروشــي  توزی

شعار وال مارت: صرفه جویی 
بیشتر  زندگی بهتر

مقدمه
از  یکــی  فروشــی   خــرده  صنعــت    
مهمتریــن حلقه¬هــای زنجیــره تأمیــن 
اســت.  تجــاری هــر کشــور  نظــام  در 
ــت،  ــره ای در حقیق ــای زنجی ــگاه ه فروش
ــع  ــگاه اقتصــادی در نظــام توزی ــن بن آخری
ــدگان و  ــان تولیدکنن ــی می ــه ارتباط و حلق
مصــرف کننــدگان هســتند و خدمــات آنهــا 
ــادی  ــد اقتص ــی تولی ــود، نوع ــه خ ــه نوب ب
ــای  ــت ه ــایر فعالی ــد س ــه همانن ــت ک اس
ایــن حــوزه بــا ورود مــواد اولیــه و پــردازش 
صنعتــی بــه شــکل محصــول نهایــی 
ــده در  ــرف کنن ــرای مص ــتفاده ب ــل اس قاب
از  شــود.آموزه هایی  مــی  عرضــه  بــازار 
ــن شــرکت خصوصــی  ــارت، بزرگتری وال م
ــزاری  ــی، اب ــلطان خرده فروش ــان و س جه
و  تجــاری  شــرکت های  بــرای  اســت 
ــان  ــه خواه ــره ای ک ــگاه های  زنجی فروش
ــد  ــوده و قص ــتماتیک ب ــرداری سیس الگوب
ــا کنــار گذاشــتن تجربیــات مفیــد  ندارنــد ب
جهانــی چــرخ را دوبــاره اختــراع کنند.دراین 
بیــان خواننــدگان عزیــز مطالــب آموزنده ای 
تاریخچه،ویژگی هــا،  بنیانگــذار،  از 
ــواع  ــع و ان ــز توزی ــان، مراک ــداف، کارکن اه
فروشــگاه های بــزرگ وال مــارت را بــه 
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــه وار م ــورت خالص ص

می دهنــد.

ــذار  ــون بنیانگ ــور والت ــاموئل م ــارة س درب
ــارت ــد وال م فقی

 زمانــی کــه ســام والتــون اولیــن فروشــگاه 
وال مــارت را در ســال 1962 در شــهر راجرز 
ایالــت آرکانــزاس افتتــاح کــرد، کمتر کســی 
ــد او در  ــه روش جدی ــرد ک ــی ک ــور م تص
خــرده فروشــی بتوانــد بعــد از گذشــت 
ــر زندگــی میلیون هــا انســان  ــد ســال ب چن

تأثیرگــذار باشــد.
  ســام معتقــد بــود کــه در کنــار کار 
ــود  ــم وج ــح و نشــاط ه ــد تفری ــردن بای ک
داشــته باشــد. بــرای مثــال یــک روز ســام 
ــه  ــدی باخت ــون کــه در یــک شــرط بن والت
بــود دامــن بــه تــن کــرد و در وال اســتریت 
)بــازار بــورس امریــکا( شــروع بــه رقصیــدن 

کــرد.
ــن  ــارت از اولی ــدان وال م ــتر کارمن     بیش
برخوردشــان بــا والتــون در روزهــای ابتدایی 
مشــغول بــه کارشــان بــه نیکــی یــاد مــی 
ــت  ــتاوردها و موفقی ــورد دس ــد. او در م کنن
هــای وال مــارت بــرای کارمنــدان صحبــت 
مــی کرد و اهــداف شــرکت را بــرای تمامی 

کارکنــان توضیــح مــی داد.
   ســام والتــون قبــل از ایــن کــه وال 
مــارت را راه انــدازی کنــد بــه تمامــی 
نقــاط کشــورش ســفر کــرد تــا اطالعاتــش 
را  تــر  ارزان  فروشــی  خــرده  دربــاره 
ــن  ــه ای ــفرها ب ــن س ــد. او در ای ــل کن کام
نتیجــه رســید کــه مــردم امریــکا بــه 
دارنــد.  نیــاز  جدیدتــری  فروشــگاه های 
ســام والتــون بعــد از اتمــام دوران خدمــت 
ســربازی اش، باتجربــه  خــرده فروشــی کــه 
در جــی ســی پنــی ایالــت لـُـوا بدســت آورده 
بــود، موفــق شــد فروشــگاه جدیــد خــودش 
ــاح  ــزاس افتت ــت آرکان ــورت ایال را در نیوپ
کنــد. ســرانجام بــا تشــویق و حمایت هــای 
همســرش هلــن، والتــون توانســت در ســال 
ــام »5 دالر  ــا ن ــون ب ــگاه والت 1951 فروش
و 10 ســنت« را در شــهر بنتــون ویــل 

ــد. ــاح کن ــزاس افتت آرکان

کسب مدال آزادی
    یکــی از نقــاط عطــف زندگــی پربار ســام 
والتــون درســت چنــد هفتــه قبــل از فــوت 
ــورج  ــور ج ــس جمه ــاد. رئی ــاق افت وی اتف
ــدال آزادی  ــارس 1992 م ــوش در 17 م ب
ــان  ــد خاطرنش ــرد و بای ــدا ک ــه وی اه را ب
کــرد کــه ایــن مــدال باافتخارتریــن نشــان 
ــه یــک شــهروند اعطــا  ملــی اســت کــه ب
مــی گــردد. ســام والتــون در پنجــم آوریــل 
1992 در ســن 74 ســالگی دار فانــی را وداع 

گفــت.

 راز موفقیت سام

   والتــون در گوشــه ای از صحبــت هایــش 
دربــارة نیازهــای مشــتری مــی گویــد: 
»... اگــر شــماخودتان را جــای مشــتری 
بگذاریــد و از آن نقطــه نظــر نــگاه کنیــد در 
آن صــورت دوســت داریــد کــه همــه چیز را 
یک¬جــا داشــته باشــید: انــواع محصــوالت 
بــا کیفیــت بــا پائیــن تریــن قیمــت ممکــن، 
ــات  ــوه ی خدم ــل از نح ــدی کام رضایتمن
رســانی، ارائــه خدمات در محیطی دوســتانه، 
ســاعات کاری مناســب و درنهایــت تجربــه 

ــه یــاد مــی مانــد. شــیرینی کــه از آن ب

انواع فروشگاه های وال مارت

فروشگاه سمزکالپ
   فروشــگاه ســمزکالپ در ســال 1983 
در شــهر میدوســت ایالــت اکالهمــا شــروع 
بــه کار کــرد. هــدف والتــون از راه انــدازی 
ــه شــکوفایی  ــن فروشــگاهی کمــک ب چنی
تجارت هــای نوپایــی اســت کــه تــازه 
ــان در  ــن کارفرمای ــد. ای ــه ان ــکل گرفت ش
ــه  ــی ک ــه فاکتورهای ــی ب ــورت دسترس ص
ــده،  ــارت ش ــای وال م ــت ه ــث موفقی باع
مــی تواننــد پیشــرفت های قابــل مالحظــه 
ــگاه  ــد از فروش ــا خری ــند. ب ــته باش ای داش
ســمزکالپ )عمــده فروشــی( صاحبــان 
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منابع انساني وال مارت
ــه در راه  ــی ک ــدم های ــارت از ق    وال م
ــی  ــدان برم ــرای کارمن ایجــاد فرصــت ب
ــن  ــد. ای ــی کن ــرور م ــاس غ دارد، احس
ــت  ــی آن هس ــاکان در پ ــگاه کم فروش
کــه کارکنــان متنوعــی را از میــان اقلیــت 
ــاًل از دانشــگاههایی  هــا جــذب کنــد؛ مث
ــادی  ــه زی ــجوهای چندفرهنگ ــه دانش ک
ــل هســتند.  ــه تحصی ــا مشــغول ب در آنه
ــای  ــوزش ه ــود آم ــدان خ ــرای کارمن ب
مدیریتــی  ســمینارهای  کار،  حیــن 
بــه  مســتقیم  دسترســی  امــکان  و 
فرصتهــای شــغلی از طریــق سیســتم 
انتخــاب شــغل را فراهــم میکنــد.وال 
ــارت بســیار خوشــحال هســت کــه در  م
ــر  ــون نف ــش از 13 میلی ــال 2008 بی س
ــف از  ــای مختل متقاضــی کار از 7900 ج
ــتغال در وال  ــرم اش ــت ف ــق اینترن طری

