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ــارت از  ــدن و تج ــت، مع ــاوري وزارت صنع ــش و فن ــوزش، پژوه ــاون آم مع
انعقــاد 12 قــرارداد فرصــت هــاي مطالعاتــی داخــل کشــور اســتادان دانشــگاه 

در واحدهــاي صنعتــی خبــر داد.
دکتــر علــی اصغــر توفیــق بــه برگــزاري جلســات مشــترک مســتمر معاونــت 
پژوهشــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا روســاي دانشــگاه ها، روســاي 
ســازمان هــاي اســتانی وزارت و صاحبــان کارخانــه هــا اشــاره کــرد و گفــت: 
ایــن جلســات بــه منظــور بررســی 6 طــرح حمایتــی از دانشــگاهیان و فعــاالن 

صنعــت برگــزار مــی شــود.
معاونــت هــاي پژوهشــی وزارتخانــه هــاي علــوم و صنعــت از اواخــر 
ــرح  ــه 6 ط ــکاري در زمین ــاي هم ــه ه ــم نام ــون تفاه ــته تاکن ــال گذش س
ــتادان  ــور اس ــل کش ــی داخ ــاي مطالعات ــت ه ــی، فرص ــادکتري صنعت پس
دانشــگاه در واحدهــاي صنعتــی، معدنــی و تجــاري، حمایــت از پایــان نامــه 
هــاي کارشناســی ارشــد و دکتــري، کارورزي دانشــجویان در محیــط هــاي 
ــی در دانشــگاه  ــگان صنعت ــی و حضــور نخب ــادر صنعت ــی، مشــاوران م صنعت
هــا بــه امضــا رســانده انــد کــه راهکارهــاي اجرایــی شــدن آنهــا در جلســات 
مشــترک ذینفعــان مــورد بحــث و بررســی قــرار مــی گیــرد معــاون پژوهشــی 
ــن  ــت: ای ــت و گف ــان دانس ــرح را یکس ــن 6 ط ــت ای ــت، اهمی وزارت صنع
ــه  ــوازات هــم پیــش رود و بســته ب ــه م ــد ب ــی مــی توان طــرح هــاي حمایت
شــرایط، ممکــن اســت ســرعت یکــی بیشــتر و یکــی کمتــر باشــد و بــه طــور 
طبیعــی، درصورتــی کــه برخــی طــرح هــا بــا ســرعت مناســب حرکــت کنــد 

توجــه مــان را بــه ســمت طــرح هایــی کــه ســرعت کمتــري دارنــد، معطــوف 
خواهیــم کــرد.

وي خاطرنشــان کــرد: البتــه دو طــرح فرصــت هــاي مطالعاتــی داخلــی و دوره 
هــاي پســادکتري صنعتــی، حــرف هــاي جدیــدي دارنــد و توجــه بیشــتري 
مــی طلبنــد کــه از حــدود یــک ســال قبــل کــه بحــث آن را مطــرح کردیــم 
تــا امــروز کــه بــه اجــرا درآمــده انــد، بیشــتر نقدهــاي صــورت گرفتــه، مفیــد 

بــودن آنهــا را تاییــد مــی کننــد.
ــتادان در  ــی اس ــت مطالعات ــراي 50 فرص ــه داد: در گام اول، اج ــق ادام توفی
ــه  ــم ک ــرده بودی ــذاري ک ــراي امســال هــدف گ ــی را ب ــط هــاي صنعت محی
برخــی معتقدنــد عــدد 50 زیــاد اســت زیــرا اجــراي ایــن طــرح در عمــل نیــز 
بایــد دیــده شــود و هماهنگــی میــان طرفیــن بــه وجــود آیــد زیــرا چنانچــه 
ــر                ــی روي دیگ ــر منف ــد، تاثی ــت نیای ــه دس ــرح ب ــن ط ــی از ای ــه خوب نتیج

طــرح هــا خواهــد گذاشــت.
ــم و  ــه ای ــدگاه هــاي مطــرح شــده را پذیرفت ــز دی ــا نی ــرد: م ــح ک وي تصری
اصــراري بــر اجــراي 50 طــرح بــراي امســال نداریــم هرچنــد ممکــن اســت 
در فرصــت باقــی مانــده تــا پایــان ســال بــه ایــن عــدد یــا حتــی بیشــتر نیــز 

برســیم.
بــه گفتــه توفیــق، تاکنــون 12 قــرارداد فرصــت مطالعاتــی اســتادان دانشــگاه 
در صنعــت منعقــد شــده کــه بــا توجــه بــه چالــش هــاي موجــود در نیمــه اول 

امســال، عــدد خوبــی بــوده اســت.

ــاي  ــت ه ــرارداد فرص ــاد 12 ق ــارت از انعق ــدن و تج ــت، مع ــاوري وزارت صنع ــش و فن ــوزش، پژوه ــاون آم مع

ــر داد ــی خب ــاي صنعت ــگاه در واحده ــتادان دانش ــور اس ــل کش ــی داخ مطالعات
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ــگاه  ــا ن ــه ب ــد ک ــاده باش ــاق افت ــم اتف ــما ه ــرای ش ــاید ب ش
ــت  ــه گذش ــاره متوج ــان، یکب ــم روی میزت ــه تقوی ــردن ب ک
ــد  ــدای بلن ــا ص ــه را ب ــن جمل ــد و ای ــده ای ــان ش ــریع زم س
ــا  ــان ب ــب! زم ــه: » عج ــد ک ــرده ای ــرار ک ــود تک ــرای خ ب
چــه ســرعتی مــی گــذرد ! » اســتفاده مؤثــر و اثــر بخــش از 
زمــان، ضرورتــي اجتنــاب ناپذیــر بــراي موفقیــت در عرصــه 
کار و زندگــي اســت. مدیریــت زمــان شــامل مجموعــه اي از 
ــه و  ــه منظــور کنتــرل کــردن و اســتفاده بهین مهــارت هــا ب
ــی  ــر بخش ــش اث ــث افزای ــه باع ــت ک ــان اس ــه از زم آگاهان
ــای  ــت ه ــر فعالی ــروری ب ــا م ــی شود. ب ــور م ــی ام و کارای
خــود و اطرافیانمــان متوجــه مــی شــویم کــه ضعــف 
ــه  ــش، همیش ــر چال ــأله ای پ ــوان مس ــان بعن در مدیریت زم
ــی در  ــب ماندگ ــآورد آن، عق ــه ره ــوده ک ــا ب ــر م گریبانگی
ــت  ــع فعالی ــه موق ــام ب ــا و انج ــه ه ــردن برنام ــی ک عملیات
ــر از  ــتفاده مؤث ــا اس ــه ب ــد، درحالیک ــی باش ــاری م ــای ج ه
زمــان می تــوان اهــداف را مشــخص و فعالیت هــا را اولویــت 
ــار مــا  بنــدی نمــود. مدیریــت زمــان ایــن امــکان را در اختی
ــان،  ــده هایم ــکار و ای ــا ســاماندهی اف ــا ب ــد ت ــی ده ــرار م ق
ــود  ــه خ ــی ب ــگ روزمرگ ــی رن ــه در زندگ ــی ک ــت های فعالی
ــا در  ــم، م ــش نمائی ــر بخ ــری ثم ــار تغیی ــد را دچ ــه ان گرفت
ایــن مســیر نیازمنــد یــک برنامــه ریــزی دقیــق، منطبــق بــا 
اوضــاع و احــوال و شــرایط حاکــم هســتیم. ایــن امــر باعــث 
مــی شــود وظایــف محولــه در زمــان اختصــاص یافتــه انجــام 
شــود. نقــش زمــان در بســیاری از امــور موضوعیــت دارد )نــه 
طریقیــت(، بــه گونــه ای کــه انجــام پــاره ای از امــور خــارج 
از موعــد تعییــن شــده، نــه تنهــا خالــی از فایــده اســت بلکــه 

ــده اســت. ــدام کنن ــی شــخص اق ــه کاهل مثبت

از نتایــج مهــم حاصــل از شــیوه های مختلــف مدیریــت 
ــزی  ــه ری ــرای برنام ــازی ب ــه آماده س ــوان ب ــی ت ــان م زم
ــه  ــیدن ب ــامان بخش ــور، س ــام ام ــادآوری در انج ــه، ی آگاهان
ــده،  ــن ش ــان تعیی ــور در زم ــام ام ــا، انج ــکار و فعالیت ه اف

ایجــاد انگیــزه الزم بــرای انجــام کار، متمرکــز ســاختن توجــه فــرد 
بــه اولویت هــا، جلوگیــری از اتــالف وقــت و امــور غیــر ضــروری، 
ســرعت در پیشــرفت و ارتقــاء عملکــرد شــخصی، کاهــش فشــار 
ــی،  ــش کارای ــالمت روان، افزای ــش س ــه افزای ــه و در نتیج روزان
ــوان  ــی ت ــوع م ــرد. در مجم ــاره ک ــره وری اش ــازماندهی و به س
ــه  ــع بینان ــای واق ــان، پیامده ــت زم ــرای مدیری ــا اج ــرد ب ــا ک ادع
تــری حاصــل می گــردد و همــه چیــز بــه شــکل مؤثــر تــر انجــام 

می شــود.

ــت،  ــده اس ــور مان ــرا مهج ــان چ ــت زم ــث مدیری ــه بح ــا اینک ام
ــم،  ــن مه ــه ای ــا ب ــازمان ه ــه س ــدم توج ــل آن: ع ــه دالی از جمل
ــان،  ــت زم ــدی از مدیری ــره من ــای به ــه مزای ــبت ب ــی نس ناآگاه
سســتي و تنبلــي، فقــدان هــدف و انگیــزه الزم بــراي برنامه ریــزي 

ــر اســت. مؤث

ــدف نیســت،  ــود، ه ــودی خ ــه خ ــان ب ــت زم ــم مدیری ــد بدانی بای
ــه کاری  ــن اســت ک ــی ای ــیله اســت. هــدف اصل ــک وس ــه ی بلک
ــرژی، در  ــن ان ــرف کمتری ــا ص ــم ب ــم بتوانی ــاز می کنی ــه آغ را ک
مناســب ترین زمــان، بــا عالیتریــن کیفیــت بــه پایــان برســانیم، تــا 
عــالوه بــر ارتقــاء امــور ســبب ســاز ایجــاد انگیــزه ای غنــی بــرای 

ــور باشــد. ــوب ســایر ام ــدی و انجــام مطل ــذر از مراحــل بع گ
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توسعه همکاری های مشترک 
در مورد استفاده از ظرفیت 
های فنی و  مهندسی ایران 

در سایر کشورها 

بــه گــزارش مهنــدس میرصالحی، سرپرســت دفتــر حمایــت از مالکیت 
صنعتــی، نشســتی در راســتای افزایــش همــکاری هــای مشــترک در 
مــورد پــروژه هــای جدیــد در زمینــه اســتفاده ازظرفیــت هــای فنــی و 
مهندســی ایــران در ســایر کشــورها بــا مســئولین ســازمان یونیــدو  در 

ایــران تشــکیل گردیــد .  
در ایــن نشســت دکتــر توفیــق معــاون آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری 
، الســاندرو آمادیــو نماینــده ســازمان یونیــدو و خانــم اورلیــا کاالبــرو 
ــر توســعه تجــارت کشــاورزی ســازمان یونیــدو حضــور داشــتند. مدی
ــم  ــاوری و عل ــگاه فن ــر اهمیــت جای ــد ب ــا تأکی ــر توفیــق ب ــدا دکت ابت
ــه  ــا تبدیــل صنعــت ب ــزود؛ هــدف م ــف اف ــع مختل و دانــش در صنای

صنعتــی دانــش بنیــان اســت .
ــش  ــتقبال از افزای ــن اس ــاوری ضم ــش و فن ــوزش، پژوه ــاون آم مع
ســطح  تعامــالت و مناســبات ایــران و یونیــدو تصریــح کــرد: ایــران 
از توانمندی هــا و ظرفیت هــای فنــی و مهندســی مناســبی در بخــش 
ــا افزایــش تعامــالت  هــای مختلــف صنعتــی برخــوردار اســت کــه ب
ــا  ــه ســایر کشــور ه ــا ب ــی آنه ــدو خواســتار اســتفاده و معرف ــا یونی ب

هســتیم.
وی اســتفاده از دانــش فنــی و تکنولــوژی بــه روز ایــران را در عرصــه 
ــن راه  ــرار داد و گفــت: در ای ــورد اشــاره ق ــی م ــف صنعت هــای مختل
نیازمنــد آمــوزش نیــروی انســانی متخصــص و کارشــناس هســتیم تــا 

ــه بهتریــن نحــو اســتفاده کنیــم . بتوانیــم از پتانســیل ها ب
دکتــر توفیــق در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه نیازمنــد تغییردیدگاه هــا  
ــای  ــاو ظرفیت ه ــار کرد:فرصت ه ــتیم اظه ــران هس ــه ای ــبت ب نس
فراوانــی در ایــران وجــود دارد کــه  مــی توانیــم بــه کمــک شــما در 

اختیــار ســایر کشــور هــا قــرار دهیــم.
بــه گفتــه وی؛ منابــع طبیعــی و ظرفیت هــای صنعتــی در کنــار 
داشــتن نیــروی انســانی متخصــص شــرایطی را فراهــم مــی کنــد کــه 

ــه آن توجــه کــرد. بایــد ب
توفیــق ضمــن یــادآوری اینکــه ایــران رتبــه هفتــم را در بخــش نانــو 
ــواد  ــرد: پژوهشــگاه م ــار ک ــرده اســت اظه ــوژی از آن خــود ک تکنول
وانــرژی بــه عنــوان مرکــز نانــو تکنولــوژی جهــان  اســالم انتخــاب 
ــص  ــای متخص ــی نیروه ــی از  توانای ــوع حاک ــن موض ــه ای ــده ک ش

ــی  و دانشــگاهی اســت.  ــز تحقیقات ــن  مراک انســانی و همچنی
ــازار کشــورهای  ــوذ در ب ــه نف ــان اینک ــا بی ــه ب ــق در ادام ــر توفی دکت
ــد افــزود:   ــه شــمار مــی آی مختلــف یکــی از محورهــای همــکاری ب
ــی  ــتقبال م ــات اس ــادل اطالع ــه تب ــر گون ــتا  از ه ــن راس ــا در ای م
ــا  فصــل جدیــدی از همکاری هــا را  ــد هســتیم ت ــه من کنیــم و عالق

ــم . شــروع کنی
بــه گفتــه وی؛ همفکــری و ارائــه ایــده هــا و راهکارهــای  عملیاتــی 
در صنایــع مختلــف از جملــه صنایــع مرتبــط بــا  کشــاورزی و مســائل 
ــترش آن  ــتار گس ــه خواس ــت ک ــی اس ــی از موضوعات ــت محیط زیس

هســتیم.
همچنیــن درایــن نشســت خانــم اورلیــا کاالبــرو رئیــس واحــد 
توســعه تجــارت کشــاورزی ســازمان یونیــدو ضمــن ابــراز عالقمنــدی 
ــرای  ــادی ب ــای زی ــرد: فض ــح ک ــالت تصری ــطح تعام ــش س از افزای
ــا  گســترش ارتباطــات  دو طرفــه وجــود دارد و تــالش مــی کنیــم ت

ــد. ــدا کن ــط تســریع پی ــن رواب ای
ــه  وی داشــتن صنعــت خــالق را مهــم ارزیابــی کــرد و گفــت: مــا ب

ایــران نــه فقــط بــه چشــم اینکــه مکانــی اســت کــه مــی توانیــم در آنجــا رشــد کنیــم بلکــه  بــه 
عنــوان مکانــی کــه مــی توانیــم از آن درس بگیریــم و بــه کشــورهای دیگــر  نیــز نشــر دهیــم نــگاه 

مــی کنیــم.
بــه گفتــه اورلیــا کاالبــرو ؛ صنایــع غذایــی، نســاجی، کشــاورزی، گردشــگری، صنعــت فــرش و رفــع 
آلودگــی هــای محیطــی مثــل آب و هــوا  ازجملــه زمینــه هــای همــکاری مشــترک بــه شــمار مــی 

آینــد کــه مــی توانــد مــورد بررســی بیشــتر قــرار گیــرد.
 وی همچنیــن  تاکیــد کــرد : مــی تــوان بــا کمــک بــه  شــرکت های کوچــک و متوســط در صنایــع 

مختلــف بــرای ارتبــاط گرفتــن آنهــا بــا شــرکت های بیــن المللــی نیــز اقدامــات الزم را انجــام داد.
در ادامــه ایــن نشســت الســاندرو آمادیــو نماینــده ســازمان توســعه صنعتــی ملــل متحــد نیــز ضمــن 
ــوی  ــوژی و ســطح ارتباطــات ق ــران دارای تکنول ــزود: ای ــران اف ــا ای ــکاری ب ــراز خرســندی از هم اب

اســت، از ایــن رو مــی توانیــم همــکاری مناســبی  را در ایــن راســتا داشــته باشــیم.
وی دغدغــه اصلــی را رعایــت اســتانداردهای جهانــی در تولیــدات ذکــر کــرد و ابــراز امیــدواری کــرد؛ 

بتــوان تعامــالت خوبــی  را در ایــن خصــوص بــا ایــران داشــت.
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محمــد نــوری امیــری بــا بیــان ایــن خبــر افــزود: ایــن جشــنواره بــا هــدف جهــت دهــی بــه پژوهش هــای کاربــردی، افزایــش 
ــه  ــرای دســتیابی ب ــع نیازهــای واقعــی کشــور ب ــوآوری در حــل مســائل و رف ــاوری در صنعــت و معــدن و ایجــاد ن رســوخ فن
ــاوری در حــوزه صنعــت، معــدن و تجــارت برگــزار  ــن هــای پژوهــش و فن ــر از برتری ــل و تقدی ــان و تجلی ــش بنی اقتصــاد دان

می گــردد.
وی افــزود: نظــر بــه اجــراي چهــار طــرح »پســا دکتــري صنعتــي«، »فرصــت مطالعاتــي داخــل کشــور اعضــاء هیــأت علمــي 
دانشــگاه هــا، پژوهشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــي در واحدهــاي صنعتــي، معدنــي و تجــاري«، »حمایــت از پایــان نامــه 
ــه  ــال، زمین ــداي امس ــد(« از ابت ــگاهي) فاج ــوان دانش ــالن ج ــارغ التحصی ــري«، »کارورزي ف ــد و دکت ــي ارش ــاي کارشناس ه
همکاري هــاي پژوهشــي بیــش از پیــش میــان صنعــت و دانشــگاه توســعه یافتــه و از ســوي دیگــر بــا تصویــب قانــون رفــع 
موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــاء نظــام مالــي کشــور، حمایت هــاي مــادي بــراي انجــام پژوهــش هــاي کاربــردي فراهــم 

شــده اســت.
نــوری امیــری گفــت: بــه منظــور اطــالع رســاني بیشــتر از فرصت هــاي ایجــاد شــده، عــالوه بــر برنامه هایــي کــه در ســالهاي 
ــر و  ــي معتب ــاي صنعت ــور واحده ــا حض ــگاهي ب ــدت 4 روز نمایش ــه م ــد از 23 آذر ب ــزار مي گردی ــنواره برگ ــته در جش گذش

ــد. ــد گردی ــزار خواه ــران برگ ــی ته ــگاه های بین الملل ــزاری نمایش ــل برگ ــور در مح ــگاه های کش دانش
ــتفاده از  ــت و اس ــان دانشــگاه و صنع ــي بیشــتر می ــم زبان ــاط و ه ــزاري نمایشــگاه را ایجــاد ارتب ــدف از برگ ــن ه وی همچنی
حمایــت هــاي قانونــي عنــوان نمــود و اظهــار امیــدواری کــرد تــا از ایــن طریــق ضمــن ارائــه دســتاوردهاي پژوهشــي در بخــش 

صنعــت زمینــه هــاي همــکاري و انعقــاد قراردادهــاي جدیــد تحقیقاتــی بیــن دانشــگاه و صنعــت فراهــم شــود.
ــي  ــنواره و اجرای ــي جش ــي، اجرای ــاي علم ــه ه ــنواره و کمیت ــتگذاري جش ــتاد سیاس ــکیل س ــوص تش ــه درخص ــن جلس در ای
نمایشــگاه تصمیم گیــري شــد و مقــرر گردیــد شــرح وظایــف اعضــاء و حــدود و ثغــور فعالیــت کمیته هــا در جلســه ای دیگــر 

ــود. ــري ش تصمیم گی

مهندس نوری امیری مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش :

ــزاری جشــنواره پژوهشــی امســال،  برگ
ســال های  از  متفــاوت  تــرازی  در 

ــته گذش
اوليــن جلســه كميتــه پژوهــش شــوراي 
آمــوزش،  راهبــري  و  سياســتگذاري 
ــت،  ــش صنع ــاوري بخ ــش و فن پژوه
ــاه  ــتم مهرم ــارت در بيس ــدن و تج مع

ــد.  ــزار گردی برگ

ــا حرکتــي ســازنده در جهــت توســعه و تقویــت ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه آغــاز گردیــد.   ســال  94 ب
در ابتــداي امســال طــرح پســا دکتــري صنعتــي و شــیوه نامــه فرصــت مطالعاتــي داخــل کشــور اعضــاء 
ــان  ــکاري می ــه هم ــم نام ــب تفاه ــاري در قال ــي و تج ــي، معدن ــاي صنعت ــد ه ــي در واح ــأت علم هی
وزارتیــن صنعــت، معــدن و تجــارت و علــوم، تحقیقــات و فنــاوري بــه امضــاء وزراي دو دســتگاه رســید، 
ــجویان در  ــري و کارورزي دانش ــد و دکت ــي ارش ــاي کارشناس ــه ه ــان نام ــت از پای ــه حمای ــیوه نام و ش
محیــط هــاي صنعتــي توســط معاونــت آمــوزش، پژوهــش و فنــاوري جهــت اجــرا بــه اســتانهاي کشــور 
ابــالغ گردیــد. همچنیــن وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تهیــه دو طــرح »مشــاوران مــادر صنعتــي« 
و »حضــور نخبــگان در دانشــگاه ها« را بــا هــدف بهــره گیــري از تجــارب صنعتگــران و نخبــگان ایــن 

بخــش در مراکــز علمــي و مشــاوره اي را در برنامــه هــاي ســال جــاري قــرار داده اســت.
 مهنــدس نــوري امیــري مدیــر کل دفتــر آمــوزش و پژوهــش اعــالم نمــود: طــرح هــاي فــوق بطــور 
ــوي         ــرح از س ــن ط ــارکت در ای ــان مش ــده و متقاضی ــاني ش ــالع رس ــور اط ــر کش ــترده در سراس گس
بنــگاه هــاي اقتصــادي و مراکــز آموزشــي تقاضاهــاي خــود را بــه دســتگاه متبــوع خــود اعــالم نمودنــد. 
ــا،  ــرح ه ــراي ط ــریع در اج ــت و تس ــدف تقوی ــا ه ــاه ب ــش م ــد از ش ــه: بع ــد ک ــوان نمودن ــان عن ایش
نشســت هــاي منطقــه اي بــراي کلیــه اســتان هاي کشــور براســاس منطقــه جغرافیایــي در پنــج گــروه  

برنامه ریــزي گردیــد. 
تاکنــون ســه نشســت اســتاني در مهــر ســال جــاري در شــهر هــاي تبریــز، کرمــان و تهــران بــا حضــور 
مســئولین ارشــد وزارتیــن صنعــت، معــدن و تجــارت و علــوم، تحقیقــات و فنــاوري، روســا و معاونیــن 
پژوهشــي دانشــگاه ها و روســاي ســازمان هاي صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ها برگــزار شــده اســت. 

و متعاقبــا« دو نشســت دیگــر در اســتان هاي اصفهــان و تهــران برگــزار خواهــد گردیــد.
وی عنــوان کــرد:  در هجدهــم مهرمــاه اولیــن نشســت مشــترک در شــمال غــرب کشــور در تبریــز بــا 
حضــور معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم، معــاون آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری وزارت صنعــت، معــدن و 
ــان پژوهشــی ایــن  تجــارت، روســای پژوهشــی ســازمان های اســتان هــا، روســای دانشــگاه ها و  معاون
ــای  ــتان ه ــرقي اس ــتان آذربایجــان ش ــه اي در اس ــن نشســت منطق ــد و در اولی ــزار ش دانشــگاه ها برگ
زنجــان، آذربایجــان غربــی و اردبیــل حضــور داشــتند اولیــن قــرارداد فرصــت مطالعاتــي داخــل کشــور 

فــي مابیــن یکــی از اســاتید دانشــگاه ســهند و پاالیشــگاه تبریــز بــه امضــاء رســید.
دومیــن نشســت، در نوزدهــم مهرمــاه در شــهر بــم کرمــان برگــزار گردیــد در ایــن جلســه کــه از اســتان 
هــای سیســتان و بلوچســتان، خراســان جنوبــی، خراســان رضــوی، خراســان شــمالی، هرمــزگان، کرمــان 
و یــزد حضــور داشــتند درخصــوص شــش طــرح فــوق تبــادل نظرکردنــد. ســومین نشســت در بیســت و 
یکــم مهرمــاه در تهــران بــا حضــور روســای 1۷ دانشــگاه و روســای ســازمانی تهــران و البــرز برگــزار 

گردیــد.
ــرر  ــات مق ــن جلس ــگاهیان در ای ــوب دانش ــتقبال خ ــه اس ــه ب ــا توج ــد:  ب ــان نمودن ــری بی ــوری امی ن
ــا و            ــگاه ه ــن بن ــاط بی ــت ایجــاد ارتب ــا جه ــع و دانشــگاه ه ــان صنای ــد جلســاتي باحضــور صاحب گردی
دانشــگاه هــا  تشــکیل شــود تــا بطــور تخصصــي بــه بررســي راهکارهــا و روش هــاي تقویــت ارتبــاط 

ــد.  ــن دو بخــش بپردازن ای

نشست هاي هم اندیشي ارتباط صنعت و دانشگاه، گسترش علم در حوزه عمل
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مسؤوالن دانشگاه ها نگران از دست دادن استادان در طرح پسادکتری صنعتی نباشند

رئیــس دانشــگاه علــم وصنعــت ایــران تاکیــد کــرد: رؤســای 
ــرح  ــتادان در ط ــت دادن اس ــران از دس ــد نگ ــگاه ها نبای دانش

پســا دکتــری صنعتــی و جــذب آنهــا در بخــش باشــند. 

 دکتــر محمدعلــی برخــورداری، در نشســت هم اندیشــی 
از  دانشــگاه  و  صنعــت  ارتبــاط  گســترش  راهکارهــای 
اجرایــی شــدن طــرح پســا دکتــری صنعتــی ابــراز خرســندی 
ــنایی  ــد آش ــرح بای ــن ط ــرای ای ــدف از اج ــت: ه ــرد و گف ک
ــن  ــا صنعــت باشــد و همی ــری ب فارغ التحصیــالن مقطــع دکت

ــت.  ــرح کافیس ــرای ط ــار از اج انتظ

وی ادامــه داد: ممکــن اســت طــرح پســادکتری صنعتــی بــرای 
شــرکت کننــدگان، منجــر بــه تدویــن مقالــه یــا پتنــت و اختراع 
ــه نوبــه خــود بســیار ارزشــمند اســت؛ ولــی  هــم شــود کــه ب
ــه خــودی خــود  ــن طــرح ب ــاد، ای ــاق هــم نیفت ــن اتف ــر ای اگ
ــده  ــگاه در آین ــت و دانش ــاط صنع ــاز ارتب ــه س ــد زمین می توان

باشــد. 

برخــورداری بــه نگرانــی برخــی مســؤوالن دانشــگاه ها مبنــی 
بــر احتمــال تــرک دانشــگاه توســط اســتادانی کــه دوره هــای 
پســا دکتــری صنعتــی را می گذراننــد و جــذب آنهــا در صنعــت 
ــا در صنعــت هــم  ــر اســتاد م ــی اگ اشــاره کــرد و گفــت: حت
جــذب شــود جــای نگرانــی نیســت و بســیار هــم خــوب اســت 
و رؤســای دانشــگاه می تواننــد افــراد دیگــری را بــرای هیــات 

علمــی خــود جایگزیــن کننــد. 

وی تاکیــد کــرد: حضــور دانشــگاهیان در صنعــت بســیار مفیــد 
اســت و موجــب تغییــر و بهبــود نــگاه آنهــا بــه مســائل بخــش 

هــای صنعتــی خواهد شــد. 

ــای  ــزارش، نشســت هم اندیشــی راهکاره ــن گ ــر اســاس ای ب
ــان  ــور معاون ــا حض ــگاه ب ــت و دانش ــاط صنع ــترش ارتب گس
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــوم و وزارت صنع ــی وزارت عل پژوهش
ــدادی از دانشــگاه های تهــران  ــان پژوهشــی تع رؤســا و معاون
و البــرز و بــه میزبانــی معاونــت آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  برگــزار شــد. 

توافق برای حضور اساتید دانشگاه ها و استخدام دانشجویان در صنعت استفاده از تجربیات نخبگان صنعت

ــن  ــا ای ــای م ــر از برنامه ه ــی دیگ ــت: یک ــار داش ــدی اظه احم
ــد  ــی بتوانن ــارغ التحصیل ــس از ف ــا پ ــه دانشــجویان م اســت ک
ــد و  ــدا کنن ــوان کاروز در صنعــت حضــور پی ــه عن ــاه ب شــش م
حقــوق آنهــا هــم تــا حــدی توســط صنعــت پرداخــت شــود کــه 

البتــه ایــن نیــاز بــه تامیــن اعتبــار دارد.

ــب پروژه هــای صنعتــی شــرکت  ــن تعــداد هــم در قال درصــدی از ای
کننــد.

قطعــا می توانــد کمــک بســیاری کنــد کــه امیدواریــم صنعــت اعتبــار 
ایــن موضــوع را هــم در نظــر بگیــرد.

ــده  ــق ش ــه تواف ــواردی ک ــر از م ــرد: یکــی دیگ ــح ک ــدی تصری احم
ایــن اســت کــه نخبــگان صنعــت بتواننــد در دانشــگاه ها بــرای ارائــه 
کارگاه هــای علمــی، ســخنرانی ها، دوره هــای کوتــاه آموزشــی و حتــی 

ــند. ــته باش ــا حضــور داش ــاورین پایان نامه ه ــوان مش ــه عن ب
ــای  ــذاری مشــاوره و حوزه ه ــت: یکــی دیگــر از مباحــث واگ وی گف
ــه دانشــگاه های مرتبــط  ــزرگ ب تحقیــق و توســعه مراکــز صنعتــی ب
ــیمی و  ــازی، پتروش ــوالد، خودروس ــوزه ف ــال در ح ــور مث ــت. بط اس
ــود  ــت می ش ــاور صنع ــک دانشــگاه مجــری محــوری و مش ــره ی غی
و یــک تعــداد دانشــگاه دیگــر هــم همــکار ایــن دانشــگاه می شــود.

ــه  ــاره ب ــا اش ــوم ب ــی وزارت عل ــاون پژوهش ــدی مع ــر احم دکت
تفاهم نامــه همــکاری ایــن وزارتخانــه بــا وزارت صنعــت، معــدن 
ــای  ــل همکاری ه ــه دلی ــه ب ــن تفاهم نام ــت: ای ــارت، گف و تج
ــه امضاءرسیده اســت. ــا وزارت صنعــت ب ــوم ب مختلــف وزارت عل
ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــاون پژوهش ــدی مع ــد احم وحی
ــزاری  ــروه دانشــگاه خبرگ ــگار گ ــا خبرن ــو ب ــاوری در گفت وگ فن
ــا  ــوم ب ــکاری وزارت عل ــه هم ــه تفاهم نام ــاره ب ــا اش ــارس ب ف
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، گفــت: ایــن تفاهم نامــه بــرای 
ــه  ــت ب ــا وزارت صنع ــوم ب ــف وزارت عل ــای مختل همکاری ه
ــن تفاهم نامــه  ــا اجــرای ای ــم ب امضــاء رســیده  اســت و امیدواری

ــیم. ــگاه  باش ــت و دانش ــتر صنع ــای بیش ــاهد همکاری ه ش
ــا  ــه ب ــه در رابط ــن تفاهم نام ــای ای ــی از بنده ــزود: یک وی اف
ــت.  ــت اس ــگاه ها در صنع ــاتید دانش ــی اس ــای مطالعات فرصت ه
در گذشــته هــر اســتادی می توانســت از فرصــت مطالعاتــی 
خــود در خــارج از کشــور بــه مــدت 9 مــاه تــا یک ســال داشــته 
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــا صنع ــا ب ــون بحــث م ــد. اکن ــتفاده کن اس

ــند. ــته باش ــت حضــور داش ــد در صنع ــاتید بتوانن اس
ــا در  ــت م ــه صنع ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک ــدی اضاف احم
ــن  ــا ای ــت ب ــته اس ــگاه نداش ــا دانش ــاط الزم را ب ــته ارتب گذش
برنامــه صنعــت می توانــد از تجربیــات اســاتید اســتفاده کنــد و از 
طرفــی هــم بــا مســائل صنعــت آشــنا شــوند و اســاتیدی کــه از 
ــد عــالوه  ــتفاده می کنن ــت اس ــود در صنع ــی خ فرصــت مطالعات
بــر حقوقــی و مزایایــی کــه از دانشــگاه می گیرنــد معــادل ایــن 
حقــوق و مزایــا را هــم از صنعــت دریافــت می کننــد. البتــه یکــی 
از توافقاتــی کــه داریــم ایــن اســت کــه اســاتید عــالوه بــر ایــن 
ــاه  ــک م ــت، ی ــق صنع ــتاد و تواف ــق درخواســت اس ــد طب بتوانن

ــد. ــه خــارج از کشــور برون ــه ب ــرای تکمیــل تجرب هــم ب
ــا  ــث پس ــرد: در بح ــد ک ــوم تاکی ــی وزارت عل ــاون پژوهش مع
ــده  ــرار ش ــه ق ــورت گرفت ــه ص ــی ک ــق توافقات ــم طب ــرا ه دکت
اســاتید جــوان مــا بتواننــد در بــدو اســتخدام یکســال وارد 
ــد  ــت کنن ــت دریاف ــا را از صنع ــوق و مزای ــوند و حق ــت ش صنع
ــد  ــت گرفته ان ــه از صنع ــه ای را ک ــدت، تجرب ــن م ــد از ای و بع
بــه دانشــگاه بیاورنــد و دانشــگاه ها هــم بایــد اولویــت بیشــتری 

ــد. ــر بگیرن ــراد در نظ ــن اف ــتخدام ای ــرای اس ب
ــت  ــا حمای ــای م ــر از بحث ه ــی دیگ ــرد: یک ــان ک وی خاطرنش
ــدود 600  ــون ح ــت. اکن ــرا بوده اس ــای دوره دکت از پایان نامه ه
هــزار دانشــجوی دوره  هــای تحصیــالت تکمیلــی داریــم کــه اگر 
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ــد  ــه و فرآین ــن نام ــن، آیی ــا قوانی  نشســت تخصصــی آشــنایی ب
توســعه  و  بنیــان  دانــش  از شــرکت ها و مؤسســات  حمایــت 
ــر  ــا حضــور بیــش از 80 نف ــاه ب واحدهــای R&D چهاردهــم مهرم
از فعــاالن حــوزه صنعــت، معــدن و شــرکت هــای دانــش بنیــان و 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــان جنوب ــتان خراس ــی اس ــی مهندس فن
ــعه  ــز توس ــس مرک ــری رئی ــا کثی ــدس آق ــت مهن ــن نشس در ای
ــدن و تجــارت در  ــت، مع ــع پیشــرفته وزارت صنع ــاوری و صنای فن
ابتــدای ســخنان خــود از ضــرورت گســترش شــرکت هــای دانــش 
ــق و  ــی تحقی ــرد جهان ــپس رویک ــر داد و س ــور خب ــان در کش بنی
توســعه، نقــش حاکمیــت و بنــگاه اقتصــادی در گســترش واحدهای 

R&D، هــدف گــذاری 

توســعه  و  تحقیــق 
در اســتان خراســان 
ــه  ــی ب ــی، نگاه جنوب
ــعه  ــای توس ــدل ه م
ــی  ــادی و صنعت اقتص
لــزوم  ایــران،  در 
ــش  ــعه اقتصاددان توس
اقدامــات  و   بنیــان 
ــه درحمایــت  وزارتخان
ــت  ــترش فعالی از گس
ــان  ــش بنی ــای دان ه
ــق   ــای تحقی و واحده
بــرای  را  توســعه  و 
تشــریح  حاضریــن 