ــد. ــرده ان ــر ک ــارت را پ م

بزرگترین کارفرمای دنیا 
   تنــوع کارمنــدان وال مارت هــم بســیار 
ــر  ــزار نف ــتر از 850 ه ــت. بیش ــاد اس زی
از کارکنــان وال مارت خانــم هســتند و 
59 درصــد از کارمنــدان، آمریکایــی و 
ــا  ــت ه ــزء اقلی ــم ج ــا ه ــد آنه 35 درص

ــتند. هس
جشــن های  برپاکننــدة  والتــون  ســام 
شــاد کوتــاه در حیــن کار بــود.او در یــک 
کارخانــة تولیــد توپ هــای تنیــس در کــره 
متوجــه شــد کــه هــر روز صبــح کارکنــان 
ــا شــادی  دور هــم جمــع مــی شــوند و ب
نرمــش مــی کننــد. او بــه قــدری از 
ــود کــه نمــی  ایــن کار خوشــش آمــده ب
توانســت صبــر کنــد تــا بــه امریــکا 
برگــردد و ایــن کار را در وال مــارت اجــرا 
ــود کار نوعــی تفریــح  کند.ســام معتقــد ب
ســخنرانی  از  یکــی  در  ســام  اســت. 

ــه: ــت ک ــار داش ــش اظه های
»چــون مــا وال مارتــی هــا  ســخت 
نبایــد  هســتیم،  کــردن  کار  مشــغول 
ــا  ــه صورتمــان بیایــد. اگــر ب کــه اخــم ب
آرامــش کارتــان را انجــام دهیــد برخــورد 

خواهیــد  مشــتری  بــا  هــم  بهتــری 
داشــت.«

مدیریت خدمتگزارانه
ــت  ــت از پش ــچ وق ــق هی ــران موف  مدی
ــام  ــی کنند.س ــت نم ــان مدیری میزهایش
ــارت در  ــد وال م ــذار فقی ــون، بنیانگ والت
ــه:  ــود ک ــته ب ــار داش ــش اظه ــه های گفت
ــه  ــه از هم ــزی ک ــر چی ــال حاض »در ح
چیــز مهــم تــر اســت حمایــت از مدیرانــی 
خدمتگــزار  یــک  ماننــد  کــه  اســت 
ــکاران و  ــای هم ــه صحبت ه ــوری ب ط
ــد  ــی دهن ــرا م ــوش ف ــان گ کارمندانش
کــه بــه آنهــا روحیــه مــی بخشــند و بــه 
تمامــی گــروه کمــک مــی کننــد تــا بــه 
هــدف اصلــی شــرکت دســت پیــدا کننــد.
   طبــق فلســفه مدیریــت ســام والتــون، 
مدیــران وال مارتبیــرون از اتاقهایشــان و 
در کنــار کارمنــدان هســتند. فرقــی نمــی 
ــارت،  ــگاه های وال م ــه در فروش ــد چ کن
ــه در  ــع و چ ــز توزی ــمزکالپ ها، مراک س
اداره مرکــزی یــا مراکــز دیگــر در جهــان، 
کارمنــدان وال مارتبایــد مدیــران خــود را 
در کنارشــان داشــته باشــند. ایــن چیزهــا 
اســت کــه باعــث برتــری و یکدلــی وال 

مــارت شــده اســت.

آموزش 
    زمانــی کــه شــوال مارتبــه عنــوان یک 
ــارت مــی  مشــتری وارد فروشــگاه وال م
شــوید یکــی از کارمنــدان بــا خوشــرویی 
ــا  ــد ت ــی آی ــوال مارتم ــتقبال ش ــه اس ب
ــدان  ــی کارمن ــک کند.تمام ــه وی کم ب
ــت  ــا موقعی ــریع ب ــارت س ــد وال م جدی
ــد و احســاس  ــی گیرن ــو م ــان خ جدیدش
ــواده وال  ــی از خان ــه جزئ ــد ک ــی کنن م
مــارت هســتند. ایــن کار بــا »شــبیه 
ســازی موقعیــت« شــروع مــی شــود کــه 
در ابتــدا کارمنــدان تــازه کار را در موقعیت 
مشــتریان قــرار مــی دهیــم. ایــن تمریــن 
شــبیه ســازی بــه کارمنــدان کمــک مــی 
کنــد تــا از انتظــارات و توقعــات مشــتری 
ــه  ــد ک ــاد بگیرن ــرده و ی ــدا ک ــی پی آگاه
ــارات  ــن انتظ ــاختن ای ــرآورده س ــرای ب ب
چــه کارهایــی بایــد انجــام دهنــد. برنامــه  

آمــوزش کادر مدیریتــی )AMT( یــک 
برنامــه تربیتــی اســت کــه بــرای تمامــی 
کارمنــدان وال مــارت در امریــکا در نظــر 

ــه شــده اســت. گرفت

سه باور و ارزش بنیادین
1- قانون 3 متر فاصله

از  یکــی  فاصلــه  متــر   3 قانــون      
رازهــای وال مارتــدر ارتبــاط بــا برخــورد 
بــا مشــتری اســت. ســام والتــون وقتــی از 
فروشــگاهی دیــدن مــی کــرد از کارمندان 
ــد  ــول بدهن ــه او ق ــه ب ــت ک ــی خواس م
ــک  ــری ی ــه 3 مت ــه در فاصل ــی ک زمان
ــتقبال او  ــه اس ــد ب ــرار گرفتن ــتری ق مش
برونــد و بــا روی بــاز بــه او خــوش آمــد 
گفتــه و از او بپرســند کــه آیــا مــی توانــم 

ــم؟ ــک کن ــوال مارتکم ــه ش ب

2- مدیران خدمتگزار
   ســام والتــون معتقــد بــود کــه مدیــران 
ــت  ــان مدیری ــت میزهایش ــد از پش کارآم
نمی¬کننــد. وال مارتمدیرانــی را مــی 
خواهیــم کــه مثــل یــک خدمتگــزار 
ــدان  ــکاران و کارمن ــای هم ــه صحبته ب
گــوش بدهنــد و بــه آنهــا روحیــه داده تــا 
بتواننــد در رســیدن کل گــروه بــه هــدف 