ــرد . ک
ــته  ــال گذش ــه در س ــس از آنک ــت: پ ــری گف ــا کثی ــدس آق مهن
ــع  ــاوری و صنای ــه مرکــز توســعه فن مســئولیت واحدهــای R&D ب
پیشــرفته واگــذار گردیــد، برنامــه توســعه کمــی و کیفــی واحدهــای 
ــای  ــت واحده ــق آن فهرس ــن و  طب ــز تدوی ــن مرک R&D در ای

بــزرگ صنعتــی بــاالی 50 نفــر بــه تفکیــک رشــته و اســتان بــرای 
ــان  ــا پای ــی رود ت ــار م ــده و انتظ ــال ش ــا ارس ــتان ه ــازمان اس س
ســال 96 اغلــب ایــن بنــگاه هــا دارای واحدهــای تحقیــق و توســعه 

فعــال گردنــد.
ــق و توســعه در پیشــرفت  ــر نقــش تحقی ــد ب ــا تأکی ــری ب آقاکثی
ــان  ــر جه ــای برت ــرکت ه ــرد: ش ــح ک ــور تصری ــه کش ــه جانب هم
بخــش قابــل توجهــی از فــروش خــود را صــرف امــور تحقیقاتــی 
ــدن از  ــب نمان ــرای عق ــد و ب ــی کنن ــای R&D م ــعه واحده و توس

پیشــرفت در عرصــه هــای بیــن المللــی بایــد بــه ســرعت ایــده هــا 
ــی نمــود. را عملیات

در ادامــه، دکتــر دوســتی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
ــگاه را  ــت و دانش ــان صنع ــد می ــاط هدفمن ــی ارتب ــان جنوب خراس
الزمــه توســعه واحدهــای R&D دانســت و افــزود: بــا وجــود اینکــه 
اســتان خراســان جنوبــی دارای 4 محصــول اســتراتژیک )زرشــک، 
زعفران،عنــاب و انــار(  مــی باشــد، متأســفانه هیــچ صنعتــی بــرای 
فــرآوری ایــن محصــوالت در اســتان وجــود نــدارد ولــی بــه تازگــی 
ــاوری  ــم فن ــارک عل ــان در پ ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــی از ش یک
اســتان بــرای تولیــد مشــتقات ایــن محصــوالت فعالیــت هایــی را 

آغــاز کــرده اســت.
دکتــر  ادامــه  در 
حقیقــی ریاســت ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجارت 
خراســان جنوبــی نیــز بــا 
ابــراز تأســف از پاییــن 
بــودن صــادرات در حــوزه 
دانــش بنیــان علــت آن را 
ــاخت  ــود زیرس ــدم وج ع
هــای توســعه شــرکتهای 
بیــان  بنیــان  دانــش 
ــد کــرد: در  نمــود و  تاکی
ــن  ــی بهتری ــرایط کنون ش
ــد در ســطح اســتان،  تولی
محصــوالت  تولیــد 
ــت  ــرفته اس ــع پیش صنای
ــزوده  ــد ارزش اف ــم می توانن ــم ک ــا حج ــوالت ب ــن محص ــرا ای زی

ــد. ــاد کنن ــی ایج باالی
مهنــدس خالقــی نماینــده صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی دیگــر 
ســخنران ایــن نشســت بــود کــه در ســخنانی ضمــن بیــان خدمــات 
و ابزارهایــی کــه صنــدوق بــرای حمایــت از شــرکت هــای دانــش 
بنیــان ارائــه مــی دهــد تاکیــد کــرد: هــر شــرکتی کــه بــه صنــدوق 
ــروه  ــه کارگ ــد تأییدی ــد بای ــی کن ــه م ــوآوری و شــکوفایی مراجع ن

ارزیابــی شــرکت هــای دانــش بنیــان را داشــته باشــد.
ــی و  ــت علم ــده معاون ــاجدی نماین ــدس س ــز مهن ــان نی در پای
فنــاوری ریاســت جمهــوری فرآینــد ثبــت نــام شــرکت هــای دانش 
بنیــان و مباحثــی از آییــن نامــه هــای حمایــت از ایــن شــرکت هــا 

را بــرای شــرکت کننــدگان تشــریح نمــود.

جهش در گسترش واحدهای تحقیق و توسعه تا پایان سال 96
دومین همایش استانی نماد اعتماد الکترونیکی، در مشهد 

مقدس برگزار گردید

سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان خراسان رضوی، با همکاری 
مركز توسعه تجارت الکترونيکی 
همایش نماد اعتماد الکترونيکی 
را با حضور فعاالن حوزه تجارت 
الکترونيکی استان، در شهرستان 

مشهد برگزار نمود.

ــانی و  ــالع رس ــی ، اط ــای آموزش ــرح ه ــا و ط ــه ه ــرای برنام در اج
ــدف  ــا ه ــه ب ــی، ک ــعه تجــارت الکترونیک ــز توس ــازی مرک ــگ س فرهن
ترویــج خریــد اینترنتــی امــن و نیــز معرفــی نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی 
و مزایــا و آثــار آن در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت، ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان خراســان رضــوی، بــا همــکاری مرکــز توســعه 
تجــارت الکترونیکــی همایــش نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی را بــا حضــور 
ــهد  ــتان مش ــتان، در شهرس ــی اس ــارت الکترونیک ــوزه تج ــاالن ح فع

برگــزار نمــود.
ایــن همایــش، کــه دومیــن نشســت اســتانی در ســال جــاری، پــس از 
همایــش مشــابه کــه در مــرداد مــاه ســال جــاری در شهرســتان گــرگان 
ــع خراســان  ــران صنای ــا مشــارکت انجمــن مدی ــود ب ــد، ب ــزار گردی برگ
برگــزار گردیــد و طــی آن، خانــم علیرضایــی، ریاســت ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان خراســان رضــوی و مهنــدس محمــد گرکانــی 
نــژاد، رییــس مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی درخصــوص تاثیــرات 
ــای  ــز راهبرده ــور و نی ــتان و کش ــعه اس ــی در توس ــارت الکترونیک تج
ــوزه  ــزی در ح ــه ری ــعه ای برنام ــداف توس ــق اه ــت تحق ــی جه عملیات
تجــارت الکترونیکــی و چالــش هــای فــرارو در ایــن زمینــه ســخنرانی 

نمودنــد.
مهنــدس گرکانــی نــژاد در ســخنرانی خــود بــا ارائــه آمــار و اطالعــات 
مرتبــط بــا تجــارت الکترونیکــی در کشــور، تصریــح کردنــد »وضعیــت 
ایــران در تجــارت الکترونیــک در ســطح جهــان بــد نیســت امــا بــا توجــه 
بــه ظرفیت هــای موجــود ایــن جایــگاه برازنــده کشــور مــا نمــی باشــد.« 
ــران 55  ــی در ای ــران اینترنت ــمار کارب ــده ش ــه ش ــار ارائ ــاس آم ــر اس ب
میلیــون نفــر و ضریــب نفــوذ اینترنــت ۷3 درصــد اســت کــه 50 درصــد 
از ایــن کاربــران در ســال یکبــار خریــد اینترنتــی انجــام مــی دهنــد. بــه 
گفتــه ایشــان دو روش پرداخــت در تجــارت الکترونیکــی وجــود دارد کــه 
ــد و  ــی باش ــن م ــت آنالی ــایت و پرداخ ــه س ــه ب ــدل آن مراجع ــک م ی

روش دوم ســفارش اینترنتــی و دریافــت کاال از طریــق پســت و پرداخــت 
نقــدی آن اســت. آنچــه مبنــای ســنجش بخشــی از تجــارت الکترونیکــی 
در کشــور اســت پرداخت هــای آنالیــن و در فضــای مجــازی و از بســتر 
ــار  ــچ آم ــا هی ــتناد اســت ام ــل اس ــه قاب ــد ک ــی باش ــزی م ــک مرک بان
ــی و  ــد اینترنت ــا خری ــا آنچــه ب ــن ی ــاره پرداخت هــای آفالی ــی درب مدون

پرداخــت نقــدی بــه پســتچی انجــام مــی گیــرد وجــود نــدارد.
ــدود 1۷  ــادل ح ــال مع ــارد ری ــزار میلی ــال 521 ه ــزود: »پارس وی اف
میلیــارد دالر خریــد اینترنتــی از طریــق فضــای مجــازی در ایــران ثبــت 
شــده کــه عمــده آنهــا B2C یــا خــرده فروشــی بــوده و هیــچ آمــاری از 

ــا عمــده فروشــی در دســت نیســت.« B2B ی

ــاد  ــاد اعتم ــج نم ــتن تروی ــروری دانس ــن ض ــه ضم ــان در خاتم ایش
ــار  ــور ، اظه ــی در کش ــارت الکترونیک ــعه تج ــرای توس ــی ب الکترونیک
داشــتند »قانــون تجــارت الکترونیــک در ایــران بســیار خــوب اســت کــه 
طبــق آن بایــد فضــای کســب و کار اینترنتــی ســاماندهی شــود، کســی 
کــه دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی اســت دارای یــک آدرس مشــخص 
احــراز شــده مــی باشــد کــه قابلیــت پیگیــری دارد. نمــاد اعتمــاد در وهله 
ــورد آن  ــد در م ــه بای ــت ک ــدار اس ــه خری ــی ب ــاد دهندگ ــت اعتم نخس
فرهنــگ ســازی کــرد و زیرســاخت الزم توســط حاکمیــت ایجــاد شــود 

تــا مــردم بــه خریــد اینترنتــی اعتمــاد کننــد.«
مدیــر انجمــن مدیــران صنایــع خراســان، معــاون رییــس پلیــس فتــای 
اســتان و نیــز معــاون رییــس شــرکت پســت اســتان از دیگــر ســخنرانان 
ــان  ــش، آقای ــن همای ــری از ای ــش دیگ ــد. در بخ ــش بودن ــن همای ای
ــن از اســاتید برجســته دانشــگاه در حــوزه هــای  ــی و علــوی دو ت جالل
ــردی در  ــث کارب ــا، مباح ــب و کاره ــعه کس ــات و توس ــاوری اطالع فن
زمینــه راهکارهــای موفقیــت کســب و کارهــای اینترنتــی در بازارهــای 

ــد. رقابتــی را تبییــن نمودن

مرکز توسعه تجارت الکرتونیکی
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دکتــر رمضانعلــي صــادق زاده، مســئول هماهنگــي طرح هــاي صنایــع نویــن وزرات صنعــت، معــدن و تجــارت در مــورد لــزوم توجــه و 
حمایــت از تولیــدات داخلــي در حــوزه تجهیــزات پزشــکي بــه  ویــژه ضــرورت تولیــد اســتنت هاي قلبــي- عروقــي در ایــران ، اذعــان 

داشــت:
بیماری هــاي قلــب و عــروق نخســتین عامــل مــرگ و میــر در کشــور و جهــان بــه شــمار مــی رود. اســتعمال دخانیــات و تغییــر ســبک 
ــن عامــل  ــات مهمتری ــه بیماری هــاي قلبــی و عروقــی اســت. اســتعمال دخانی ــل کاهــش ســن ابتــال ب ــن عل ــی تری زندگــی از اصل
ــی  ــم غذای ــر اســت. رژی ــی، گرفتگــی عــروق کرون ــوع بیماری هــاي قلب ــی اســت. شــایعترین ن ــی و عروق ــروز بیماری هــاي قلب در ب
نادرســت، اســترس، اســتعمال دخانیــات، افزایــش ســن، ســابقه خانوادگــی، جنــس، فشــار خــون بــاال، چاقــی و دیابــت از جملــه عوامــل 

گرفتگــی عــروق در افــراد بــه شــمار مــی رود.
بــا ابــداع اســتنت هــا در دهــه 80 ، انجــام جراحــی بــاز قلــب بــراي درمــان گرفتگــی عــروق کرونــري کمتــر گردیــد. در نتیجــه طــول 
 Precutaneous Trasnsluminal  دوره  نقاهــت و هزینــه درمــان نیــز کاهــش یافــت. نصــب اســتنت طــی عمــل آنژیوپالســتی
)coronary angioplasty)PTCA  انجــام مــی پذیــرد. اســتنت شــریانی، یــک لولــه ضــد زنــگ بــا چندیــن شــیار مي باشــد کــه 
بــر روي یــک کتتــر بالــون نصــب شــده و در یــک حالــت فشــرده بــکار مــی رود. وقتــی کــه بالــون متــورم مــي شــود، اســتنت منبســط 
و یــا بــاز شــده و فشــارهایی را بــه دیواره هــاي داخلــی شــریان کرونــري مجــاور وارد مــی کنــد . زمانیکــه بالــون خالــی یــا برداشــته 
ــول و رضایــت بخشــی را فراهــم  ــل قب ــج قاب ــراً نتای ــد. اســتنت ها اکث ــاز خواهــد مان می شــود، شــریان در نتیجــه انبســاط اســتنت ب
می کننــد و ریســک انســداد ناگهانــی شــریان در طــول پروســه و همچنیــن احتمــال انســداد برگشــتی را کاهــش می دهنــد .پیــش از 
اجــراي اســتنت گــذاري عــالوه بــر شــکل و ســایز شــریان کرونــري موقعیــت و نــوع انســداد بایــد معیــن شــود. تقریبــاً 6 ســاعت بعــد 
از عمــل بیمــار حرکــت مــی کنــد و معمــواًل صبــح روز بعــد مرخــص مي شــود. ایشــان افزودنــد: طبــق آمــار اعــالم شــده از ســوی 
وزارت بهداشــت و درمــان ، متاســفانه در کشــور مــا موضــوع نارســایی و مشــکالت قلبــی عروقــی بســیار فراگیــر بــوده و تبدیــل بــه 
یکــی از معضــالت جــدی کشــور گردیــده اســت.  چنانکــه آمــار و اطالعــات رســمی و غیــر رســمی وزارت بهداشــت و درمــان نشــان 
مــی دهــد،  ســاالنه میلیونهــا دالر ارز صــرف خریــد و واردات انــواع اســتنت های قلبی-عروقــی، گوارشــی ، مجــاری ادراری و ســایر 

ــکا می باشــد. ــی و آمری ــن واردات از کشــورهای اروپای ــردد. عمــده ای ــواع اســتنت ها می گ ان

               

 

ــي  ــرکت های ــار ش ــا در اختی ــتنت ه ــد اس ــر تولی ــوژي برت تکنول
چــون Boston و Abbott وMedtronic مي باشــد کــه 
ــداع  ــا اب ــن شــرکت ها ب ــا هســتند.  ای ــکا و اروپ همگــي در آمری
یــک پروســه کــه بــا لیــزر تلفیــق شــده اســت اقــدام بــه تولیــد 
ــاد در پروســه  ــد کــه در آن از ایجــاد حــرارت زی اســتنت مي کنن
ــه  ــري ب ــترس کمت ــه اس ــردد و در نتیج ــري مي گ ــد جلوگی تولی
ــیار  ــري بس ــاف پذی ــول از انعط ــردد و محص ــتنت وارد مي گ اس

باالیــي برخــوردار اســت.

مســئول هماهنگــي طرح هــاي صنایــع نویــن بــه جایــگاه 
ــد  ــوژی تولی ــوژي اشــاره کــرد و گفــت: تکنول ــن تکنول ــژه ای وی
ــیت های  ــه حساس ــه ب ــا توج ــی ب ــی - عروق ــتنت های قلب اس
ــل  ــن دلی ــه ای ــوده و ب ــاال ب ــیار ب ــی آن، بس ــردی و درمان کارب
اســتنت های قلبــی- عروقــی در صــدر کاالهــا و تجهیــزات 
ــر  ــال حاض ــد. درح ــای دارن ــرفته ج ــاوری پیش ــا فن ــکی ب پزش
ــه  ــوژی ب ــوع و تکنول ــاظ ن ــی از لح ــی- عروق ــتنت های قلب اس

ــوند: ــی ش ــیم م ــل تقس ــرح ذی ــته بش ــه دس س

• 	Bare metal استنت های فلزی
• 	Drug Eluting استنت های دارویی پلیمری
• 	Bioabsorbable استنت های جذب شونده

ــت ــه صنع ــت ک ــر اس ــایان ذک ــتنت ش ــه اس ــمت ب ــد س  تولی
ــتنت هاي ــل اس ــذب قاب ــد ج ــورت صددرص ــدن در بص ــه ب  ب
ــش ــوژی پی ــده اند و از تکنول ــه ش ــداً عرض ــه جدی ــي رود ک  م

 باالتــری برخوردارنــد، ولــی هنــوز کاربــرد آنهــا بدلیــل پــاره ای از
 این گونــه آتــي ســالیان در مشــکالت، رایــج نشــده اســت؛ لیکــن
ــتنت ــا اس ــه ه ــًا ک ــط تمام ــدن توس ــد ب ــتي بع  در ازآنژیوپالس
ــان ــدت زم ــخصي م ــذب مش ــردد، ج ــه مي گ ــازار ب ــد ب  خواهن
 بــه را بــودن آنهــا  دســترس در و تولیــد هــا زنــي آمــد وگمانــه

مي کنــد.  موکــول ســال 2020-2018

) دارویــی  )اســتنت های  دوم  دســته   اســتنت های 
ــه ــد.  البت ــار دارن ــرد را در اختی ــازار و کارب ــترین ب  بیش
ــراً ــز اخی ــي نی ــکاي جنوب ــیایي و آمری ــرکت هاي آس  ش
ــرکت ها در ــن ش ــده ای ــده اند. عم ــازار ش ــن ب  وارد ای
 ایــران نمایندگــي داشــته و از طریــق آنهــا اســتنت هاي

ــانند. ــروش مي رس ــه ف ــود را ب خ

 در ادامــه صــادق زاده تأکیــد کــرد:  بــر اســاس اطالعات
ــتنت ها و ارز ــزان واردات اس ــال 93 ، می ــره در س  منتش
 هزینــه شــده در ایــن حــوزه بیــش از 40 میلیــون دالر
 بــوده اســت. طبــق اعــالم نماینــدگان وزارت بهداشــت،
 مجموعــه پکیــج بالــون، کاتتــر و اســتنت قلبــی-
ــاال در صــدر کاالهــا ــری ب ــه ارزب ــا توجــه ب  عروقــی ب
 و تجهیــزات پزشــکی مــورد نیــاز بــرای بومــي ســازی
ــه ایــن لحــاظ، تولیــد  و تولیــد داخــل قــرار داشــته و ب
آنهــا از ضــرورت باالیــی در کشــور برخــوردار اســت.

لزوم توجه به حمایت از تولیدات 
داخلي در حوزه تجهیزات پزشکي 

با فناوري نوین
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ــات و  ــت از تحقیق ــدوق حمای ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
توســعه صنایــع الکترونیک)صحــا( ، ایــن نشســت کــه در مجتمــع 
ــر  ــزار شــد، دکت ــی شــریف برگ ــاوری دانشــگاه صنعت ــات فن خدم
وحــدت رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل صحــا، دکتــر شــریف 
ــاری رئیــس  ــر مخت ــاوری، دکت ــات فن ــر مجتمــع خدم ــی مدی خان
ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی شــریف، مدیــران صنــدوق و 

اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه حضــور داشــتند.

ــات  ــت از تحقیق ــدوق حمای ــل صن ــدت مدیرعام ــی وح ــر عل دکت
ــت وزرای  ــاره عضوی ــا اش ــا( ب ــع الکترونیک)صح ــعه صنای و توس
ــی، ارتباطــات و  ــور دارای ــدن و تجــارت، اقتصــاد و ام صنعــت، مع
فناوری،علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 
مســلح و نیــرو در مجمــع عمومــی صنــدوق گفــت: ارائه تســهیالت 
ارزان قیمــت و بــا نــرخ متغیــر 6 تــا 18 درصــد و صــدور ضمانــت 
نامــه هــای معتبــر کــه تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی موظــف بــه 
پذیــرش آن هســتند، از جملــه مهمتریــن فعالیــت هــای صنــدوق 
ــک را  ــع الکترونی ــت و صنای ــی رود. وی صنع ــمار م ــه ش صحــا ب
ــه داد: در دوره  ــرد و ادام ــوان ک ــا عن ــدوق صح ــوزه کاری صن ح
جدیــد فعالیــت صنــدوق دو آییــن نامــه جدیــد خدمــات کارشناســی 
و ســرمایه گــذاری خطرپذیــر)VC( بــه تصویــب مجمــع عمومــی 

رســیده و بــرای تصویــب نهایــی بــه هیــات دولــت ارســال شــده 
اســت تــا فعالیــت هــای صنــدوق در ایــن دو حــوزه بســیار مهــم 

آغــاز شــود.

ــا اعتبــاری  ــا بیــان اینکــه تاکنــون هــزار طــرح ب دکتــر وحــدت ب
بالــغ بــر 2 هــزار میلیــارد ریــال مــورد حمایــت صنــدوق حمایــت از 
تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیک)صحــا( قــرار گرفتــه اســت، 

از بــه اتمــام رســیدن بیــش از 800 طــرح تاکنــون خبــرداد.

وی بــه محورهــای جدیــد فعالیــت صنــدوق صحــا اشــاره و توضیح 
داد: آمــوزش یکــی از محورهــای جدیــد و مــورد تاکیــد صنــدوق 
محســوب مــی شــود بــه ایــن شــکل کــه شــرکت هــای تولیــدی 
ــه خــارج از کشــور اعــزام  ــوزش ب ــی را جهــت آم ــروه های کــه گ
کننــد و یــا بــرای آمــوزش نیروهــا هزینــه کننــد، بــه صــورت ارائــه 

تســهیالت مــورد حمایــت صحــا قــرار خواهنــد گرفــت.

ــع محــور  ــاز صنای ــورد نی ــات م ــت از تحقیق ــدت، حمای ــر وح دکت
دیگــر فعالیــت هــای صنــدوق عنــوان کــرد و گفــت: در ایــن زمینه 
شــرکت هایــی کــه بــه دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی کشــور 
ســفارش پژوهــش هــای کاربــردی دهنــد، هزینــه هــای آنهــا بــه 
شــکل تســهیالت تقبــل مــی شــود. مدیرعامــل صنــدوق حمایــت 

از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیک)صحــا( خاطرنشــان کــرد: 
توســعه بــازار، شــرکت در نمایشــگاه هــا، اخــذ تاییدیــه هــای بیــن 
المللــی، جوینــت شــدن شــرکت هــای داخلــی بــا شــرکت هــای 
خارجــی جهــت انتقــال فنــاوری بــه کشــور و تولیــد بــدون کارخانــه 
از دیگــر حمایــت هــای جدیــد صنــدوق صحــا بــه شــمار مــی رود.

ــع  ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای ــه وی صن ــه گفت ب
الکترونیک)صحــا( جــزء معــدود نهادهایــی اســت کــه بــه صــورت 
اختصاصــی از نــرم افــزار حمایــت کــرده و بــه شــرکت هــای ایــن 

حــوزه تســهیالت ارائــه مــی دهــد.

وی دربــاره زمــان رســیدگی طــرح هــا در صنــدوق جهــت دریافــت 
ــدت 10  ــرح ، در م ــت ط ــس از دریاف ــح داد: پ ــهیالت توضی تس
ــای  ــت ه ــا اولوی ــق ب ــرح منطب ــه ط ــود ک ــی ش ــالم م روز اع
ــد اعطــای  ــس از تایی ــر. پ ــا خی ــدوق اســت ی ــت صن ــورد حمای م
تســهیالت، حداکثــر ظــرف یــک مــاه طــرح بررســی و تســهیالت 
ارائــه مــی شــود البتــه بیشــترین زمــان صــرف تکمیــل اطالعــات 

توســط متقاضــی مــی شــود.

مدیرعامــل صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع 
از  صنــدوق  حمایــت  نحــوه  خصــوص  در  الکترونیک)صحــا( 
تحقیقــات و پژوهــش هــای کاربــردی دانشــگاه هــا گفــت: چنانچه 
ــگاه  ــور در دانش ــی کش ــای خصوص ــش ه ــرای بخ ــی ب پژوهش
صــورت مــی گیــرد، مــی تــوان آن شــرکت را بــه صنــدوق معرفــی 
کــرد تــا پــس از بررســی هــای الزم هزینــه هــای ایــن پژوهــش 

ــل شــود. ــدوق تقب توســط صن

بــه گفتــه دکتــر وحــدت حمایــت از ایجــاد آزمایشــگاه هــای مرجــع 
ــی و  ــای صنعت ــع و شــرکت ه ــه صنای ــات ب ــدف اراده خدم ــا ه ب
ــی  ــدوق صحــا محســوب م ــت هــای صن ــدی از دیگــر اولوی تولی
ــت از  ــا را حمای ــدوق صح ــداز صن ــم ان ــدف و چش ــود. وی ه ش
صنعــت کشــور عنــوان کــرد و گفــت : حتــی در آییــن نامــه هــای 
جدیــد صنــدوق ماننــد ســرمایه گــذاری خطرپذیــر)VC( کــه بــرای 
تصویــب بــه هیــات دولــت ارســال شــده اســت، حمایــت از صنعــت 
مدنظــر اســت و طبیعتــا شــرکت هایــی کــه در ایــن حــوزه فعالنــد 

ــزود:  ــوند. وی اف ــد ش ــره من ــدوق به ــات صن ــد از خدم ــی توانن م
ــه  ــر ب ــای خطرپذی ــذاری ه ــرمایه گ ــا در س ــدوق صح ــدل صن م
ایــن شــکل اســت کــه یــک شــرکت بــرآورد هزینــه ای ســبدی از 
طــرح هایــی کــه قــرار اســت در آن مشــارکت کنــد، بــه صنــدوق 
ــا از  ــه ه ــای الزم کل هزین ــی ه ــس از بررس ــی کند،پ ــالم م اع
ســوی صنــدوق اعطــا مــی شــود.البته در ایــن بیــن بــرای اینکــه 
ــا و  ــرکت ه ــود، از ش ــارج ش ــم خ ــری ه ــدی گ ــدوق از تص صن
نهادهــای مالــی خصوصــی کــه در ایــن مســیر شــرکت مــورد نظــر 
را کمــک کننــد هــم حمایــت صــورت مــی گیــرد. دکتــر وحــدت با 
ــا صنــدوق هــای پژوهــش و فنــاوری  ــه ایجــاد تعامــل ب اشــاره ب
گفــت: مــی تــوان بــا تعامــل ســازنده و مناســب بــا ایــن صنــدوق 
هــا بــرای شــرکت هــای مســتقر در پــارک هــای علــم و فنــاوری 
و مراکــز رشــد دانشــگاهی خدمــات مالــی و تســهیالتی و صــدور 
ضمانــت نامــه را بــه نحــو مطلــوب ارائــه و بــه صــورت اتکایــی از 

ایــن شــرکت هــا حمایــت کــرد.

ــدوق  ــه صن ــرمایه اولی ــد س ــدم رش ــاره ع ــا اش ــه ب وی در ادام
ــی  ــا( ط ــع الکترونیک)صح ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق حمای
ــت ، وزارت  ــت دول ــا حمای ــبختانه ب ــت: خوش ــر گف ــالهای اخی س
صنعــت، معــدن و تجــارت و همــکاری مجلــس شــورای اســالمی 
در قانــون بودجــه ســال 1394 افزایــش 25 میلیــون دالری ســرمایه 
صنــدوق مصــوب شــده کــه امیدواریــم در 6 مــاه دوم ســال جــاری 
ــرمایه را در  ــن س ــر ای ــه حداکث ــیم ک ــه در تالش ــود ک ــق ش تزری

ــم. ــه کنی ــر هزین ســرمایه گــذاری خطرپذی

مدیرعامــل صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع 
الکترونیک)صحــا( بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس آمــار 440 هــزار 
ــی کشــور در ســال 1392  ــدات صنعت ــان حجــم تولی ــارد توم میلی
بــوده اســت، گفــت: از ایــن میــزان تنهــا 3 درصــد ســهم صنعــت 
ــت از  ــعارهای حمای ــل ش ــه در مقاب ــوده ک ــور ب ــک کش الکترونی
ــزی  ــم ناچی ــان، رق ــش بنی ــع پیشــرفته و شــرکت هــای دان صنای
ــان در اقتصــاد  ــش بنی ــع و اقتصــاد دان ــد ســهم صنای اســت و بای
کشــور مشــخص شــود تــا امــکان رصــد وضعیــت فعلــی و شــرایط 
ــی  ــش بین ــه داد: پی ــود. وی ادام ــن ش ــده ممک ــد آن در آین رش
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــاری ۷00 ه ــال ج ــرای س ــت ب وزارت صنع

نشســت مشــترک صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع 
ــات علمــی دانشــگاه  ــران و اعضــای هی ــا مدی الکترونیک)صحــا( ب
صنعتــی شــریف جهــت همــکاری هــا برگــزار شــد. در ایــن نشســت 

دكتــر وحــدت خبــرداد :  اعطــای 2 هــزار ميليــارد ریــال 

تســهيالت بــه 1000 طــرح 
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ــه  ــا توجــه ب حجــم تولیــدات صنعتــی کشــور اســت کــه بایــد ب
تحصیــل بهتریــن نیــروی انســانی کشــور در رشــته هــای بــرق و 
الکترونیــک کشــور بایــد ســهم ایــن حــوزه در اقتصــاد کشــور بــه 

ــد. طــور مشــخص افزایــش یاب

وی در پایــان تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در ســال 1392 
ــک  ــت الکترونی ــدات صنع ــان تولی ــارد توم ــزار میلی حــدود 13 ه
کشــور بــوده و بیــش از ایــن مقــدار بــه صــورت رســمی واردات 
صــورت گرفتــه اســت، چــاره ای جــز ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت 

و افزایــش تولیــدات صنعتــی نداریــم.

20 مــدل همــکاری بــا صنعــت در دانشــگاه صنعتــی 
شــریف تعریــف شــده اســت

ــگاه  ــت دانش ــا صنع ــاط ب ــر ارتب ــاری مدی ــر مخت ــه دکت در ادام
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــگاه ب ــای دانش ــه ه ــریف برنام ــی ش صنعت

ــرد. ــریح ک ــن را تش ــوم و کارآفری ــل س ــگاه نس دانش

وی بــا بیــان اینکــه در بخــش آمــوزش، برنامــه هــای مربیگــری، 
حمایــت از ایــده هــا و جایــزه تحصیلــی اجــرا مــی شــود، گفــت: 
ــال در  ــاتید فع ــدی اس ــتفاده از توانمن ــری اس ــه مربیگ در برنام
ــوزی  ــارت آم ــردن و مه ــر ک ــرای درگی ــی ب ــروژه هــای صنعت پ
دانشــجویان کارشناســی و در برنامــه حمایــت از ایــده هــا 
پــرورش ایــده هــای خالقانــه دانشــجویان بــرای توســعه فنــاوری 

مدنظــر اســت.

ــف  ــه تالی ــش برنام ــش پژوه ــه داد: در بخ ــاری ادام ــر مخت دکت
کتــاب، حمایــت از اســاتید جــوان و پســادکتری اجــرا مــی شــود. 
بــه عنــوان مثــال در برنامــه حمایــت از اســاتید جــوان تخصیــص 
ــزات و حمایــت از توســعه آزمایشــگاه هــا و  ــد تجهی ــار خری اعتب

ایجــاد هســته تحقیقاتــی از ســوی دانشــگاه انجــام مــی شــود.

وی افــزود: همچنیــن در بخــش پژوهــش هــای کاربــردی 
ــت،  ــا صنع ــالت ب ــی و تعام ــز پژوهش ــت از مراک ــه حمای برنام

ــرد. ــی گی ــام م ــت انج ــای گرن ــی و اعط ــا کارآفرین ارتق

ــان  ــا بی ــریف ب ــی ش ــگاه صنعت ــت دانش ــا صنع ــاط ب ــر ارتب مدی
ــت:  ــت دارد، گف ــا صنع ــکاری ب ــدل هم ــگاه 20 م ــه دانش اینک
ــه  ــای نوپا،ارائ ــرکت ه ــی و ش ــش فن ــذاری روی دان ــرمایه گ س
هــای  گرنــت  خطرپذیر،ارائــه  گــذاری  ســرمایه  الگوهــای 
ــف  ــجویان، تعری ــه دانش ــی ب ــورس تحصیل ــه ب ــی، ارائ تخصص
دوره هــای کارآموزی،تاســیس شــرکت مشــترک، تاســیس مراکــز 
تحقیقاتــی و پژوهشــکده هــای مشــترک، ســرمایه گــذاری 
ــه ایــن  ریســک پذیــر دانشــگاه در قالــب طــرح فنــاوری از جمل

ــد. ــی رون ــه شــمار م ــا ب ــدل ه م

مراکــز  برنامــه  نشســت،مدیران  ایــن  ادامــه  در  همچنیــن 
ــز  ــاوری، مرک ــال فن ــعه و انتق ــه توس ــاوری، برنام ــات فن خدم
خدمــات فنــاوری راهکارهــای اطالعاتــی هوشــمند، مرکــز 
ــروژه  ــرفته، پ ــات پبش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــی فن تحقیقات
ماهواره،پژوهشــکده مخابــرات نظــری، آزمایشــگاه آزمــون و 
ارزیابــی تجهیــزات شــبکه و آزمایشــگاه شــبکه هــای کامپیوتــری 
ــگاه  ــت، آزمایش ــب ن ــروژه ط ــر، پ ــاری کامپیوت ــرفته و معم پیش
طراحــی مدارهــای مجمتع،شــرکت توســعه ســامانه مانارایــکا بــه 

ــد. ــت پرداختن ــت مدیری ــد تح ــای واح ــدی ه ــه توانمن ارائ

گفتنــی اســت، در پایــان ایــن نشســت مدیــران صنــدوق حمایــت 
ــراه  ــه هم ــا( ب ــع الکترونیک)صح ــعه صنای ــات و توس از تحقیق
ــف  ــای مختل ــش ه ــع از بخ ــر مجتم ــی مدی ــریف خان ــر ش دکت
ــد  ــریف بازدی ــی ش ــگاه صنعت ــاوری دانش ــات فن ــع خدم مجتم

ــد. کردن

بومی سازی دانش فنی تمامی قطعات خودرو هدف اصلی ساپکو است

ــودور  ــات خ ــی قطع ــی تمام ــش فن ــازی دان ــی س ــاپکو بوم ــل س مدیرعام
ــران  ــات ای ــن قطع ــی و تامی ــی مهندس ــرکت طراح ــی ش ــدف اصل را ه
ــت از  ــدوق حمای ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــرد. ب ــوان ک ــودرو عن خ
تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک ، دکتــر حســین نجــاری مدیرعامــل 
ــاپکو( در  ــران خودرو)س ــات ای ــن قطع ــی و تامی ــی مهندس ــرکت طراح ش
ــا مدیرعامــل صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه  نشســت مشــترک ب
ــک در  ــت الکترونی ــراوان صنع ــه نقــش ف ــا اشــاره ب ــک، ب ــع الکترونی صنای
ــودروی  ــی خ ــتگی الکترونیک ــال وابس ــوان مث ــه عن ــت: ب ــازی گف خودروس
ــت.                              ــه اس ــش یافت ــد افزای ــد در ص ــودروی 405 ، ص ــه خ ــبت ب ــا نس دن
وی افــزود: از ســوی دیگــر یکــی از بخــش هایــی کــه در صنعــت خــودرو 
هنــوز نتوانســته ایــم کامــال خودکفــا شــویم، بخــش هــای الکترونیک اســت 
کــه در دوران تحریــم مشــکالتی را هــم ایجــاد کــرد و حتــی شــرکت هایــی 
ــی  ــه خودکفای ــن بخــش هــا ب ــد کــه در ای خارجــی هــم اجــازه نمــی دادن

ــم. ــی بمانی ــد باق ــا نیازمن برســم ت

دکتــر نجــاری تصریــح کــرد: پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه در قالــب تیــم 
هــای مختلــف موضوعــات پیگیــری شــد تــا هــم دانــش فنــی بخــش هــای 
الکترونیــک در ســاپکو و هــم در قطعــه ســازان بومــی شــود تــا در نهایــت 

منجــر بــه تعریــف پــروژه هــای جدیــد شــود. وی ادامــه داد: پــروژه هــای 
زیــادی توســط قطعــه ســازان در حــال انجــام اســت امــا آنچــه کــه ســاپکو 
بــه دنبــال آن اســت بومــی ســازی دانــش فنــی تمامــی قطعــات خــودور در 
کشــور اســت. مدیرعامــل ســاپکو خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه دانش 
فنــی ریختــه گــری و ماشــین کاری در کشــور بومــی شــده اســت و 
قطعــات جدیــد ظــرف مــدت کوتاهــی در کشــور نمونــه ســازی انجــام 
مــی شــود امــا در زمینــه الکترونیــک ایــن طــور نیســت و در انجــام 
ایــن پــروژه هــا نگرانــی وجــود دارد و هنــوز دانــش آن نهادینــه نشــده 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه   بــه کارگیــری نیــروی انســانی و تعریــف 
کار متناســب بــا ظرفیــت هــای نیــرو یــک هنــر اســت، تصریــح کــرد: 
ــوان  ــه نت ــن اســت ک ــی ای ــت فن ــف در حــوزه مدیری ــن ضع بزرگتری
کاری را بــرای کارشــناس تعریــف کــرد کــه از انجــام آن لــذت ببــرد.
دکتــر نجــاری در پایــان تاکیــد کــرد: امیــدوارم ایــن جلســات باعــث 

شــود کــه بتــوان پــروژه هــای حــوزه الکترونیــک را تعریــف کــرد تــا 
از زمینــه هــای حمایتــی صنــدوق نیــز بهــره ببریــم و هــم نیازهــای 

قطعــات خــودرو تامیــن شــود.
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جذب سرمایه 21 میلیارد ریالی برای تولید بسته بندی گیاهان دارویی و انواع روغن درجنوب کرمان

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب کرمــان، جنــوب کرمــان بــا دارا بــودن قابلیــت هــا 
وظرفیــت هــای بــاالی تولیــد انــواع دانــه هــای روغنــی بــا تولیــد ۷659 تــن در ســال و دارا بــودن انــواع گیاهــان دارویــی، 

موقعیــت مناســبی بــرای جــذب ســرمایه گــذار و فعالیــت در ایــن بخــش دارد.