ــند. ــته باش ــی داش ــش مثبت واال نق

3- کار گروهی
ــی  ــه کار گروه ــد ب ــون معتق ــام والت   س
بــود. حــاال کــه فروشــگاهها توســعه 
یافتــه انــد و زندگــی مــدرن بــه ســرعت 
پیشــرفت کــرده، فلســفه کار گروهــی 
ــر شــده اســت. ــد از ســالها پررنــگ ت بع

منابع:
امیــدی،  و  غالمرضــا  عباســی،   -1
خــرده  صنعــت  معصومه-بــزرگان 
فروشــی جهــان)وال مــارت آمریــکا-
) انگلســتان  فرانسه-تســکو  کارفــور 
http://corporate.  -2
walmart.com

ــود  ــد ب ــادر خواهن تجارت هــای کوچــک ق
کاالهایــی کــه بــرای شــروع یــک تجــارت 

ــد. ــه کنن ــد را تهی الزم دارن
در  نفــر  میلیون هــا  در حــال حاضــر    
کلــوپ  ایــن  عضــو  امریــکا  سراســر 
ــالیانه فروشــگاه های  ــروش س هســتند و ف
ــارد دالر  ــش از 46 میلی ــه بی ســمزکالپ ب
ــن فروشــگاه در سراســر  رســیده اســت. ای
کشــور 608 فروشــگاه ســمزکالپ دارد 
و بیــش از 100 فروشــگاه بیــن المللــی 
ــادا، چیــن، مکزیــک و  ــل کان هــم در برزی

ــتند. ــت هس ــال فعالی ــو در ح پورتوریک
     مســاحت یــک فروشــگاه معمولــی 
و  اســت  مترمربــع   120000 حــدود  در 
قبیــل  از  مختلفــی  قســمت های  دارای 
ــه، مکانیکــی، مرکــز عکســبرداری  داروخان
فروشــی،  نانوایــی، عینــک   دیجیتالــی، 
باشــد.  مــی  فروشــی  گل  و  رســتوران 
در  تواننــد  مــی  ســمزکالپ  اعضــای 
ــی،  ــای تزئین ــی، کااله ــمت طالفروش قس
دســتگاه های الکترونیکــی، محصــوالت 
گوشــت ها  انــواع  و  تــازه  غذایــی 
شــوند منــد  بهــره  خدمــات  از  هــم 
خدمــات  از  وفادارَســمز  مشــتریان 
گســترده ای کــه بــه آنهــا ارائــه داده 
ــن  ــوند. ای ــی ش ــگفت زده م ــود  ش می ش
ــه  ــی، هزین ــه درمان ــامل بیم ــات ش خدم
هــای اینترنتــی، ارائــه راه حــل هایــی 
بــرای رســیدن بــه تجارتــی معتبــر و 
برنامــه هــای گردشــگری مــی باشــد. 

 
فروشگاه های سوپرسنتر 

  فروشــگاه های سوپرســنتر وال مــارت 
در ســال 1988 بــه منظــور پاســخ بــه 
نیازهــای فزاینــدة مــردم و بــا شــعار »هــر 
روز قیمت هــای پائیــن« افتتــاح شــد.تعداد 
2899 فروشــگاه سوپرســنتر در کل امریــکا 
وجــود دارد کــه بیشــتر آنهــا هــم 24 
ــاحت  ــن مس ــتند. میانگی ــاز هس ــاعته ب س
سوپرســنترها بــه 170 هــزار مترمربــع مــی 
ــم  ــد را ه ــر کارمن ــدود 350 نف ــد و ح رس
در اســتخدام دارنــد.در بیشــتر سوپرســنترها 
واحدهــای خدماتــی و تجــاری دیگــری هم 
وجــود دارنــد از قبیلمرکــز بینایــی ســنجی، 
ــل،  ــری اتومبی ــی، پنچرگی ــک درمان کلینی
ــروف،  ــی، رســتوران های مع ــس کاریاب آژان

آرایشــگاه، اســتودیو عکاســی و چــاپ 
عکــس در یــک ســاعت، بانــک، داروخانــه

فروشگاه های نایبرهود
ــط آرام و  ــود محی ــگاه های نیبره    فروش
ــم  ــتریان فراه ــرای مش ــی را ب ــرح بخش ف
ــالم  ــریعتر اق ــه س ــد هرچ ــا بتوانن آورده ت
خواربارفروشــی  از  را  نظرشــان  مــورد 

ــد. ــداری کنن ــه خری ــا داروخان ــه ت گرفت
    ایــن فروشــگاه ها در ســال 1998 افتتــاح 
ــه  ــداد آنهــا ب شــدند و در حــال حاضــر تع
181 فروشــگاه رســیده کــه هــر فروشــگاه 
هــم در حــدود 95 کارمنــد را در اســتخدام 
دارد. مســاحت یــک فروشــگاه معمولــی در 

حــدود 39 هــزار مترمربــع اســت.

 فروشگاه های مارکت ساید
ــال  ــاید در س ــت س ــگاه های مارک    فروش
2008 راه انــدازی شــدند. ایــن فروشــگاه ها 
هــای  مغــازه  از  ای  نمونــه  واقــع  در 
خواربارفروشــی هســتند کــه غذاهــای تــازه 
ــای ارزان  ــت ه ــا قیم ــمزه ای را ب و خوش
عرضــه مــی کننــد. مشــتریان مــی تواننــد 
مــواد مــورد نیازشــان را بــه صــورت تــازه 
ــادة  ــای آم ــا از غذاه ــد ی ــداری کنن خری
ــد و در  ــتفاده کنن ــت وال مارتاس ــا کیفی ب
ضمــن انــواع نــان هــای تــازه و نوشــیدنی 

ــود. ــد ب ــا خواه ــترس آنه ــم در دس ه
وال مــارت محیــط آرام و راحتــی را بــرای 
افــراد پرمشــغله فراهــم آورده ایــم و جوابی 
هســتیم بــرای ســؤال همیشــگی آنهــا کــه 

»شــام چــی درســت کنــم؟«

نحوه پشتیبانی   
کســانی کــه از عملیــات پشــتیبانی وال 
مــارت دیــدن مــی کننــد بــا دیــدن شــیوه 
ــن  ــته بزرگتری ــه توانس ــی ک ــای متفاوت ه
ــه دارد،  ــرپا نگ ــا را س ــروش دنی ــرده ف خ
شــوند.  مــی  زده  شــگفت  و  متعجــب 
ــت.  ــت اس ــوع راح ــن موض ــدن ای فهمی
وال مــارت مالــک یکــی از بزرگتریــن 
ــی  ــان م ــع خصوصــی در جه ــز توزی مراک
آنهــا  فعالیت هــای  از  بازدیــد  و  باشــد 
ــی  ــاهکار ب ــک ش ــای ی ــای تماش ــه معن ب
ــور  ــه ط ــز ب ــد.این مراک ــی  باش ــا م همت
ــد و 7200  ــی کنن ــت م ــبانه روزی فعالی ش

حــال  در  تریلــر  هــزار  و 53  کشــنده  
ــتند. ــور هس ــطح کش ــد در س ــت و آم رف