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب اســتان کرمــان در ایــن بــاره گفــت: یکــی از برنامــه هــای ایــن ســازمان 
ــدازی  ــا راه ان ــه ب ــای کشــاورزی منطق ــت ه ــتفاده از ظرفی ــدار، اس ــتغال پای ــه و ایجــاد اش ــق اقتصــادی منطق در جهــت رون
صنایــع مرتبــط و فــرآوری محصــوالت میباشــد. وی ادامــه داد: در ادامــه رونــد رو بــه رشــد توســعه صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی 
ــزرگ  ــر دو ســرمایه گــذار ب ــن خطــه مــی باشــد، در مــدت 8 ماهــه اخی ــاز اساســی ای ــان کــه نی ــوب کرم کشــاورزی در جن
بــرای ســرمایه گــذاری 21 میلیــارد ریالــی در ایــن زمینــه هــا توســط بخــش صنعــت ایــن ســازمان جــذب و جــواز فعالیــت آنهــا 
صــادر شــده اســت. دکتــر محمــود اســکندری نســب گفــت: زمینــه فعالیــت ایــن ســرمایه گــذاران بســته بنــدی انــواع گیاهــان 
دارویــی، تولیــد انــواع روغــن خــام )کنجــد، بــادام، گــردو، خارمریــم، ســیاه دانــه، کتــان و ...(، بســته بنــدی حبوبــات، غــالت، 
ــه در شــهرک  ــن دو کارخان ــه ذکــر اســت ای ــوه هــای خشــک میباشــد. الزم ب ــواع می ــج، ســبزیجات، صیفــی جــات و ان برن

صنعتــی شــماره 2 شهرســتان جیرفــت در حــال احــداث میباشــند.

ــا و  ــه ه ــادی از پهن ــداد زی ــان، تع ــوب کرم ــدن و تجــارت جن ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــن ب همچنی
محــدوده هــای معدنــی موجــود در جنــوب اســتان کرمــان توســط ایــن ســازمان شناســایی و از طریــق مزایــده بــه افــراد واجــد 
شــرایط واگذارگردیــد. رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب اســتان کرمــان بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: طــی دو 
ســال گذشــته بــا همــت بخــش معــدن ســازمان، 3 پهنــه معدنــی بــا وســعت 3483.43کیلومتــر مربــع و 24 محــدوده معدنــی 
بــا وســعت 582.5 کیلومتــر مربــع در جنــوب اســتان کرمــان واگــذار گردیــده اســت. دکتــر محمــود اســکندری نســب تصریــح 
کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت توســعه و فعــال ســازی معــادن خصوصــًا در مناطــق کمتــر برخــوردار، تمرکــز جــدی ســازمان بــه 
ایــن امــر بــوده کــه موجــب شناســایی پهنــه هــای عظیــم معدنــی در منطقــه شــد. وی ادامــه داد: پــس از شناســایی 5 پهنــه در 
مناطــق جبــال بارز،قلعــه گنــج )مــارز و رمشــک(، اقدامــات الزم بــرای واگــذاری ایــن    پهنــه هــا بــه ســرمایه گــذاران واقعــی 
انجــام شــد و پــس از برگــزاری 3 دوره مزایــده، شــرکت معدنــی دماونــد و شــرکت گســترش معدنــی کاوه پــارس متعلــق بــه 
بنیــاد مســتضعفان برنــده پهنــه هــای مــارز و رمشــک و شــرکت آهــوان کویــر برنــده پهنــه جبالبــارز شــدند. وی همچنیــن 
گفــت: محــدوده هــای معدنــی غیــر فعــال در منطقــه نیــز پســاز شناســایی، طــی چندیــن دوره مزایــده بــه اشــخاص حقیقــی و 
حقوقــی واجــد شــرایط جهــت فعالســازی واگــذار گردیــد. دکتــر اســکندری نســب تأکیــد کــرد: تمــام تــالش ســازمان صنعــت، 
ــره هــای ارزشــمند خــدادادی، ایجــاد  ــن ذخی ــرای فعالســازی ای ــادن، ب ــر مع ــان در ام ــوب اســتان کرم معــدن و تجــارت جن

اشــتغال و رونــق اقتصــادی منطقــه مــی باشــد.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جنوب کرمان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی

46 محصول برتر واحدهای صنعتی و برگزاری اولین دوره آموزشی ایمنی ویژه معدن کاران در خراسان رضوی

رئیــس اداره آموزش،پژوهــش و فنــاوری ســازمان صنعــت، معــدن وتجــارت خراســان رضــوی گفــت : 46 محصــول برتــر واحدهــای 
صنعتــی اســتان جهــت انتخــاب بهتریــن محصولR&Dکشــور بــه وزارت متبــوع معرفــی شــده اســت .

ــر مراکــز  ــه گــزارش ســازمان صنعــت، معــدن وتجــارت خراســان رضــوی، محمدرضــا افشــین اظهــار داشــت : 46 محصــول برت ب
تحقیــق و توســعه واحدهــای صنعتــی اســتان و جهــت ارزیابــی و انتخــاب بهتریــن محصولR&Dکشــور بــه وزارت متبــوع معرفــی 

شــده اســت .
ــا بیــان اینکــه از بهتریــن محصــول تحقیــق و توســعه واحدهــای صنعتــی کشــور درهفتــه پژوهــش تقدیــر بعمــل مــی آیــد    وی ب
ــه 46  ــی اولی ــتندات وبررس ــدارک و مس ــنامه، م ــع آوری پرسش ــوان، جم ــامل فراخ ــل ش ــی مراح ــس از ط ــازمان پ ــن س ــزود: ای اف
ــرای کســب عنــوان  محصــول برتــر 18مرکــز تحقیــق و توســعه واحدهــای صنعتــی اســتان را انتخــاب و جهــت ارزیابــی نهایــی ب

ــی کــرده اســت . ــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت معرف ــق و توســعه کشــور  ب ــن محصــول تحقی بهتری
وی خاطرنشــان کــرد : همچنیــن بــه منظــور ارج نهــادن بــه تــالش مراکــز تحقیــق و توســعه، وزارت متبــوع اقــدام بــه انتخــاب مراکــز 
تحقیــق و توســعه نمونــه کشــوری  نیــز مــی نمایــد کــه در ایــن ارتباط12مرکــز تحقیــق و توســعه مســتقر در واحدهــای صنعتــی 

اســتان را جهــت کســب  عنــوان مرکــز تحقیــق و توســعه نمونــه کشــوری  بــه وزارت متبــوع معرفــی شــده اســت .

ــوزش،  ــس اداره آم ــین ریی ــا افش ــوی؛ محمدرض ــان رض ــارت خراس ــدن وتج ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــای مل ــرمایه ه ــوان س ــی بعن ــع معدن ــره وری مناب ــش به ــظ و افزای ــت حف ــه اهمی ــت ب ــا عنای ــت : ب ــاوری گف پژوهــش و فن
ــج  ــزوم تروی ــوی و ل ــان رض ــتان خراس ــطحی در اس ــاز و زیرس ــدن روب ــد مع ــتصد واح ــش از هش ــی بی ــر و پراکندگ تجدید ناپذی
فرهنــگ ایمنــی در کار، در پــی هماهنگــی انجــام شــده فیما بیــن ســازمان و اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان و ســازمان 
نظــام مهندســی معــدن خراســان رضــوی، اولیــن دوره آموزشــی بــا عنــوان »رعایــت نــکات ایمنــی و زیســت محیطــی در معــادن 

ــروزه برگــزار شــد. ــه ای شهرســتان فی ــروزه، در محــل مرکــز آمــوزش فنــی و حرف ــژه معــدن کاران معــدن فی زیرســطحی« وی
وی اظهارداشــت : طبــق برنامــه ریــزی انجــام شــده در ایــن دوره 25 نفــر از معــدن کاران معــدن فیــروزه آمــوزش هــای مربــوط بــه 

ایمنــی را فراگرفتــه .  همچنیــن برگــزاری دوره درمعــدن ســنگ آهــن خــواف نیــز  در دســت برنامــه ریــزی مــی باشــد. 
وی خاطرنشــان کــرد : ایــن مراســم بــا حضــور امامــت جمعــه، فرمانــدار و مســئولین اداری شهرســتان فیــروزه، مدیــرکل آمــوزش 
ــاوری ســازمان  ــه ای اســتان، رییــس ســازمان نظــام مهندســی معــدن اســتان، رییــس اداره آمــوزش، پژوهــش و فن فنــی و حرف
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان، هیئــت مدیــره معــدن فیــروزه، مدیرفنــی معــدن فیــروزه، جمعــی از کارکنــان معــدن فیــروزه و 

روســای مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای نیشــابور و فیــروزه برگــزار گردیــد.
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پارک هاي علم و فن آوري تکمیل زنجیره ساختاری صنعت و دانشگاه است

ــتان  ــدن وتجــارت اس ــازمان صنعت،مع ــس س رئی
ســاختاری  زنجیــره  تکمیــل  گفــت:  بوشــهر 
صنعــت و دانشــگاه، یکــی از موانــع توســعه علمــی 
ــارک  ــط پ ــه توس ــت ک ــور اس ــادی کش و اقتص

ــد. ــي یاب ــق م ــن آوري تحق ــي وف ــاي علم ه
ــت  ــازمان صنع ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
معــدن و  تجــارت اســتان بوشــهر ، حســیني 
محمــدي در دیــدار بــا رئیــس و معاونیــن  پــارک 
ــوان داشــت  ــم وفــن آوري اســتان بوشــهر عن عل
ــع  ــع موان ــارت ، رف ــاد مه ــازي ، ایج ــن س :  نوی
ــاي  ــاال در واحده ــزوده ب ــب وکار و ارزش اف کس
تولیــدي و صنعتــي اســتان از اهــداف ایجــاد 

ــت. ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ

وي افــزود: در ایــن راســتا تعاملــي فــي مابیــن مجموعــه صنعــت، معــدن وتجــارت بــا پــارک علــم وفنــاوري اســتان شــکل گرفتــه  کــه ماحصــل آن 
دانــش افزایــي ، یافتــن راه حــل هــاي اجرایــي و ایجــاد تحــول در جهــت کمــک بــه واحدهــاي صنعتــي و معدنــي اســت.

رئیــس ســازمان صنعت،معــدن وتجــارت اســتان بوشــهر گفــت : توســعه اقتصــاد کشــور در راســتاي تجــاری ســازی تحقیقــات دانشــگاهی و ارتبــاط 
بیــن بخشــهای تولیــدی و خدماتــی جامعــه محقــق و بــه ظهــور مــي رســد. 

وي اضافــه کــرد:  افزایــش قــدرت رقابــت، رشــد شــرکتهای متکــی بــر دانش،جــذب دانــش فنــی و ســرمایه هــای داخلــی  و  بیــن المللــی از دیگــر 
هــدف گــذاري هایــي اســت کــه مــی بایســت در بخــش صنعــت بــه وقــوع بپونــدد.

حســیني تصریــح داشــت: امیدواریــم بــا همــکاري و توســعه ارتبــاط موثــر بیــن مراکــز دانشــگاهي وپــارک هــاي علــم و فــن آوري شــاهد حضــور 
موثــر واحدهــاي صنعتــي در بازارهــای جهانــي باشــیم.

الزامی شدن بکار گیري مسئولین فني در واحدهاي فرآوري مواد معدني

معــاون امــور صنایــع و معــادن ســازمان صنعت،معــدن وتجــارت اســتان بوشــهر اعــالم کــرد: بــکار گیــري مســئولین فنــي در واحدهــاي فــرآوري 
مــواد معدنــي الزامــي اســت.  بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان بوشــهر ، حســن بحرینــي گفــت: طبــق مــاده 
102 آییــن نامــه اجرایــي قانــون معــادن ، کلیــه دارنــدگان مجوزهــاي عملیــات معدنــي وصنایــع معدنــي ملــزم هســتند از خدمــات اشــخاص داراي 

مجــوز صالحیــت نظــام مهندســي معــدن در انجــام امــور فنــي وحرفــه اي خــود اســتفاده کننــد. 
ــه  ــه گچ،آهــک، شــن ، ماســه وســیمان در اســتان ب ــه واحدهــاي تولیــدي در زمین ــي کلی ــاده قانون ــن م ــي نمــودن ای ــزود: در جهــت اجرای وي اف
منظوراخــذ اطالعــات وتعییــن مســئول فنــي بــه ســازمان نظــام مهندســي معــدن اســتان مراجعــه نماینــد. معــاون امــور صنایــع و معــادن ســازمان 
صنعت،معــدن وتجــارت اســتان بوشــهرگفت: بکارگیــری مســئول فنــی بــرای واحدهــای صنایــع معدنــی و فــرآوری مــواد معدنــی ، فعالیــت ایــن 

واحدهــا  را نظــام منــد و دانــش بنیــان مــی کنــد.
ــا مثبــت ارزیابــی کــردن ایــن اقــدام وزارتخانــه تصریــح کــرد: بــا حضــور مســئولین فنــی از هرگونــه اقــدام غیرکارشناســی و غیــر اصولــی  وي ب

درواحدهــای صنایــع معدنــي جلوگیــری مــی شــود و شــاهد رشــد کمــي و کیفــی در تولیــدات واحــد خواهیــم بــود.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  بوشهر

برگزاری همایش دانش بنیان در بوشهر

همایــش آشــنایی بــا قوانیــن ، آئیــن نامــه هــا و فرایندهــای حمایــت از واحدهــای تحقیــق و توســعه ، شــرکت هــا و موسســات دانــش بنیــان 
21 مهرمــاه در اســتان بوشــهر برگــزار شــد.

درایــن همایــش کــه بــا محورهــای ارائــه برنامــه هــای حمایتــی و مدیریتــی گســترش تحقیــق و توســعه واحــد هــای تولیــدی ، اقدامــات وزارت 
صنعــت ، معــدن و تجــارت در حمایــت از گســترش فعالیــت هــای دانــش بنیــان ، صنایــع پیشــرفته و واحــد هــای تحقیــق و توســعه ، معرفــی 
شــرایط و ویژگــی هــای شــرکت هــای دانــش بنیــان تولیــدی و صنعتــی ، معرفــی ســرفصل هــای حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان و 
معرفــی انــواع روش هــای تامیــن مالــی شــرکت هــای دانــش بنیــان برگــزار شــد نمایندگانــی از صنــدوق نــوآوري و شــکوفایي ، معاونــت علــم و 

فنــاوري ریاســت جمهــوري و بیــش از ۷0 شــرکت تولیــدی صنعتــی و معدنــی حضــور داشــتند.
ــر  رئیــس ســازمان صنعــت ، معــدن و تجــارت اســتان بوشــهر در ســخنانی اظهــار داشــت: حرکــت بــه ســمت تولیــد دانــش بنیــان مبتنــی ب

ــزام اســت . ــازار یــک ضــرورت وال فنــاوری هــای نویــن جهــت حضــور در ب
ســید حســین حســینی افــزود: وضعیتــی کــه در عرصــه جدیــد و ســاختاراقتصاد جهانــی فــراروی مــا اســت بیانگــر تولیداتــی هســتند کــه برپایــه 

دانــش فنــی وشــناخت بــازار باشــند .
وی بــا اشــاره بــه رویکــرد دولــت در شکســتن ســد تحریــم هــا تصریــح کــرد:  قطعــا در دوره پســاتحریم ظرفیــت هــای جدیــدی بــرای تولیــد 

و توســعه کشــور فراهــم خواهــد شــد و واحدهــای تولیــدی توانمنــد وتوســعه محــور موفــق خواهنــد بــود.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن وتجــارت اســتان بوشــهرخاطر نشــان کــرد:  شــرایط بــه گونــه ای اســت کــه تنهــا کســانی مــی تواننــد پایــدار 

باشــند کــه برمبنــای دانــش حرکــت نمــوده و بــه رشــد و توســعه دســت یابنــد.
حســینی تاکیــد کــرد:  جهــت گیــری و عــزم جــدی ســازمان صنعــت، معــدن وتجــارت اســتان بوشــهر در دروه پســاتحریم برحمایــت و تقویــت 
واحدهــای دانــش بنیــان بــا قابلیــت رقابــت پذیــری و حرکــت بــه ســمت شــبکه ای شــدن واحدهــا اســت و ایــن ســازمان در تدویــن بــرش اســتانی 
ســند راهبــردی صنعــت، معــدن و تجــارت آمــاده دریافــت انتقــادات، پیشــنهادات و راهکارهــای توســعه ای صاحــب نظــران، اســاتید، دانشــگاهیان 

و مدیــران صنایــع اســت.
نماینــده صنــدوق نــوآوری وشــکوفایی در ایــن همایــش اذعــان داشــت: قانــون حمایــت از شــرکت هــا وموسســات دانــش بنیــان وتجــاری ســازی 
ــه تصویــب مجلــس شــورای اســالمی رســیده و برمبنــای مــاده 1 ایــن قانــون شــرکتها و مؤسســات  ــوآوری هــا واختراعــات در ســال 1389 ب ن
دانــش بنیــان بــه شــرکت هــا یــا مؤسســات خصوصــی یــا تعاونــی  اطــالق مــی شــود کــه بــه منظــور هم افزایــی علــم و ثــروت، توســعه اقتصــاد 

دانــش محــور و تجــاری ســازی نتایــج تحقیــق و توســعه  تشــکیل مــی شــوند.
مهــدی خالقــی  در ایــن راســتا افــزود: معافیــت از پرداخــت مالیــات، عــوارض، حقــوق گمرکــی، ســود بازرگانــی و عــوارض صادراتــی بــه مــدت 

پانــزده ســال  از جملــه حمایــت هــای صنــدوق از شــرکت هــای دانــش بنیــان اســت.
ــازار  ــن ب ــبکه ف ــای ش ــازی طرح ه ــت از تجاری س ــن حمای وی ضم
ــای  ــازی طرح ه ــت تجاری    س ــی جه ــع مال ــن مناب ــح کرد:تامی تصری
ــرمایه  ــان س ــه صاحب ــان ب ــای دانش بنی ــی طرح ه ــان، معرف دانش بنی
و جــذب ســرمایه های خصوصــی جهــت اجــرای طرح  هــا و ایده هــای 
ــب و  ــای کس ــازی و ارتق ــد تجاری س ــه فرآین ــک ب ــان، کم دانش بنی
ــژه  ــای وی ــاص از طرح ه ــت خ ــارک، حمای ــو پ ــرکت های عض کار ش
ــازار ســرمایه )فرابــورس(  ملــی و مشــاوره در تامیــن منابــع مالــی از ب
از دیگــر برنامــه هــای حمایتــی در راســتای تقویــت و رشــد شــرکت 

هــای دانــش بنیــان در کشــور تعییــن گردیــده اســت. 
خالقــی بــا اشــاره بــه اینکــه اعطــای تســهیالت بــه میــزان 
حداکثــر 70% مبلــغ قــرارداد یــا ارزش محصــوالت تحویلــی شــرکت 
ــرد: ســقف اعطــای  ــود خاطرنشــان ک ــد ب ــان خواه ــش بنی ــای دان ه
ــد  و  ــال می باش ــارد ری ــدار 5 میلی ــرکت خری ــر ش ــه ه ــهیالت ب تس
دوره بازپرداخــت تســهیالت حداکثــر 30 مــاه و نــرخ بهــره ســاالنه آن 

ــت. ــد اس ــل 12 درص حداق

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر 
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دستاوردهای جدید از نانو تکنولوژی 

خداحافظی با مواد شوینده 

یــک شــرکت دانــش بنیــان اســتان خراســان رضــوی فعــال درحــوزه 
ــاوری  ــا اســتفاده از فن ــی توانســته اســت ب ــد ظــروف چین تولی
نانــو، ظــروف چینــی بــا پوشــش نانویــی تولیــد کنــد کــه  بــا 
عرضــه ایــن محصــول بــه بــازار دیگــر بــرای شســت وشــوی 

ظــروف نیــاز بــه مــواد شــوینده نیســت.
ــتوانه و  ــا پش ــو ب ــوزه نان ــا درح ــت ه ــرفت فعالی ــروزه پیش ام
ســرمایه هــای روز افــزون مالــی درحــال انجام اســت و شــرکت 
هــا بــه دنبــال شــناخت روشــها و محصــوالت جدیــد هســتند.
عمومــی شــدن بحــث فنــاوری نانــو و ســود دهــی بــاالی آنهــا 
موجــب شــده تــا بیشــترمحققان در زمینــه گســترش کاربردهای 

فنــاوری نانــو بــه کار خــود ادامــه دهنــد.
ــو دارو و  ــواد، نان ــو م ــه نان ــبختانه درکشــوراکنون در زمین خوش
تجهیــزات پزشــکی نانویــی، تولیــد محصــوالت نانویــی حــوزه 
ــوازم  ــاک، ل ــاجی و پوش ــاورزی، نس ــالمت، کش ــت و س بهداش
ــای  ــت ه ــرژی فعالی ــرو وان ــط زیســت، نی خانگــی، آب و محی

ــی انجــام شــده اســت. خوب
بــه طــوری کــه دربســیاری ازحــوزه هــا شــاهد تولیــد 
ــان  ــار در کشــور و جه ــرای نخســتین ب ــی ب محصــوالت نانوی
ــا  ــی ب ــروف چین ــد ظ ــا، تولی ــوزه ه ــن ح ــی از ای ــتیم، یک هس

ــت. ــو اس ــش نان پوش
ایــن شــرکت دانــش بنیــان فعــال دراســتان خراســان رضــوی 
توانســته بــا گرفتــن گواهــی اســتاندارد، تاییدیــه نانــو مقیــاس 
و تاییدیــه ســازمان غــذا و دارو بــرای فنــاوری طراحــی شــده و 
ــا یــک مــاه  محصــول تولیــد شــده خــود، محصــول خــود را ت
آینــده بــا عنــوان ظــروف چینــی بــا پوشــش نانــو بــه بازارهــای 

داخلــی عرضــه کنــد.
امیرمدیــری مشــاورحوزه فنــاوری هــای برتــر و نانــو تکنولــوژی 
ایــن شــرکت دانــش بنیــان در خصــوص ایــن محصــول 
فناورانــه گفــت: پوشــش نانــو بــر روی ظــروف چینــی، پوشــش 
هــای خاصــی اســت کــه بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو، الیــه ای 
بــر روی ظــروف چینــی ایجــاد مــی شــود و بــه ظــروف قابلیــت 

easy wash ) شســت و شــوی آســان( مــی دهــد.

وی بیــان کــرد: بــا ایــن قابلیــت بــدون نیــاز بــه هرگونــه مــاده 
شــوینده ای، هرگونــه مــواد غذایــی کــه قبــال در ظــرف ســرو 

شــده اســت، فقــط بــا آب شســته خواهــد شــد.
وی اظهارکرد:ایــن فنــاوری موجــب صرفــه جویــی در مصــرف 
ــه  ــی ب ــروف معمول ــن در ظ ــود، همچنی ــی ش ــرژی و آب م ان
ــواد  ــا م ــروف ب ــوی ظ ــت وش ــل شس ــه دلی ــان ب ــرور زم م
شــوینده ، نقــش و نــگار ظــروف و بــه عبارتــی گل و یــا دکــور 
ــو  ــتفاده از پوشــش نان ــا اس ــود ام ــی ش ــگ م ــم رن ــروف ک ظ

ــی شــود. ــز م ــر گل ظــروف نی ــش عم موجــب افزای
مدیــری ادامــه داد: ایــن فنــاوری از صفــر تــا 100 توســط ایــن 
ــت  ــده اس ــورطراحی ش ــل کش ــان در داخ ــش بنی ــرکت دان ش
وحتــی تمــام ماشــین آالتــی کــه در ایــن طــرح بــرای تولیــد، 
ــورد اســتفاده  ــر روی ظــروف م ــدازی و پوشــش دهــی ب راه ان
بــوده اســت توســط مجموعــه تحقیــق وتوســعه ) R&D ( ایــن 

شــرکت طراحــی وســاخته شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هیچگونــه نمونــه مشــابه خارجــی ایــن 
فنــاوری وجــود نــدارد، گفــت: ثبــت اختــراع ایــن محصــول در 
داخــل وخــارج ازکشــور درحــال انجــام اســت و ایــن محصــول 
بــرای اولیــن بــار در داخــل وخــارج از ایــران طراحــی و تولیــد 

شــده اســت.
ــن  ــوژی ای ــو تکنول ــرو نان ــای برت ــاوری ه ــوزه فن ــاور ح مش
شــرکت دانــش بنیــان افزود:درظــروف چینــی نانویــی، هرگونــه 
ــی  ــه راحت ــد ب ــروف را بای ــر روی ظ ــی ب ــاده غذای ــا م آب ی
ــر روی ظــروف  ــات ب ــی اینکــه مایع ــم یعن ــع کنی ــم جم بتوانی
نانویــی مثــل جیــوه عمــل مــی کننــد وبــا خــم کــردن ظــرف 
ــتمال  ــک دس ــا ی ــوان ب ــی ت ــوند و م ــی ش ــع م در یکجــا جم
مــواد را جمــع و تمیــز کــرد، درصورتــی کــه در ظــروف معمولی 
ــواد در  ــک جــا جمــع کــرد و درم ــات را در ی ــوان مایع نمــی ت
تمــام ظــرف پخــش مــی شــود و نیــاز اســت کــه مــواد را بــا 
اســتفاده از مــواد شــوینده و پــاک کننــده از روی ســطح لعــاب 

چینــی پــاک کــرد. 

پیشگیری از سیل با مصالح جدید

ــا مــورد تشــویق  ســیاری از معمــاران و مهندســان در سراســر دنی
قــرار گرفتــه کــه میتوانــد موجــب پیشــگیری از ســیل و آب گرفتگــی 
معابــر در بــاران هــای شــدید  شــود کــه مناســب فضــای شــهری و 

مناطــق جغرافیایــی دارای آب و هــوای گــرم اســت. 

ایــن مــواد ابتــکاری و غیــر معمــول در معمــاری در هــوای بارانــی 
شــهر روتــردام هلنــد مــورد آزمایــش قــرار گرفــت و میــزان زیــادی آب 

جــذب کــرد. 
ــارد و مهم تریــن  ــاران می ب ــر ب ــد ســاالنه حــدود 800 میلیمت در هلن
مســاله پیشــگیری از ســیل اســت. ایــن ســنگفرش جدیــد آب زیــادی 
درون خــود جــای داده و الهــام گرفتــه از کاشــی های نفوذپذیــر ژاپنــی 

ــرد.  ــه آرامــی صــورت می گی ــه آب آن ب اســت کــه تخلی
ــای  ــا الگوه ــت و ب ــی آب اس ــه طبیع ــع چرخ ــی در واق ــن کاش ای
عجیــب و غریــب بتــن جامــد بــه شــکل رشــته هایی بــرای جمــع آوری 
آب و ســپس زهکشــی از بیــن خلــل و فــرج ســنگ ها در داخــل مخــزن 
شــنی زیریــن انجــام می شــود. ایــن جــذب آب بیشــتر از جــذب توســط 
اســفنج اســت. کاشــی ها دست ســاز هســتند و بــا دســتورالعمل مشــابه 
ســاخت بتــن ســاخته می شــوند. ایــن بتــن متخلخــل در هــوای ســرد 

بــه دلیــل یــخ زدن مــود اســتفاده قــرار نمی گیــرد. 

چراغ قوه ای که از گرمای بدن نور تولید می کند

محققــان از چــراغ قــوه ای رونمایــی کــرده انــد کــه درحالــی کــه بــه باتــری 
ــد روشــنایی اســتفاده مــی  ــرای تولی ــدن انســان ب ــای ب ــدارد، از گرم ــاز ن نی

کنــد. 
ــروز بحــران  چــراغ قــوه در صــدر فهرســت وســایل مــورد نیــاز در مواقــع ب
قــرار دارد. ایــن وســیله البتــه تــا زمانــی کاربــردی محســوب مــی شــود کــه 

باتــری داشــته باشــد.
اکنــون ایــده خالقانــه تولیــد چــراغ قــوه ای مطــرح شــده کــه در آن دیگــر 
نیــازی بــه باتــری نبــوده و در نتیجــه جایــی بــرای نگرانــی ناشــی از اتمــام 
ذخیــره نیــرو در آن نیــز نخواهــد بــود. ایــن محصــول جدیــد تنهــا از حــرارت 
ــنایی  ــد روش ــاز در تولی ــورد نی ــروی م ــع نی ــوان منب ــه عن ــان ب ــدن انس ب

اســتفاده مــی کنــد.
ــذب  ــه ج ــون در مرحل ــم اکن ــام دارد و ه ــدLumen  ن ــاوری جدی ــن فن ای
ــب  ــرار دارد و جال ــی Kickstarter ق ــگاه اینترنت ــد در پای ــرای تولی ــرمایه ب س
اینکــه تنهــا در دو روز موفــق بــه جــذب 326 درصــد از 5 هــزار دالر ســرمایه 
اولیــه مــورد نظــر شــده و ایــن درحالــی اســت کــه هنــوز 28 روز تــا پایــان 

مهلــت جــذب ســرمایه زمــان دارد.
ــخه  ــه نس ــت ک ــن اس ــر ای ــد ب ــاوری جدی ــن فن ــان ای ــده طراح ای
آلومینیومــی ایــن چــراغ قــوه بــه قیمــت 35 دالر و مــدل تیتانیومــی بــا 

ــود. ــازار ش ــه ب 45 دالر روان
ــور  ــا اســتفاده از ژنرات ــوده و ب ــدازه انگشــت ب ــه ان ــا ب ــوه تنه ــراغ ق ــن چ ای
ترموالکتریکــی کــه در دل آن تعبیــه شــده نیــروی الزم بــرای روشــن شــدن 

ریــز چــراغ 5 میلیمتــری LED آن را تأمیــن مــی کنــد.
مبنــای عملکــرد ایــن چــراغ قــوه مبتنــی بــر تفــاوت دمــای بــدن انســان 
ــوه در محیطــی  ــه چــراغ ق ــی ک ــط اطــراف اســت. در نتیجــه زمان و محی
ــان  ــد جری ــت تولی ــرد قابلی ــرار مــی گی ــای 28 درجــه ســانتیگراد ق ــا دم ب

ــرای  ــد کــه ب ــدا مــی کن ــاژی را پی ــری ســه ولت ــی آمپ الکتریکــی 15 میل
ــی اســت. ــز چــراغ LED آن کاف روشــن شــدن ری

کنترل از راه دور لوازم خانگی با عینک هوشمند  

ــک  ــک عین ــی ی ــی ژاپن ــوازم الکترونیک ــده ل ــرکت تولیدکنن ــک ش ی
  2015 CEATEC  هوشــمند بــا طراحــی جالــب را در نمایشــگاه فنــاوری
بــه معــرض نمایــش گذاشــت کــه مــورد توجــه بازدیــد کننــدگان قــرار 

گرفــت.
عینــک شــرکت Murata شــامل کوچکتریــن مــاژول ســوئیچ میکــرو 
ــه  ــه ب ــه ای طراحــی شــده ک ــه گون ــان اســت و ب ــه شــخصی جه رایان
ــه  ــاز ب ــدون نی ــی را ب ــوازم خانگ ــرل از راه دور ل ــی کنت ــر، توانای کارب
جســتجو بــرای دســتگاه کنتــرل تلویزیــون و یــا اتصــال دســتگاهها بــه 

ــد.  ــه می کن ــرق ارائ ب
ایــن عینــک پیش ســاخت بــه جــای تکیــه بــر منشــوری کــه جلــوی 
ــد، کل  ــک بتابان ــی عین ــر روی عدس ــر را ب ــه و تصاوی ــرار گرفت آن ق
ــزر  ــک لی ــت. ی ــا داده اس ــنتی ج ــک س ــک عین ــخت افزار را درون ی س
ــا حســگر های  ــک ب ــن عین ــته راســت ای ــز کوچــک در دس ــادون قرم م
ــرای قــرار گرفتــن در  کوچکــی در ارتبــاط اســت کــه در حــال حاضــر ب
ــی  ــا طراح ــرل آن ه ــور کنت ــه منظ ــی ب ــوازم خانگ ــا روی ل ــی ی نزدیک

شــده اند. 
ــود،  ــرل ش ــت کنت ــرار اس ــه ق ــتگاهی ک ــه دس ــردن ب ــگاه ک ــا ن ب
تصویــری در خــط دیــد کاربــر ظاهــر خواهــد شــد کــه اگــر بــا دســتگاه 
مــورد نظــر تطابــق یافــت، می توانــد بــا فشــار دادن یــک دکمــه کــه در 
دســته ســمت راســت عینــک تعبیــه شــده، انتخــاب را تاییــد کنــد. ایــن 
ــان  ــش را در می ــازه پیمای ــت و اج ــش اس ــل چرخ ــن قاب ــه همچنی دکم
منوهــا و تنظیمــات دســتگاه، ماننــد حجــم / قــدرت / ســرعت / روشــنایی 
/ و غیــره می دهــد. شــرکت موراتــا مدعــی اســت ایــن مــاژول ســوئیچ، 
کــه انــدازه آن 2.3× 3.4×3.2 میلــی متــر اســت، کوچکتریــن نــوع خــود 

در جهــان اســت. 
در نمایشــگاه CEATEC شــرکت موراتــا قابلیت هــای ایــن فنــاوری را 
بــا اســتفاده از یــک مــدل خانــه مینیاتــوری بــه نمایــش گذاشــت. اگرچه 
مکانیابــی و هــدف قــرار دادن میکــرو حســگرها در خانــه مــدل از طریــق 
ــکلی در  ــا مش ــود، ام ــوار ب ــدودی دش ــا ح ــی ت ــال رنگ ــی های کام عدس
یــک خانــه بــا انــدازه کامــل و لــوازم واقعــی ایجــاد نخواهــد کــرد، بــه 

خصــوص زمانیکــه بدانیــد ایــن حســگرها در کجــا واقــع شــده اند. 
ــا  ــار را ت ــوئیچ چرخش /فش ــاژول س ــد دارد م ــا قص ــه مورات ــر چ اگ
ســال آینــده بــه تولیــد انبــوه برســاند، امــا هیــچ برنامــه مشــابهی بــرای 
تولیــد خــود عینــک  وجــود نــدارد. بــا ایــن حــال، ایــن شــرکت در توســعه 
ــد  ــوان امی ــن رو می ت ــی اســت. از ای ــابقه طوالن ــود دارای س ــم خ مفاهی
ــمند در  ــک هوش ــن عین ــده از ای ــه روز ش ــخه ب ــک نس ــه ی ــت ک داش

ــود.  ــه ش ــگاه CEATEC 2016  ارائ نمایش



بررسی عوامل و موانع موثر در توسعه واحد های تحقیق و توسعه واحد های صنعتی و ارائه راهکار هایی برای توسعه آن

مقدمه 

دانــش و نــوآوري، ابزارهــاي الزم بــراي مقابله با مشــکالت خاص کشــورهاي 
در حــال توســعه از جملــه مشــکالتي همچــون نبــود زیــر ســاخت هاي الزم را 
در اختیــار آن هــا قــرار مي دهــد. عــالوه بــر ایــن دانــش و فنــاوري بــه نوبــه 
ــود،  ــوب مي ش ــادي محس ــعه ی اقتص ــد توس ــزء فرآین ــي ترین ج ــود، اساس خ
چــرا کــه در جهــان کنونــي، کشــورهایي موفــق هســتند کــه بتواننــد نــوآوري 
فنــي را بــه تولیــد اقتصــادي تبدیــل کننــد.  مشــکل بســیاري از کشــورهاي 
ــق گســترش اقتصــاد کالن  ــعه از طری ــه توس ــا ب ــاور آن ه ــه، ب ــعه نیافت توس
ــي و  ــوالت صنعت ــام، محص ــواد خ ــد م ــش تولی ــه افزای ــدن ب ــل ش و متوس
ــي گســترده  ــه وجــود آوردن ظرفیــت صادرات ــا آن  ب کشــاورزي و همزمــان ب
مي باشــد، امــا در دنیــاي کنونــي، اقتصادهــاي موفــق آن هایــي هســتند کــه 
فضــاي مؤثــر بــراي تبدیــل دانــش و فنــاوري بــه ظرفیــت تولیــد اقتصــادي را 
دارنــد، نظامــي پیچیــده کــه بخــش مهمــي از اقتصــاد آن هــا مبتنــي بــر دانش 
ــه  ــه ب ــه دانشــي، توج ــه ســمت جامع ــت ب ــیوه حرک ــن ش اســت. متداول تری
فعالیت هــاي تحقیــق و توســعه و فناوري هــاي پیشــرفته اســت. در ایــن راســتا 
ــوآوري و  ــاي ن ــعه ظرفیت ه ــاد و توس ــد در ایج ــي مي توانن ــاي صنعت بنگاه ه

بــه کارگیــري آن در فرآینــد تولیــد، نقــش بســزایي داشــته باشــند. 