بخشی از جوایز و نشان ها
   انتخــاب فروشــگاه وال مــارت چیــن 
ــام  ــر در انج ــرکت برت ــوان 50 ش ــه عن ب
مســئولیتهای اجتماعــی - انتخــاب وال 
مــارت بــه عنــوان اولیــن فروشــگاه موفــق 
در صرفــه جویــی انــرژی ـ توســط کمیتــه 
 - )ACEEE( اقتصــاد و انــرژی امریــکا
تریــن  نمونــه  دارنــدة  عنــوان  کســب 
افتخــار  نشــان  کســب   - کارمنــدان 
از رئیــس جمهــور ـ ســازمان ترابــری 
)ATA( - کســب مقــام ســوم  امریــکا 
خــرده   35 میــان  در  اخالقــی  اعتبــار 
فــروش- انتخــاب بــه عنوان اولین شــرکت 
کســب   - امریــکا  برتــر  عمده فــروش 
جایــزه مدیریــت ســبز - کســب جایــزه بــه 
خاطــر کاهــش ضایعــات و بازیافــت مجــدد 
آنهــا ـ از طــرف ســازمان خدمــات محیــط 
ــن جــزء 50  ــرار گرفت ــکا - ق زیســت امری
ــراد  ــا اف ــورد ب ــه برخ ــرکت اول در زمین ش
ــرکتهای  ــزء ش ــن ج ــرار گرفت ــول- ق معل
ــه از  ــان چندفرهنگ ــتخدام زن ــر در اس برت
ــن  ــرار گرفت ــرف Working mother- ق ط
اســتخدام  در  برتــر  شــرکت   50 جــزء 
مهندســین خانــم - قــرار گرفتــن جــزء 50 
ــدگان  ــن کنن ــوع تأمی ــرکت اول در تن ش

توجه به معضل گرسنگی
    وال مــارت متعهــد شــده کــه تــا ســال 
2015 مبلــغ 2 میلیــارد دالر را صرف کمک 
بــه گرســنگان امریکایــی کنــد. طبــق 
ــر  ــک نف ــی ی ــر امریکای ــر 6 نف ــار از ه آم
بــا مشــکل گرســنگی دســت بــه گریبــان 
ــل  ــا معض ــارزه ب ــه مب ــن ک ــا ای ــت. ب اس
ــه  ــال حاضــر در رأس هم گرســنگی در ح
ــعی  ــرکت س ــی ش ــه ول ــرار گرفت ــور ق ام
ــاال  ــه در ب ــاره 4 موضوعــی ک ــا درب دارد ت
گفتــه شــد هــم ســرمایه گــذاری کنــد.وال 
مــارت مایــل اســت تــا ایــن گــروه از افــراد 
خــاص را مــورد حمایــت خــود قــرار دهــد: 
ســربازان جنــگ و خانــواده هــای نظامیان، 
ــانی  ــن و کس ــت، معلولی ــی بضاع ــراد ب اف
ــد. ــده ان ــی ش ــای طبیع ــار بالی ــه دچ ک
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چکیده : 

انتقــال تکنولــوژی یکــی از اساســی تریــن مباحــث در تکنولــوژی بــوده و چگونگــی 
ــوآوری  ــوژی و ن ــه تکنول ــد و چرخ ــی را در فرآین ــیار مهم ــش بس ــرای آن نق اج
ــال  ــد . انتق ــی نمای ــا م ــعه ایف ــال توس ــع درح ــروت در جوام ــق ث ــن خل و همچنی
ــته  ــش و دانس ــوژی، دان ــب تکنول ــی آن صاح ــه ط ــت ک ــدی اس ــوژی فرآین تکنول
هــای خــود را در زمینــه مــورد بحــث بــه شــرکت متقاضــی انتقــال مــی دهــد. ایــن 
فرآینــد بســیار پیچیــده بــوده و در صــورت عــدم تســلط و آشــنایی بــه آن مــی توانــد 

ــه موضوعــی چالــش برانگیــز تبدیــل گــردد . ب
در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت عــالوه بــر بیــان روش هــای انتقــال تکنولــوژی ، 
عوامــل موفقیــت در آن و همچنیــن مدلــی تحــت عنــوانC 7  مــورد بررســی واقــع 

شــود کــه بــه نوعــی بــه چالــش هــای موجــود در انتقــال تکنولــوژی مــی پــردازد .
کلمات کلیدی : انتقال تکنولوژی،چالش ، توسعه 

1-مقدمه : 

ــد  ــده ان ــل ش ــعه منتق ــال توس ــورهای در ح ــه کش ــه ب ــی ک ــوژی های ــر تکنول اکث
ــدون  ــزاری ب ــال ســخت اف ــه انتق ــادل و محــدود ب ــا متع ــد ن ــک فرآین ــق ی از طری
همراهــی نــرم افــزار و دانــش فنــی و اغلــب بــدون داشــتن نیــروی انســانی ماهــر 
و ســازمان مناســب بــوده اســت.در نتیجــه کشــورهای در حــال توســعه بــه شــدت 
بــه کشــورهای صادرکننــده تکنولــوژی وابســته انــد. پــس روش انتقــال تکنولــوژی 
بســیار حایــز اهمیــت اســت و مــی توانــد در جــذب تکنولــوژی و آورده هــای ملــی 
و ســازمانی تاثیــر گــذار باشــد.در کشــورهای در حــال توســعه بــا توجــه بــه میــزان 
ــوژی و روش هــا و  فرآینــد هــای انتقــال چالــش هــای  ــه تکنول شــاخت آن هــا ب
متعــددی متباتــر خواهــد بــود . فرآینــد انتقــال تکنولــوژی بــه کشــورهای در حــال 
توســعه بــه گونــه ای ســت کــه اجــازه نمــی دهــد تــا ایــن کشــورها بــا اســتفاده از 

توانایــی هــا و منابــع داخلــی تعدیــل گردیــده یــا بهبــود یابنــد.
بصــورت کلــی بــرای دســتیابی بــه موفقیــت در انتقــال تکنولــوژی  عــالوه بــر خریــد 
ــودن ســرمایه الزم  ــا فراهــم ب ــزات الزم از خارج،کــه معمــواًل ب دســتگاه ها و تجهی
ایــن مرحلــه بــه راحتــی انجــام مــی شــود، بایــد ســایر عوامــل انســانی و ســازمانی 
الزم را بــرای ایجــاد یــک محیــط مناســب بــرای کاربــرد ایــن تکنولــوژی فراهــم 
آورد.چــون ورود محــض تکنولــوژی ســخت افــزار هیــچ گاه بــه تنهایــی بــه توســعه 

منجــر نخواهــد شــد. 

2-ادبیات تحقیق در  انتقال تکنولوژی  :

بــرای انتقــال تکنولــوژی تعاریــف مختلفــی ارایــه شــده اســت کــه بــه تعــدادی از آن 
هــا در ذیــل اشــاره مــی شــود :

تعریف سازمان ملل  از انتقال تکنولوژی عبارت است از : 
وارد نمــودن عوامــل تکنولوژیــک خــاص از کشــورهای توســعه یافتــه به کشــورهای 
ــای  ــری ابزاره ــه کارگی ــه و ب ــه تهی ــادر ب ــن کشــورها را ق ــا ای ــعه ت ــال توس در ح

تولیــد جدیــد و گســترش و توســعه ابزارهــای موجــود مــی ســازد.

» عوامل مؤثر  7cدرموفقیت انتقال تکنولوژی «

  مقاله

انتقال تکنولوژی از دیدگاه ناسا:

ــکان  ــالل آن ام ــه در خ ــود ک ــالق میش ــدي اط ــه فرآین ــوژي ب ــال تکنول انتق
بهرهگیــري از تکنولــوژي یــک ســازمان“که مطابــق آن ســازمان توســعه یافتــه 

ــا “اهــداف دیگــر” میســر میشــود.  اســت” در ســازمان دیگــر “ و ب

از دیدگاه خلیل :

انتقــال تکنولــوژي فرآینــدي اســت کــه باعــث شــکلگیري جریــان تکنولــوژي از 
منبــع بــه دریافــت کننــده میشــود.

ــي  ــوژي در ســطح مل ــه تکنول ــي جهــت دســتیابي ب ــي دو روش اصل بطــور کل
ــود دارد:  وج

ــه  ــرروي تحقیــق و توســعه ب ــوژي : از طریــق ســرمایهگذاري ب ــد تکنول 1(تولی
روشــهاي : 

oسرمایهگذاري بر روي تحقیقات داخلي

oسرمایهگذاریهاي مشترک تحقیقاتي با سایر کشورها

2(انتقــال تکنولــوژي: از طریــق روش هــاي مختلــف از جملــه همــکاري 
ــود . ــي ش ــام م ــان ، و...انج ــزام کارشناس ــي ، اع ــش فن ــد دان ــترک، خری مش

اجزاء تکنولوژی : 

ــوژی در 4 بعــد اصلــی ذیــل معرفــی مــی شــودکه در هریــک از ابعــاد  تکنولول
در انتقــال تکنولــوژی مباحــث ویــژه خــود را بــا توجــه بــه روش هــای انتقــال 

دنبــال خواهــد نمــود .
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مقاله  مقاله 

موفــق  انتقــال  در   7C 1-مــدل 
تکنولــوژی:

ــوژی و  ــه روش هــای انتقــال تکنول ــا توجــه ب ب
ابعــاد 4 گانــه آن مــی تــوان عوامــل تاثیــر گــذار 
ــه  ــل ارای ــوی ذی ــورت الگ ــه ص ــال را ب در انتق
نمــود کــه هریــک از ایــن عوامــل نیــز خــود بــه 

پارامتــر هــای متعــددی وابســته مــی باشــند : 

 

:)context( 1- زمینه

انتقــال تکنولــوژی در خــالء اتفــاق نمــی افتــد. 
ــه  ــه ب ــال یافت ــوژی انتق ــک تکنول ــرد ی عملک

ــت: ــته اس ــل وابس ــیعی از عوام ــه وس دامن
 عملکــرد تکنولــوژی بــه طــور محسوســی 
تحــت تاثیــر زیرســاخت هــای پشــتیبانی و 
دسترســی بــه مهــارت هــای مدیریتــی، نظــارت 

و تعمیــرات قــرار دارد.
ــد  ــی واج ــک دوره زمان ــه دری ــی ک  تکنولوژی
ــر  ــای دیگ ــرای دوره ه ــًا ب ــت الزام ــرایط اس ش

ــود. ــد ب ــب نخواه مناس
ــوژی ممکــن اســت  ــط عملکــردی تکنول  ضواب
در نتیجــه اطالعــات جدیــد و یــا تغییــر ارزش و 

نگــرش، تغییــر کنــد. 

:)Challenges( ٢- چالش ها

ــوژی  ــال تکنول ــر راه انتق ــر س ــادی ب ــع زی موان
قــرار دارد. طبیعــت و شــدت چنیــن چالــش 
ــی  ــرایط محیط ــر ش ــواردی نظی ــه م ــی ب های
ــاص  ــای خ ــوژی، کاربرده ــوع تکنول ــب، تن غال
ــده  ــده و گیرن ــن کنن ــای تامی ــی ه آن و ویژگ

تکنولــوژی بســتگی دارد:
• عدم منبع یابی مناسب برای تکنولوژی

ــه  ــرد بهین ــر راه عملک ــر س ــی ب ــع محیط •موان

ــوژی تکنول
• اطالعات ناکافی و غیرقابل اطمینان و...

:)Choice(٣- انتخاب

  الزامــات گوناگــون در انتخــاب تکنولــوژی 
مناســب:

•  نیازها بایستی تعریف، ثبت و درک شوند.
• گزینــه هــای گوناگــون بــرای تکنولــوژی 
هــای مناســب )از لحــاظ محیطــی، اقتصــادی و 

ــد. ــرار گیرن ــر ق ــد نظ ــتی م ــی( بایس اجتماع
• روشــهای منطقــی و کاربــردی جهــت تســریع 
انتخــاب تکنولــوژی بهینــه بــه کار گرفتــه شــود.

• توانایــی الزم بــرای اســتفاده از تمــام ظرفیــت 
ــرب  ــار مخ ــدون آث ــوژی ب ــوه تکنول ــای بالق ه

ــی بایســتی وجــود داشــته باشــد. جانب
 

:) Certainty(٤- اطمینان

ــی آن  ــان و در پ ــطح اطمین ــودن س ــن ب   پائی
افزایــش ریســک، چــه واقعــی و چــه درک شــده، 
ــال  ــر راه انتق ــر س ــده ب ــع عم ــر دو از موان ه

ــد. ــی رون ــمار م ــه ش ــوژی ب تکنول
عوامــل کالن اقتصــادی کــه نشــان دهنــده 

ــند ؛ ــی باش ــن م ــت پایی ــدم قطعی ع
• تورم پائین

• نرخ پایدار و واقعی ارز و بهره
ــر مبنــای داده هــا و  • قیمــت گــذاری واقعــی ب

ــوژی فرآینــد ایجــاد تکنول
• حذف کنترل همه جانبه دولت

• امکان انتقال آزاد سرمایه
• بازار رقابتی

• سیاســت هــای شــفاف ســرمایه گــذاری 
آزاد  تجــارت  و  خارجــی 

:) Communication(5- ارتباطات

زنجیــره انتقــال تکنولــوژی هــم از لحــاظ زمانــی 
و هــم فاصلــه عمومــًا بلنــد مــی باشــد. بنابرایــن 
ــزای  ــر از اج ــی دیگ ــش یک ــر بخ ــات اث ارتباط
حیاتــی در فرآینــد انتقــال موفــق تکنولــوژی بــه 

شــمار مــی رود.
  )IMSs(اطالعــات مدیریــت  هــای  سیســتم 
ابزارهــای مدیریــت دانــش و شــبکه هــای 
رســمی و غیــر رســمی چــه بــه صــورت متمرکــز 
و چــه پراکنــده همگــی نقــش موثــری در ایــن 

ــد. ــی کنن ــا م ــد ایف فرآین

:) Capacity(٦- ظرفیت

ــا  ــوژی ت ــال تکنول ــرای انتق ــت ب ــزان ظرفی می
چــه حــدی مــی باشــد. ارتقــا انتقــال تکنولــوژی 

ــه  ــردد ب ــی گ ــدار م ــعه پای ــب توس ــه موج ک
شــدت وابســته بــه خلــق شــرایط مناســب اســت. 
مهمتریــن عوامــل اثــر گــذار بــر میــزان ظرفیــت 
ــد از  ــب عبارتن ــه ترتی ــوژی ب ــال تکنول در انتق
؛دولــت ، موسســات مالــی ، بیمــه ، ســازمانهای 

ــی و...  ــد ملیت چن
شــرایط زیــر نقــش ســازنده ای در انتقــال 
تکنولــوژی و تامیــن ظرفیــت اثــر گذارنــد :