ــق و  ــاي تحقی ــده فعالیت ه ــل تعیین کنن ــایي عوام ــاس شناس ــن اس برهمی
اقتصــادي،  سیاســت گذاري هاي  در  مي توانــد  بنگاه هــا  ایــن  توســعه  ی 
ــت  ــش صنع ــوص در بخ ــور، بخص ــوآوري کش ــت ن ــش ظرفی ــت افزای جه
ــي  ــم بنگاه هــاي صنعت ــر تصمی ــر ب ــن عوامــل مؤث ــع شــود. بنابرای ــد واق مفی
ــق  ــن طری ــا از ای ــرد ت ــرار گی ــي ق ــورد بررس ــد م ــام  R & D بای ــه انج ب
ــاي  ــا در بنگاه ه ــوع فعالیت ه ــن ن ــعه ای ــراي توس ــب ب ــت هاي مناس سیاس
ــاي  ــا و تئوري ه ــادي، مدل ه ــد اقتص ــه رش ــود.در زمین ــاذ ش ــي اتخ صنعت
ــه  ــوان ب ــا مي ت ــن آن ه ــه مهمتری ــه از جمل ــده اند ک ــرح ش ــي مط مختلف
ــد  ــاي رش ــیک( و مدل ه ــد نئوکالس ــاي رش ــزا )مدل ه ــد برون ــاي رش مدل ه
ــر  ــا در نظ ــزا، ب ــا برون ــیک ی ــد نئوکالس ــاي رش ــرد. مدل ه ــاره ک ــزا اش درون
ــرمایه(  ــروي کار و س ــد )نی ــر در تولی ــل مؤث ــت عوام ــت و کیفی ــن کمی گرفت
ــوان  ــا می ت ــن مدل ه ــه ای ــد. از جمل ــادي مي پردازن ــد اقتص ــي رش ــه بررس ب
ــن کــه مــدل رشــد ســولو   ــه مــدل رشــد ســولو اشــاره کــرد. علي رغــم ای ب
ــه  ــادي را ارائ ــد اقتص ــي رش ــراي بررس ــم ب ــوب مه ــیک(، چارچ )نئوکالس
ــا  ــوع مدل ه ــن ن ــر ای ــده اي ب ــکاالت عم ــن اش ــن بی ــي در ای ــد، ول مي کن
وارد اســت کــه یکــي از عمــده نقــاط ضعــف ایــن الگوهــا، عــدم امکانداشــتن 
رشــد پویــاي اقتصــادي در بلنــد مــدت اســت، چــرا کــه رشــد پایــدار تولیــد 
ســرانه بــر رشــد تکنولــوژي وابســته گردیــده کــه آن نیــز بــه صــورت برونــزا 
ــذا  و خــارج از مــدل در نظــر گرفتــه شــده اســت )رومــر ، 2006- 1۷-۷(.  ل
ــادي را  ــد اقتص ــد رش ــد فرآین ــه بتوان ــر ک ــر و کامل ت ــاي بهت ــه مدل ه ارائ
ــط  ــدود اواس ــن از ح ــد. بنابرای ــر گردیدن ــد، اجتناب ناپذی ــان کنن ــر بی جامع ت
ــاي  ــالح مدل ه ــه اص ــروع ب ــان ش ــي از اقتصاددان ــالدي برخ ــه 80 می ده
ــاي  ــدي از مدل ه ــه جدی ــب طبق ــن ترتی ــد و بدی ــیک نمودن ــد نئوکالس رش
ــنودن و  ــد )اس ــود آمدن ــه وج ــزا ب ــد درون ــاي رش ــه مدل ه ــوم ب ــد، موس رش
ــوژي،  ــش و تکنول ــزا، دان ــد درون ــاي رش وان ، 2005، 626-625( در مدل ه

ــاي درون  زا  ــه روش ه ــت. از جمل ــده اس ــه ش ــر گرفت ــزا در نظ ــورت درون بص
کــردن دانــش و تغییــرات تکنولــوژي، وارد کــردن بخشــي بــه نــام تحقیــق و 
توســعه در مــدل مي باشــد )رومــر، 2006، 101- 8(  بــه طــور کلــي در ایــن 
ــتفاده  ــا اس ــش R&D و ب ــي در بخ ــاي تکنولوژیک ــا، نوآوري ه ــوع مدل ه ن
ــا  ــوند و بنگاه ه ــق مي ش ــود خل ــش موج ــم دان ــاني و حج ــرمایه انس از س
ــد. در  ــتفاده مي کنن ــي اس ــاي نهای ــد کااله ــراي تولی ــا ب ــن نوآوري ه از ای
واقــع در مدل هــاي رشــد درونــزا، بخــش R&D بــه عنــوان بخــش کلیــدي 
ــه مي شــود و ســرمایه گذاري در  ــدار و مســتمر در نظــر گرفت ــراي رشــد پای ب
بخــش R&D از طریــق ایجــاد بازدهــي فزاینــده، مي توانــد منجــر بــه رشــد 
بلندمــدت شــود )اســنودن، 2008، 11؛ اوکال ، 2004، 4-2( اصطــالح تحقیــق 
و توســعه کــه ســال هاي اخیــر توجــه زیــادي را بــه خــود جلــب کــرده اســت، 
بــراي جامعــه حرفــه اي و حتــي غیرحرفــه اي اصطالحــي آشناســت. تحقیــق 
بــراي توســعه بــه تکاپــو و تالش هایــي اشــاره دارد کــه غول هــاي اقتصــادي 

جهــان را بــر جایــگاه امــروز آن هــا رســانده اســت.

تحقيق وتوسعه: 

کــه بــه اختصــار R&D هــم نامیــده مي شــود، عبــارت اســت از هــر گونــه 
ــه  ــوط ب ــش مرب ــطح دان ــش س ــت افزای ــالق در جه ــجم و خ ــت منس فعالی
انســان، فرهنــگ، جامعــه و اســتفاده از ایــن دانــش بــراي کاربردهــاي جدیــد 

انجــام مــی شــود.

مروری برادبيات تحقيق:

در قــرون بیســت و بیســت و یــک، بــدون تردیــد یکــی از کانال هــای عمــده 
تســریع رشــد اقتصــادی کشــورها، رشــد بخــش صنعــت آنهاســت. اهمیــت 
بخــش صنعــت و نقــش و ســهم اساســی آن بــه منزلــه ی مهم تریــن عامــل 
ــعه  ــال توس ــه  و در ح ــعه یافت ــورهای توس ــادی در کش ــد اقتص ــرک رش مح
ــد  ــان معتقدن ــیاری از اقتصاددان ــه بس ــوری ک ــه ط ــال برجســته اســت. ب کام
ــای اقتصــاد اســت،  ــه ســود ســایر بخش ه ــت ب ــه توســعه ی بخــش صنع ک
بدیــن صــورت کــه بیــن بخش هــای مختلــف ارتبــاط تنگاتنگــی وجــود دارد 
و رشــد و توســعه بخــش صنعــت باعــث ترغیــب ســایر بخش هــای اقتصــادی 
شــده و ســبب افزایــش اشــتغال، تولیــد و درآمــد در کل اقتصــاد خواهــد شــد. 
ــا ثبــات در بخــش صنعــت و نیــل  دســتیابی بــه رشــد و توســعه مســتمر و ب
بــه ســوی اهــداف موردنظــر، نیازمنــد توجــه خــاص بــه عوامــل تأثیرگــذار در 
تســریع رشــد و توســعه ایــن بخــش اســت کــه در میــان ایــن عوامــل مؤثــر، 
ــل  ــور تأم ــته و در خ ــش برجس ــد داری نق ــل تولی ــره وری کل عوام ــد به رش
ــی  ــش مهم ــل تولیدنق ــره وری کل عوام ــد به ــه رش ــا ک ــال از آنج اســت. ح
ــه  ــه ب ــن، توج ــده دارد. بنابرای ــت برعه ــش صنع ــکوفایی بخ ــعه و ش در توس
عوامــل تأثیرگــذار در رشــد بهــره وری کل عوامــل تولیــد بخــش صنعــت، از 
ــره وری کل  ــود به ــر بهب ــر ب ــل مؤث ــوردار اســت. عوام ــی برخ ــت فراوان اهمی
ــاوری،  ــوآوری فن ــد از: پیشــرفت و ن ــد در بخــش صنعــت عبارتن عوامــل تولی
انباشــت ســرمایه ی تحقیــق و توســعه انباشــت ســرمایه ی تحقیــق و توســعه 
ــروی کار.  ــای نی ــد و مهارت ه ــزات جدی ــرمایه گذاری در تجهی ــی، س خارج
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دانش پایه اصلی ثروت، قدرت و امنیت ملی است

رییــس جمهــوری در نخســتین هــم اندیشــی فعــاالن اقتصــاد دانــش 
ــاه در ســالن اجــالس برگــزار شــد ،    ــوآوری کــه 26 مهــر م ــان و ن بنی
ــی دانســت و  ــت مل ــدرت و امنی ــروت ، ق ــی ث ــه اصل ــش « را پای » دان
ــان در کشــور،  ــش بنی ــت گســترش شــرکتهای دان ــه اهمی ــا اشــاره ب ب
تصریــح کــرد: شــرکتهای دانــش بنیــان، علــم را بــه زندگــی و فرهنــگ 

ــد.  ــد می زنن ــه اقتصــاد پیون را ب
ــان  ــا بی ــی ب ــن روحان ــر حس ــلمین دکت ــالم و المس ــت االس حج
ــتر  ــت بیش ــرای فعالی ــرایط را ب ــابرجام ش ــای پس ــت در فض ــه دول اینک
شــرکت های دانش بنیــان و رقابــت در منطقــه و جهــان آماده تــر 
بــا  می کنــد، تصریــح کــرد: شــرکت های دانش بنیــان می تواننــد 
ــور  ــو در کش ــای ن ــردن فناوری ه ــال ک ــتاز فع ــود پیش ــای خ تالش ه

و جبــران عقب ماندگــی در فنــاوری شــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز نیازمنــد جامعــه ای دانش بنیــان هســتیم کــه 
ــا  ــت، حرکــت و ســخن  گفتن ه ــوده و مدیری ــرم ب ــش در آن محت ــم و دان عل
پشــتوانه علمــی داشــته باشــد، گفــت: هــر زمــان، در هــر بخشــی حتــی در 
زمینــه ترویــج دیــن از علــم و دانــش اســتفاده کردیــم، ســخن مــا اســتوارتر و 
پایدارتــر بــوده و موفــق بودیــم و هــر جــا مدیریــت مــا در چارچــوب دانــش 

بــود در مســیری درســت حرکــت کــرده اســت.
ــم  ــای عل ــر مبن ــا ب ــان تصمیم گیری ه ــر زم ــزود: ه ــوری اف ــس جمه ریی
ــت  ــات و رقاب ــعار، احساس ــا ش ــه ب ــی ک ــر زمان ــم و ه ــق بوده ای ــوده، موف ب
ــه  ــی ب ــچ ملت ــیم و هی ــت برس ــه موفقی ــته ایم ب ــوده نتوانس ــراه ب ــالم هم ناس
ــش و  ــم، دان ــایه عل ــه در س ــر اینک ــیده مگ ــروت نرس ــرفت و ث ــدرت، پیش ق

ــد. ــرده باش ــت ک ــاوری حرک فن
رییــس شــورای عالــی امنیــت ملــی، موفقیــت ایــران در مذاکــرات تاریخــی 
در برابــر 6 قــدرت بــزرگ دنیــا را بــه خاطــر بهره گیــری از دانــش و منطــق 
دانســت و اظهــار داشــت: اگــر بهتریــن و اندیشــمندترین افــراد در بخش هــای 
مختلــف سیاســی، فنــی و اقتصــادی را در مذاکــرات برنمــی گزیدیــم، موفــق 
ــت  ــگ مل ــش ایســتادگی، مقاومــت و فرهن ــن دان ــار ای ــه در کن ــم. البت نبودی

ایــران کــه فرهنگــی انقالبــی اســت، بســیار تأثیرگــذار بــود.
ــرم  ــای ن ــری از فناوری ه ــرورت بهره گی ــر ض ــد ب ــا تأکی ــی ب ــر روحان دکت
ــرد: در مذاکــرات هســته ای در  ــف، خاطــر نشــان ک در بخش هــای مختل
ــی،  ــث حقوق ــز مباح ــی آن و نی ــایل علم ــته ای و مس ــاوری هس ــه فن زمین
رابطــه بــا آژانــس، مســایل اقتصــادی و رفــع تحریم هــا و در زمینــه سیاســی، 
ــت و  ــرای مل ــاری ب ــن افتخ ــم و ای ــره بردی ــز مذاک ــای می ــن را پ متخصصی

ــی خــود برســیم. ــداف مل ــه اه ــا توانســتیم ب کشــور اســت و م
ــه  ــرات ب ــق و مذاک ــس از تواف ــان اینکــه فضــای پ ــا بی ــس جمهــوری ب ریی
ــر در  ــت:  اگ ــود، گف ــد ب ــور خواه ــش کش ــات و پژوه ــگان، تحقیق ــع نخب نف
ــر  ــخت افزار بخاط ــا س ــزار و ی ــه ، نرم اف ــه مجل ــی ب ــرای دسترس ــته ب گذش
ــا  ــه دنی ــود را ب ــاوری خ ــتیم فن ــم و نمی توانس ــکل بودی ــار مش ــم دچ تحری
ــه  ــا ارای ــه م ــو را ب ــای ن ــا بســیاری از کشــورها فناوری ه ــم و ی عرضــه کنی
ــن عقب ماندگــی در  ــد ای ــع برداشــته شــده و بای ــن مان ــروز ای ــد، ام نمی کردن

ــران شــود. ــاوری جب فن

ــتاز  ــد پیش ــان می توانن ــش بنی ــرکت های دان ــرد: ش ــد ک ــی تأکی ــر روحان دکت
فعــال کــردن فناوری هــای نــو باشــند و مــا بایــد همــکاری فناورانــه خــود را 

بــا دنیــا آغــاز کنیــم.
ــوص  ــده در خص ــه ش ــای ارای ــه گزارش ه ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس جمه ریی
موفقیت هــای جوانــان در حــوزه اقتصــاد دانش بنیــان گفــت: تطابــق و 
تکمیــل ایده هــای خارجــی بــر عرصــه اقتصــاد دانــش بنیــان بوســیله کاالی 

ــت. ــی اس ــیار مهم ــی کار بس داخل
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه بهبــود شــرایط بــرای شــرکت های دانش بنیــان 
جهــت رشــد صــادرات بیشــتر و رقابــت در منطقــه و جهــان، گفــت: شــرط مــا 
بــرای همــکاری خارجــی ، مشــارکت در ســرمایه ، فنــاوری و صــادرات اســت 
ــان در  ــه شــرکت های دانش بنی ــا باشــد. البت ــن مبن ــر ای ــا ب ــد حرکــت م و بای
دوران تحریــم هــم توانســته اند کارهــای بزرگــی را بــه انجــام برســانند و مــا 

امــروز شــاهد نتایــج آن هســتیم.
رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه تــالش دولــت حمایــت از شــرکت های 
دانش بنیــان  شــرکت های  راســتا  ایــن  در  بایــد  و  بــوده  دانش بنیــان 
ــتری را  ــه بیش ــال بودج ــر س ــت ه ــتا دول ــن راس ــت: در ای ــیم، گف را بشناس
بــه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی کــه بــرای حمایــت از شــرکت های 

دانش بنیــان اســت، اختصــاص داده اســت.
ــا بیــان اینکــه نخبــگان می تواننــد بهتریــن راه حل هــا را در  دکتــر روحانــی ب
ــار  ــرای حــل و فصــل پیچیدگی هــا و مشــکالت در اختی مســایل گوناگــون ب
ــرای  ــان ب ــرکت های دانش بنی ــیر ش ــرد: مس ــح ک ــد، تصری ــرار دهن ــا ق م
ــر همــواره پیــش روی مــا  ــر و ارزان ت ــر، مفیدت ــه راه حل هایــی بهت رســیدن ب

قــرار دارد.
رییــس جمهــوری خاطــر نشــان کــرد: همانطــور کــه نخبــگان در دوران دفــاع 
ــرای  ــروز هــم ب ــد، ام ــا بوده ان ــرای جبهه ه ــی ب ــدس کمــک بســیار بزرگ مق
ــه طــور  توســعه کشــور در تــالش هســتند و توســعه ایــران اســالمی بایــد ب

کامــل دانــش بنیــان باشــد.
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه علــم، دانــش و فنــاوری مــرز نداشــته و 
مــا بایــد بــرای بــه دســت آوردن آن از همــه دنیــا اســتفاده کنیــم و در ایــن 
مســیر بــا هیــچ کســی دشــمنی نخواهیــم داشــت، گفــت: مــا بایــد بــا دنیــا 
ارتبــاط برقــرار کنیــم چــرا کــه علــم و دانــش گمشــده مؤمــن اســت و هــر 

جــا کــه باشــد آن را پیــدا خواهــد کــرد.
ــداف،  ــش اه ــم و دان ــه عل ــا در زمین ــه م ــان اینک ــا بی ــوری ب ــس جمه ریی
ــا  کشــور و فرهنــگ دینــی و اســالمی خــود را فرامــوش نکــرده و مفتــون ی
مرعــوب غــرب نخواهیــم بــود، گفــت: هــدف حرکــت مــا خدمــت بــه مــردم 
و آبادانــی ایــران اســت و دولــت هــر اقدامــی کــه بتوانــد در مســیر حمایــت از 
ــه  ــده ک ــال آین ــم س ــد داد و امیدواری ــام خواه ــان انج ــرکت های دانش بنی ش
ســال بهتــری در فضــای اقتصــادی مــا خواهــد بــود بتوانیــم حمایــت هــای 

ــم. ــام دهی ــان انج ــش بنی ــرکت های دان ــتری از ش بیش
دکتــر روحانــی افــزود: ایرانــی نخبــه در هــر کجــای دنیــا کــه باشــد عاشــق 
ــد در  ــی کــه بتوانن ــه شــرکت های دانش بنیان ــران و وطــن خــود اســت و ب ای

ایــران پرچــم علــم و دانــش را بــه اهتــزاز درآورنــد، افتخــار خواهیــم  کــرد.