• بازار آزاد و رقابتی
معتبــر  و  جامــع  عملکــردی  خصوصیــات   •

تکنولــوژی
• متخصصین بی طرف مسائل مالی

• سیاست های مناسب برای کنترل ریسک

 )commitment( :7- تعهد

ــا  ــت ب ــی بایس ــوژی م ــدگان تکنول ــه دهن •ارائ
ــر چالــش هــا،  ــه ب تعهــد کامــل، در جهــت غلب
ــته  ــب و شایس ــوژی مناس ــم آوردن تکنول فراه
بــرای کاربــران، ایجــاد اطمینــان و کاهــش 
ریســک، بهبــود ارتباطــات بیــن اعضــای درگیــر 
ــای  ــاخت ه ــت زیرس ــال و تقوی ــد انتق در فرآین
محیطــی ظرفیــت هــای الزم بــرای انتقــال 

ــد. ــم آورن ــوژی را فراه تکنول

2-نتیجه گیری و پیشنهادات  :

ــوژی  ــال تکنول ــد انتق ــان ش ــه بی ــه ک همانگون
در  زیــادی  بســیار  آن ســهم  هــای  و روش 
توســعه کشــور هــا داشــته و بــا توجــه بــه ابعــاد 

ــاه  ــی را در رف ــش مهم ــوژی نق تکنول

3-منابع و مراجع  :

ــت در  ــز موفقی ــوژی رم ــت تکنول ــاب » مدیری 1-کت
ــل -1383 ــارق خلی ــروت« – ط ــق ث ــت و خل رقاب

2-کتــاب » بررســی تحــوالت صنعتــی – تکنولوژیــک 
کشــور« – دکتــر زهرا عابــدی 1376

آن  جایــگاه  و  تکنولــوژی  مدیریــت   « 3-مقالــه 
در تعالــی ســازمانی »- یحیــی صمــدی مقــدم- 
ــازمانی-  ــی س ــی  تعال ــن الملل ــش بی ــن همای دهمی

تهــران-1391
4- مقالــه » اصــول ومبانــی موفقیــت در انتقــال 
تکنولــوژی« -دکتــر نیمــا اســماعیل زاده-مجلــه 

رازی-بهمــن 83-شــماره 1-ســال شــانزدهم
5- مقالــه » عوامــل موفقیــت تکنولــوژی » – پرســتو 
جلیلــی – دانشــگاه عالمــه طباطبایــی – بهــار 1389

برگرفته از مقاله:

3000 Raw Ideas=1 Com-
mercial Success!

 Greg A. Stevens and James
Burley, Research-Technolo-
gy Management 
 (May-June 1997), pp. 16-27

ــتلزم  ــی مس ــص مل ــد ناخال ــش تولی افزای
ایجــاد تفکــر ایــده تــا بــازار و بــه 
ــوآوری  ــگ ن ــازی فرهن ــی بومی س عبارت
ــرای  ــد ب ــدی تولی ــک بع ــگاه ت ــت. ن اس
ــرای پژوهــش، هرگــز  تولیــد و پژوهــش ب
پاســخگوی نیازهــای یــک ســازمان نوآور 
ــود. مطالعــات نشــان می دهــد  نخواهــد ب
ــا 2  ــا 1 ی ــام تنه ــده خ ــدود 3000 ای از ح
ــند.  ــت می رس ــه موفقی ــازار ب ــده در ب ای
بــودن،  پائیــن  علی رغــم  رقــم  ایــن 
شــرکت های  دوام  و  حرکــت  منشــاء 
ســالیان  طــی  بین المللــی  معظــم 
ــا نــگاه  ــوده اســت. بنابرایــن ب متمــادی ب
در  اجــرا  بــه  پروژه هایــی  درازمــدت، 
ــای الزم  ــه پیش بینی ه ــد ک ــد آم خواهن
ــگاه  ــوب محصــول و جای ــواص مطل از خ
ــده باشــد. توجــه  ــازار به عمــل آم آن در ب
بــه ایجــاد نظــام ایــده تــا بــازار و نگاهــی 
در  ســازمان ها  عملکــرد  بــه  مجــدد 
کشــور، همــراه بــا توجــه ویــژه بــه دالیــل 
ــازمان ها  ــت س ــدم موفقی ــت و ع موفقی
اهمیــت  حائــز  دنیــا  در  شــرکت ها  و 

می باشــد.

ــرکت هایی  ــد ش ــان می ده ــات نش مطالع
ــی  ــرفت دائم ــرات و پیش ــه تغیی ــه ب ک
ــازار،  ــرور در ب ــه م توجــه داشــته باشــند ب
برخــوردار خواهنــد  بیشــتری  از رشــد 
ــار متضمــن  بــود. بزرگــی، شــهرت و اعتب
ــود و  ــد ب ــا نخواه ــی آن ه ــت آت موفقی
ــد،  ــی شــدن ایده هــای جدی ــا عملیات تنه

پیشــرفت شــرکت ها  و  مبنــای رشــد 
ــت. اس

ــی آمریــکا در  ــر گــزارش وزارت بازرگان بناب
ــه ازای  ــا ب ــش هزینه ه ــال 2002، کاه س
هــر ایده چیــزی در حــدود 5586 دالر بوده 
ــرکت های  ــد ش ــه نشــان می ده اســت ک
بــر  می دهنــد  ترجیــح  آمریکایــی 
ــر  ــی باالت ــا اثربخش ــر ب ــای کمت ایده ه

ســرمایه گذاری کننــد.

ایــده  خلــق  اصلــی  منابــع 
بــه ٢ دســته اصلــی تقســیم 

: ند می شــو

ــل:  ــازمانی از قبی ــرون س ــع ب ــف( مناب ال
بــازار،  در  موجــود  خدمــات  یــا  کاال 
ــای  ــاری و تکنولوژی ه ــای تج فعالیت ه
تحقیقاتــی    مراکــز  بــازار،  در  موجــود 
 ، ه ها یشــگا نما ، )صنعتی R & D )
و  علمــی  نشســت های  و  کنگره هــا 
فعالیت هــای  و  ارتباطــات  صنعتــی، 

دانشــگاهی.

شــامل:  ســازمانی  درون  منابــع  ب( 
مبتکــر،  و  خــالق  انســانی  نیــروی 
برنامــه اســتراتژیک ســازمان یــا بــه 
عبارتــی چشــم انداز ســازمان، اســتفاده 
ــای  ــده، پروژه ه ــق ای ــای خل از تکنیک ه

پژوهشــی. 

فرایند ایده تا بازار:

بایــد  جدیــد،  ایــده  شــکل گیری  بــا 
ــرورش آن  ــط و پ ــرای بس ــه ای را ب پروس
ــس  ــه پ ــن مرحل ــت. اولی ــش گرف در پی
ــی  ــا، ارزیاب ــع آوری ایده ه ــت و جم از ثب
ــل  ــیر تبدی ــا در مس ــا و ورود آن ه آن ه

ایده هــا بــه اهــداف می باشــد.

ــات  ــه عملی ــازار ب ــا ب ــده ت ــد ای در فرآین
پژوهشــی بــه صــورت یــک جریــان 
ــی  ــدف اصل ــه ه ــود ک ــته می ش نگریس
ــودآوری  ــرف و س ــازار مص ــه ب آن ورود ب

ابتدایــی  تریــن  از  بنابرایــن  اســت. 
مرحلــه آنکــه تولیــد ایــده جدیــد اســت 
تامراحــل نهایــی وثبــت اثــر، توجــه 
بــه امــکان تجاری ســازی، مهم تریــن 
پارامتــر ارزیابــی و ادامــه مسیراســت. این 
درحالــی اســت کــه رونــد رایــج درکشــور 
ایــن اســت کــه بعضــی پروژه هــای 
ــا  ــد، ام ــه کار می کنن ــروع ب ــی ش ابداع
نمی شــود.  بررســی  طــرح  پتانســیل 
ــت  ــا شکس ــت ی ــرایط موفقی ــن ش در ای
ــه  ــت ک ــن اس ــل تعیی ــی قاب ــروژه وقت پ
ــه و  ــه و هزین ــش رفت ــی از کار پی مراحل

ــت! ــده اس ــرف ش ــیاری ص ــان بس زم

پژوهشــی  فعالیت هــای  تفــاوت 
ــردی،  ــای کارب ــا پژوهش ه ــک ب آکادمی
پژوهش هــای  اســت کــه در  ایــن  در 
ــه  ــق ب ــه محق ــک بیشــترین توج آکادمی
)پژوهــش  می باشــد  پروهــش  انجــام 
پژوهــش  در  امــا  پژوهــش(،  بــرای 
ــدف  ــا ه ــدا ب ــا از ابت ــردی فعالیت ه کارب
تجاری ســازی تعریــف خواهنــد شــد. ایــن 
ــواره  ــه هم ــت ک ــی اس ــدان معن ــر ب ام
ــتی  ــردی بایس ــش کارب ــک پژوه در ی
ــت  ــدت نگریس ــی م ــد را درطوالن فراین
ــد  ــعه ای، بای ــد توس ــاز فراین ــل از آغ و قب
ــول  ــا محص ــوژی ی ــه تکنول ــن امرک ازای
ابداعــی قابلیــت ایجادجریــان مالــی 
مثبــت و تولیــد ســرمایه را خواهــد 

ــد.  ــن ش ــت، مطمئ داش

مســاله ای کــه درخــط  مشــی اکثــر 
شــرکت   هــا ی پیــش   ر و مشــا هــد ه می شــود 
ایــن اســت کــه در وحلــه اول تمــام ایــن 
ــود  ــای خ ــن بق ــرای تضمی ــرکت ها ب ش
متکــی برنــوآوری می باشــند و وقتــی 
ــعه  ــرای توس ــد ب ــع جدی ــا و مناب ایده ه
گام  اولیــن  می شــود،  ایجــاد  بیشــتر 

ــت: ــر اس ــوارد زی ــق م ــن دقی تعیی

ــه  ــت فروخت ــرار اس ــی ق ــه محصول - چ
ــود؟ ش

فرآیند ایده تا بازار
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مقاله

- مشتریان موجود و بالقوه چه کسانی هستند؟ 

- بازار مصرف و تغییرات آن چگونه خواهد بود؟ 

ــًا  ــام، تقریب ــده خ ــدود 3000 ای ــد از ح ــی ده ــات نشــان م تحقیق
ــه  ــرای ادام ــاز ب ــورد نی ــی م ــع مال ــد مناب ــورد می توانن 100 م
ــا  ــد ب ــدود 90 درص ــده ح ــن 100 ای ــد. از ای ــدا کنن ــیر را پی مس
ــا 2  ــط 1 ی ــوندواز 10 پروژهباقی ماندهفق ــه می ش ــت مواج شکس
ــا و  ــن ایده ه ــردن بهتری ــع ک ــند.با جم ایدهدربازاربهموفقیتمی رس
افــراد متخصــص در کنــار هــم و بــا تعامــل آن هــا، فرصت هــای 
ــود  ــد و خ ــرعت می گیرن ــا س ــد کاره ــد و رون ــد می آی ــد پدی جدی
شــرکت هــم بیــش از پیــش از ایــن وضعیــت منتفــع می شــود.

ــه 2  ــد ب ــازار بای ــا ب ــده ت ــل ای ــی مراح ــرای ط ــازمانی ب ــر س ه
ــد: ــه کن ــی توج ــاله اساس مس

ــوژی کــه  ــی متدول الــف( فرآینــد توســعه محصــول یــا بــه عبارت
ــرد. ــه کار می ب ــازار ب ــا ب ــده ت ــل ای ــرای تبدی ــروه ب گ

ب( ســازوکار و ســاختار توســعه محصــول یــا بــه عبارتــی ســاختار 
گروهــی کــه ایــن کار را انجــام می دهــد.

نتیجه گیری بررسی فرآیند و چرخه ایده در تعدادی از 
شرکت های بزرگ بین المللی:

تفکــر ایــده تــا بــازار در واقــع تلفیقــی از کارآفرینــی و خالقیــت 
اســت و ماحصــل ایجــاد فرهنــگ کارآفرینــی و خالقیــت، خلــق 
یــک نظــام نــوآور در ســازمان خواهــد بــود. در کشــور مــا تولیــد 
بــرای تولیــد و پژوهــش بــرای پژوهــش ، دو عامــل اصلــی گریــز 
ــل  ــادر، به دلی ــع م ــوده اســت. در صنای ــازار ب ــا ب ــده ت ــر ای از تفک
ــد  ــواره تولی ــی، هم ــش فن ــال دان ــدم انتق ــی و ع ــت واردات ماهی
ــعه و  ــکل گیری تحقیق و توس ــی ش ــت. از طرف ــوده اس ــر ب مدنظ
ــای  ــر مبن ــز ب ــر نی ــال های اخی ــی س ــاوری ط ــا پژوهــش و فن ی
توجــه ویــژه بــر انجــام پژوهــش بــرای پژوهــش بــوده اســت. بــه 
ــازاری  ــی، تجــاری و ب ــاز صنعت ــع نی ــه رف ــر ب ــه کمت ــه ای ک گون
توجــه شــده اســت. ایجــاد تفکــر ایــده تــا بــازار در یــک ســازمان، 
مســتلزم وجــود فرهنــگ نــوآوری اســت. درواقــع شــاه کلید 
ــک  ــی ی ــای طراح ــر مبن ــوآور ب ــازمان های ن ــی س ــی طراح اصل
ــی  ــای کارآفرین ــد. ویژگی ه ــالق می باش ــن و خ ــازمان کارآفری س
ــل مــورد بررســی  ــه تفضی ــر مراجــع ب ــًا در اکث ــت، تقریب و خالقی
ــالح  ــری و اص ــه بازنگ ــاج ب ــه احتی ــه ک ــا آن چ ــد، ام قرارگرفته ان
ــی  ــور دارد، مهندس ــازمانی در کش ــای س ــاختارها و فرهنگ ه س
ــر مبنــای ایجــاد فرهنــگ ایــده  مجــدد ســازمان ها و شــرکت ها ب
ــت  ــت و عــدم موفقی ــل موفقی ــه دالی ــژه ب ــگاه وی ــا ن ــازار ب ــا ب ت
ســازمان ها، تــوام بــا روان ســازی فرهنــگ کارآفرینــی و خالقیــت 

ــود. خواهــد ب

ــوآوری را در 121  ــکا 5000 ن ــای آمری ــی کنفرانس ه ــه مل کمیت
ــزان  ــده را درکاهــش می ــور عم ــرده و  6 فاکت ــی ک ــرکت بررس ش

ــرده اســت: ــه ک ــت ارائ موفقی

دانش نا مناسب از بازار؛

1- عملکرد ضعیف درکنار ارزیابی نامناسب؛

2- عدم توجه کافی به عکس العمل رقبا؛

3- از رده خارج شدن سریع محصول؛

4- زمانبندی ضعیف؛

5- عدم شناسایی دقیقا جزای بازار.

ــرکت های  ــر ش ــات اکث ــدی گزارش ــاس جمع بن ــی براس از طرف
ــت یــک ســازمان  ــر، عوامــل افزایش دهنــده احتمــال موفقی معتب

ــد از: ــوآور عبارتن ن

1- شروع برپای های ده های مناسب؛

2- متناسب بودن توسعه محصول با نیاز بازار؛

ــتراتژی  ــای مشتریان،اجزاء،اس ــازار )نیازه ــت ب ــناخت درس 3- ش
ــاو . . .(؛ رقب

4- تعییــن دقیــق خطاهای تخمینــی و ابهامــات )بازار،تکنولوژی 
و . . .(؛

قیمــت  دارای  بایــد  می شــود  ارائــه  کــه  5- محصولــی 
ــای  ــد نیازه ــادر باش ــدوباید ق ــری باش ــرد بهت ــب تر یاکارک مناس

ــد؛ ــن کن ــتریان را تامی ــش روی مش پی

ــدو  ــعه، تولی ــی، تحقیق وتوس ــدی تیم)بازاریاب ــب چندبع 6- ترکی
توســعه محصــول(؛

7- توجــه بــه چرخــه عرضــه محصــول )توجــه بــه مشــتریان و 
ــرای توســعه بیشــتر محصــول(؛ توزیع کننــدگان ب

8- مهارت درمدیریت و برنامه ریزی و  طرح ریزی پروژه؛

9- تعیین دقیق استراتژی ورود کاال به بازار؛

10 -  بازبینی؛

تاریخ مطبوعات در ایران

آیا میدانید ؟!!!

ســوم  روز 
مــاه مــی  از ســال 1991 به پیشــنهاد 

یونســکو و تصویــب مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 
ــب و  ــد. مطال ــناخته ش ــات ش ــی مطبوع ــوان روز جهان ــه عن ب

ــترس  ــه در دس ــرای مطالع ــد و ب ــار می یاب ــاپ و انتش ــه چ ــته هایی ک نوش
ــرد اعــم از کتــاب، مجلــه، ماهنامــه، فصلنامــه، روزنامــه  عمــوم مــردم قــرار می گی

می نامنــد.  مطبوعــات  را  و... 

 از سنگ نبشــته ها و جنگ نامه هــای ســالطین هخامنشــی، ساســانی و سلســله های پادشــان 
ــم، در آغــاز ســده پنجــم  ــد کــه بگذری ــر آن هــا حــک می کردن ــع مهــم را ب ــم کــه پیروزی هــا و واق قدی

ــود داشــته  ــام« وج ــه »ای ــام روزنام ــه ن ــه ای ب ــن روزنام ــوی در غزنی ــود غزن ــه روزگار ســلطان محم هجــری ب
اســت. 

 روزنامه نــگاری در ایــران بــه صــورت امــروزی، از زمــان ناصرالدیــن شــاه آغــاز، و روزنامــه هفتگــی وقایــع  اتفاقیــه در ســال 
ـ . ق زیــر نظــر میــرزا تقی خــان امیرکبیــر منتشــر شــد کــه نخســتین روزنامــه ایــران بــود. ســال 1190 هــ

ــع  ــی و طب ــارات دولت ــر انتش ــه ب ــه صنیع الدول ــب ب ــی ملق ــن خان نقاش باش ــرزا ابولحس ــه می ــری( ک ــال 1277 )قم در س
ــران« شــروع بــه  ــه ای ــا نــام جدیــد »دولــت علی ــه پــس از 3 ســال انتشــار ب روزنامه نــگاری نظــارت داشــت روزنامــه وقایــع اتفاقی
فعالیــت کــرد کــه در آن تصاویــر بــزرگان مملکــت، درباریــان و شــاهزادگان بــا دقــت زیــاد بــه چــاپ می رســاند. خــود ایــن نشــریه 
بعــد از مدتــی انتشــار بــه روزنامــه دولتــی تغییــر نــام داد. انتشــار ایــن روزنامــه تــا ســال 1324 )قمــری( تحــت عنــوان ایــران ادامــه 

ــا نــام روزنامــه رســمی دولــت ایــران منتشــر گردیــد. ــی وقفــه در ســال 1329 )قمــری( ب داشــت و بعــد از مدت

ــام خالصــة الحــوادث در ســال 1316 )قمــری( در  ــه ن ــران ب ــی کلمــه( در ای ــی واقع ــه معن ــی روزنامــه ب ــه )یعن نخســتین نشــریه روزان
ــود.  تهــران منتشــر شــد ایــن روزنامــه چهــار صفحــه ای ب

ــران  ــر روز در ای ــادق، ه ــح ص ــن و صب ــن، حبل المتی ــدای وط ــس، ن ــای مجل ــه نام ه ــه ب ــار روزنام ــروطیت چه ــتقرار مش ــد از اس بع
ــخه(  ــزار نس ــن )10 ه ــراژ  تری ــه پرتی ــد ک ــی را بازمی تابان ــورای مل ــس ش ــار مجل ــس« اخب ــه »مجل ــه روزنام ــد ک ــر می گردی منتش

ــود. ــران ب ــای ای روزنامه ه

ــات اندیشــه های  ــد حی ــوذ عظیمــی در تجدی ــه ســرعت اوج گرفــت و روزنامه هــا نف ــی ب ــداری افــکار عموم در دوره مشــروطیت، بی
ــداد  ــت و  تع ــراژ آن کاهــش یاف ــا تی ــر شــد ام ــه بزرگت ــای روزان ــع روزنامه ه ــروطیت قط ــا  در دوره دوم مش ــتند. و ام ــردم داش م

ــدا کــرد. ــل پی ــورد تقلی ــه 33 م ــورد ب ــران در از84 م روزنامه هــای ای

در جنــگ جهانــی اول کــه دولــت عثمانــی بــه اتحــاد مثلــث پیوســت، روس و انگلیــس از شــمال و جنــوب درصــدد تجــاوز 
و تعــرض بــه ایــران بودند. روزنامه هــای حبل المتیــن و یــادگار انقــالب و خیرالــکالم و نســیم شــمال در میــان تــرس و 
وحشــت و اضطــراب موجــود، در رشــت منتشــر می شــدند. بــا اینکــه پــس از مدتــی کوتــاه قیــام جنگلی هــا و انتشــار 

روزنامــه جنــگل تــا حــدی توانســت بــه ایــن وحشــت پایــان بخشــد امــا بایــد یــادآور شــد کــه اغلــب روزنامه هــای 
ایــران در دوران چهــار ســاله جنــگ بین المللــی متاثــر از سیاســت خارجــی دول صاحــب نفــوذ در ایــران یعنــی 

آلمــان، روس و انگلیــس بودنــد.

بعضی از این مطبوعات تا عصر محمدرضا پهلوی ادامه داشت که معروف ترین آن ها کیهان، 
اطالعات، رستاخیز، ایران نوین، صبح امید و مجله های فردوسی، سیاه و سفید، امید ایران، 

توفیق )مجله فکاهی(، کیهان هفتگی، جوانان، اطالعات هفتگی و زن روز بودند 
که با سقوط پهلوی و پیروزی انقالب اسالمی به جز روزنامه های کیهان و 

اطالعات بقیه منتشر نشدند.
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