 مقاله / نویسنده: محمدحسن قنربی  



تعریف تحقيق و توسعه : 

تعریــف یونســکو از تحقیــق  و توســعه نیــز چنیــن اســت: » تحقیــق و توســعه 
ــات  ــه، تحقیق ــات پای ــته اي از تحقیق ــم پیوس ــه ه ــاي ب ــد پوی ــارت از فراین عب
ــه  ــه ب ــر مرحل ــي ه ــج علم ــه نتای ــت ک ــعه اي اس ــات توس ــردي و تحقیق کارب
ــن  ــد و ای ــردآوري مي گردن ــان گ ــول زم ــش در ط ــره اي از دان ــورت ذخی ص
ــا و  ــأ ایده ه ــه منش ــت ک ــي اس ــم و باارزش ــوان ورودي مه ــه عن ــر ب ذخای
اختراعــات جدیــدي در مرحلــه عمــل مي شــود. بــه طــور مثــال دانــش فنــي و 
فنــاوري، از طریــق تلفیــق نتایــج حاصــل از تحقیقــات پایــه اي و ذخایــر موجــود 

ــد«.  ــت مي آی ــد بدس ــک فراین ــي ی ــردي ط ــات کارب ــه تحقیق در مرحل

اهميت و ضرورت تحقيق

ــي  ــر کس ــعه ب ــال توس ــورهاي در ح ــراي کش ــادي ب ــعه اقتص ــرورت توس ض
ــزي توســعه  ــد برنامه ری ــذا کشــورهاي در حــال توســعه بای پوشــیده نیســت. ل
ــي  ــعه صنعت ــتا، توس ــن راس ــد. در ای ــرار دهن ــود ق ــاي خ ــرلوحه فعالیت ه را س
باشــد  داشــته  اقتصــادي  توســعه  در  را  تعیین کننــده اي  نقــش  مي توانــد 
ــه و  ــعه یافت ــورهاي توس ــارب کش ــه تج ــرا ک ــي، 1369، ص ۷( ؛ چ )آذربایجان
تــازه صنعتــي شــده بــه خوبــي نشــان مي دهــد کــه توســعه اقتصــادي مســتلزم 
توســعه صنعتــي اســت )نیلــي و همــکاران، 1382؛ ۷2 و ســند راهبــرد توســعه 
صنعتــي کشــور، 1385: 4( .  یکــي از معیارهایــي کــه مي توانــد گویــاي وضعیت 
ــد  ــهم آن در تولی ــع و س ــزوده صنای ــد، ارزش اف ــع باش ــي مناب ــعه یافتگ توس
ــت  ــهم صنع ــه س ــد ک ــان مي دهن ــي ها نش ــد. بررس ــي مي باش ــص داخل ناخال
ــي و  ــورهاي صنعت ــر از کش ــواره پایین ت ــران هم ــي ای ــص داخل ــد ناخال از تولی
ــي  ــي، 1368؛ 4؛ نیل ــوده اســت )آذربایجان ــر کشــورهاي در حــال توســعه ب اکث
و همــکاران، 1382؛ 53-52 و 68-1 و ســایت ســازمان توســعه صنعتــي ملــل 
متحــد، 2009( .  بــراي دســتیابي بــر توســعه صنعتــي و تــداوم آن بایــد توســعه 
تکنولــوژي در بخــش صنعــت مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه توســعه تکنولــوژي 
ــاي  ــي و تکنولوژي ه ــاي R&D داخل ــد از فعالیت ه ــود مي توان ــه خ ــه نوب ب
ــود. در  ــر ش ــي(  متأث ــرمایه اي خارج ــون کاالي س ــي )همچ ــوس خارج ملم
ــه توســعه  ــَا دســتیابي ب ــي و متعاقب ــوژي در بخــش صنعت ــع توســعه تکنول واق
صنعتــي و تــداوم آن مســتلزم تعییــن میــزان تأثیرپذیــري ارزش افــزوده صنایــع 
از فعالیت هــاي R&D داخلــي و کاالهــاي ســرمایه اي خارجــي اســت، 
ــوس  ــاي ملم ــي و تکنولوژي ه ــاي R&D داخل ــود فعالیت ه ــخص ش تامش
ــت و  ــته اند. اهمی ــهم داش ــع س ــزوده صنای ــد در ارزش اف ــه ح ــا چ ــي، ت واردات
ضــرورت موضــوع تحقیــق نیــز از ایــن جنبــه قابــل بررســي اســت کــه تدویــن 
اســتراتژي توســعه تکنولــوژي و توســعه صنعتــي و متعاقبــَا برنامه هــاي توســعه 
ــگاه فعالیت هــاي R&D داخلــي و کاالهــاي  اقتصــادي، مســتلزم تعییــن جای
ــع  ــزوده صنای ــري ارزش اف ــزان تأثیرپذی ــع و می ــي در صنای ــرمایه اي خارج س

ــد   ــورت مي پذیرن ــه ص ــن زمین ــه در ای ــي ک ــع مطالعات ــت. در واق ــا اس از آن ه
ــاري  ــي ی ــن اســتراتژي هاي توســعه صنعت ــد سیاســتگذاران را در تدوی مي توانن

کننــد. 

مواد، روش ها 

مــواد )مدیــران و کارشناســان واحــد هــای صنعتــی(  ، روش پژوهــش 
توصیفــی ، پیمایشــی بــوده و جامعــه آمــاری پژوهــش را مدیــران و کارشناســان 
34واحــد صنعتــی کــه دارای واحــد تحقیــق وتوســعه بودنــد، تشــکیل مــی دهــد 
. کــه مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد . ابــزار پژوهــش  پرسشــنامه محقــق ســاخته 
در قالــب طیــف لیکــرت بــوده وجهــت تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از آزمــون 
میانگیــن رتبــه ای فریدمــن اســتفاده شــده اســت و باتکمیــل پرسشــنامه ، ایــن 
ــعه  ــع  موثرتوس ــی وموان ــی ،بیرون ــل درون ــوال عوام ــب 45 س ــش در قال پژوه
ــرار گرفــت. ــی مــورد برســی ق ــق وتوســعه واحد هــای صنعت واحدهــای تحقی

بحث و نتيجه گيري

هــدف ازایــن پژوهــش  شناســایی عوامــل وموانــع رشــد وتوســعه، تعیــن وارائــه 
ــی  ــای صنعت ــعه واحده ــق وتوس ــای تحقی ــعه واحده ــرای توس ــی ب راهکارهای
ــن عامــل توســعه  ــروزه مهمتری ــق وتوســعه، ام ــان کــه تحقی می باشــد. همچن
اقتصــادی رمــز موفقیــت بنگاه هــای اقتصــادی وکشــور های در عرصــه رقابــت 

جهانــی واقتصــادی شــناخته شــده اســت. 

ــی  ــی وبیرون ــل درون ــه عوام ــه هــای پژوهــش نشــان داده اســت ک یافت
وهمچنیــن موانــع رشــد وتوســعه واحدهــای تحقیــق وتوســعه واحدهــای 
ــن مشــکالت،مدیران واحدهــای  ــع ای ــرای رف ــد ب ــد وبای ــی کدامن صنعت
ــی چــاره اندیشــی کنند.چــون عملکــرد  صنعتــی ودســتگاه هــای اجرای
واحدهــای تحقیــق وتوســعه واحدهــای صنعتــی بــا اهــداف ایجــاد ایــن 

واحدهــا تفــاوت فاحشــی دارنــد.

ــث  ــی باع ــای صنعت ــعه واحده ــق وتوس ــد تحقی ــدن واح ــال ش غیرفع
مشــکالت اقتصــادی وخــارج شــدن از چرخــه تولیــد ورقابــت محصــول 
تولیــد شــده خواهدشــد.حال اگــر مدیــران واحدهــای صنعتــی ودســتگاه 
ــه واحدهــای تحقیــق وتوســعه نداشــته  هــای اجرایــی توجــه خاصــی ب

ــود.   ــی واحدهــای صنعتــی خواهیــم ب باشند.شــاهد تعطیل

ســوال اول(مهمتریــن عوامــل درونــی موثــر درتوســعه 
ــد؟ ــی کدامن ــای صنعت ــعه واحده ــق وتوس ــای تحقی واحده

ــآوری  ــران فن ــدگاه مدی ــت ازدی ــان داده اس ــش نش ــای پژوه ــه ه یافت
ــعه  ــر درتوس ــی  موث ــل درون ــن عوام ــات ازمهمتری ــوژی اطالع وتکنول

ــد. ــی باش ــی م ــای صنعت ــعه واحده ــق وتوس ــای تحقی واحده

ســوال دوم(مهمتریــن عوامــل بیرونــی موثــر درتوســعه 
ــد؟ ــی کدامن ــای صنعت ــعه واحده ــق وتوس ــای تحقی واحده

یافتــه هــای پژوهــش نشــان داده اســت ازدیــدگاه مدیــران عوامــل غیــر 
قابــل کنتــرل ازمهمتریــن عوامــل بیرونــی موثــر در توســعه واحدهــای 

تحقیــق وتوســعه  واحدهــای صنعتــی مــی باشــد.                                        

ــای  ــعه واحده ــر درتوس ــع موث ــوم(مهمترین موان ــوال س س
ــد؟ ــی کدامن ــای صنعت ــعه واحده ــق وتوس تحقی

ــدم  ــران ع ــدگاه مدی ــت ازدی ــان داده اس ــش نش ــای پژوه ــه ه یافت
ســرمایه گــزاری ازمهمتریــن موانــع موثــر درتوســعه واحدهــای تحقیــق 

ــی باشــد. ــی م ــای صنعت وتوســعه واحده

ــل  ــه عوام ــت ک ــان داده اس ــش نش ــای پژوه ــه ه 1-یافت
درونــی واحــد تحقیــق وتوســعه واحدهــای صنعتــی تفــاوت 

ــد. ــی ده ــان م ــاداری رانش معن

* لــذا بــرای رشــد وتوســعه واحــد تحقیــق وتوســعه 
ــردد. ــی گ ــنهاد م ــر پیش ــوارد زی ــی م ــای صنعت واحده

-اســتفاده از فنــآوری وتکنولــوژی اطالعــات در واحــد تحقیق وتوســعه-
ســرمایه گــذاری در واحــد تحقیــق وتوســعه -تــالش بــرای خلــق ایــده 
ــد  ــول تولی ــت محص ــردن کیفی ــاال ب ــده -ب ــوالت تولیدش ــودر محص ن
ــت  ــط مدیری ــعه توس ــق وتوس ــد تحقی ــه واح ــاص ب ــه خ ــده -توج ش
واحــد صنعتــی -اســتفاده از نیروهــای فنــی ومحقــق در واحــد تحقیــق 
وتوســعه -ایجــاد ســاختار فرهنــگ ســازمانی -فراهــم نمــودن امکانــات 
وتجهیــزات تحقیــق -تخصیــص منابــع مــال در بخــش تحقیــق وتوســعه 
ــت  ــی جه ــع مال ــص مناب ــی -تخصی ــای علم ــه ه ــتفاده از یافت -اس
ــی  ــی دریافت ــش فن ــتفاده ازدان ــعه -اس ــق وتوس ــای تحقی ــه ه هزین
توســط واحــد تحقیــق وتوســعه - واحــد تحقیــق وتوســعه بایــد دارای 
اســتراتژی مــدون مدیریتــی باشــد.-مدیریت ارشــد واحــد صنعتــی بایــد 
درک کامــل از واحــد تحقیــق وتوســعه داشــته باشــد.-  واحــد تحقیــق 
وتوســعه بایــد توجــه خاصــی بــه برندینــگ وکیفیــت محصوالت داشــته 
ــان خــالق درواحــد تحقیــق  باشــد.-مدیریت واحدصنعتــی بایدازکارکن

وتوســعه جهــت طراحــی محصــول اســتفاده نماینــد.

ــل  ــه عوام ــت ک ــان داده اس ــش نش ــای پژوه ــه ه 2- یافت
بیرونــی واحــد تحقیــق وتوســعه واحدهــای صنعتــی تفــاوت 

ــد. ــی ده ــان م ــاداری رانش معن

- پیــش بینــی جهــت جلوگیــری از عوامــل غیرقابــل کنتــرل - مدیریت 
ــد زمینــه رقابــت  ــی بانوســازی وبهســازی خــط تولی ــد صنعت واح
پذیــری در تولیــد را فراهــم نماینــد. - پیــش بینــی وآمادگــی در مقابــل 
عوامــل جهانــی وبیــن المللــی - باخلــق ایــده هــای نــو درمحصــوالت 
ــد. - فراهــم نمــودن  ــری محصــول را فراهــم نماین ــت پذی ــه رقاب زمین
موقعیــت مکانــی وزمانــی در تولیــد صنعتــی- مدیــران واحــد تحقیــق و 
توســعه قبــل از تولیــد محصــول بایــد نســبت بــه شناســایی نیــاز بــازار 
و مشــتری اقــدام نماینــد.- تجزیــه وتحلیــل سیاســت هــای دولــت در 

ســطح ملــی ودر بخــش تولیــد صنعتــی

ــع  ــه موان ــت ک ــان داده اس ــش نش ــای پژوه ــه ه 3-  یافت
موثــر در واحــد تحقیــق وتوســعه واحدهــای صنعتــی تفــاوت 

ــد. ــی ده ــان م ــاداری رانش معن

- مدیــران واحدهــای صنعتــی بایــد از نظــر منابــع مالــی توجــه خاصــی 
ــای  ــران واحده ــند.- مدی ــته باش ــعه داش ــق وتوس ــد تحقی ــه واح ب
ــتفاده  ــات اس ــوژی اطالع ــآوری وتکنول ــد از فن ــعه بای ــق وتوس تحقی
نماینــد.- مدیــران واحدهــای صنعتــی بانــو آوری در تولیدزمینــه 
رقابتــی بــودن صنعــت را فراهــم نماینــد.- مدیــران واحدهــای صنعتــی 
ازکارکنــان خــالق در طراحــی محصــوالت اســتفاده نماینــد.- مدیــران 
واحدهــای صنعتــی از کارشناســان باتجربــه ومحقــق در واحــد تحقیــق 
وتوســعه اســتفاده نماینــد.- مدیــران واحدهــای صنعتــی بایــد امکانــات 
ــد.-  ــم نماین ــعه فراه ــق وتوس ــد تحقی ــق را در واح ــزات تحقی وتجهی
ــا  ــی روز دنی ــای علم ــه ه ــعه از یافت ــق وتوس ــد تحقی ــران واح مدی

ــد. ــتفاده نماین اس
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     مقدمه

ــوار و  ــرایط دش ــا ش ــا ب ــب و کار، بنگاه ه ــی کس ــای رقابت ــروزه و در فض ام
ــد  ــب میتوان ــتراتژی های مناس ــرای اس ــه اج ــتند ک ــرو هس ــده ای روب پیچی
ــا  ــرد بنگاه ه ــود عملک ــت و بهب ــه فعالی ــعه، ادام ــد و توس ــاء، رش ــن بق ضام
گــردد. امــا در ایــن میــان ســئوال مهــم ایــن اســت کــه رویکــرد اســتراتژی 
در بنگاه هــا بــه ویــژه بنگاه هــای صنعتــی- تولیــدی بایــد چگونــه باشــد؟ آیــا 
مشــارکت هــا و کســب و کارهــا بایــد تکنولــوژی محــور باشــند تــا از موفقیــت 
بیشــتری برخــوردار باشــند یــا اینگونــه بنگاههــا و فعالیت هــای مولــد صنعتــی 
ــات  ــد. مطالع ــت بپردازن ــه فعالی ــور ب ــازار مح ــتراتژی ب ــر اس ــی ب ــد مبتن بای
گذشــته بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه بنگاه هــای تکنولــوژی محــور از نــرخ 
موفقیــت باالتــری برخــوردار بــوده انــد. همچنیــن بســیاری از مطالعــات نشــان 
داده اســت کــه میــان اســتراتژی محــور بــودن و عملکــرد ارتبــاط وجــود دارد. 
درایــن میــان نظریــه پــردازان و تئوریســین هــای علــم بازاریابــی وجــود ارتبــاط 
مســتقیم میــان بازارگــرا بــودن و نتایــج عملکــرد را تائیــد کــرده انــد. )هولــت 
و کچــن، 2001. جاوورســکی و کوهلــی، 1993. ماتســونو، منتــزر و اوزســومر، 
ــر  ــالتر، 1990(. ذک ــارور و اس ــون، 2009. ن ــز و میس ــورگان، وورهی 2002. م
ــر  ــدون در نظ ــا ب ــودن بنگاهه ــرا ب ــه بازارگ ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ای
ــرد  ــا عملک ــت ب ــور مثب ــی بط ــبات فرهنگ ــی و مناس ــرایط محیط ــن ش گرفت
بنگاه هــا رابطــه مســتقیم دارد. امــا بــاز ایــن تردیــد وجــود دارد کــه آیــا تنهــا 
ــه توانمندســازی بنگاه هــا  ــد ب ــری اســتراتژی هــای بازارگــرا مــی توان بکارگی
و نهایتــا دســتیابی بــه عملکــرد بهتــر و برتــر منجــر شــود. بــه عنــوان مثــال 
در ســال 2005 افــرادی چــون ژو، ییــم و تســه بــه ایــن نکتــه تاکیــد داشــتند 
کــه تاکیــد بیــش از حــد بــر مشــتریان و بــازار مانعــی بــر ســر راه تحقیــق و 
توســعه و فعالیتهــای خالقانــه و اجــرای تکنیکهــای نــوآوری اســت کــه نهایتــا 
منجــر بــه عملکــرد ضعیــف و افــت نــوآوری در بنــگاه مــی شــود. لــذا رویکــرد 
ــد  ــازمان ها پدی ــتراتژی در س ــرای اس ــه اج ــوط ب ــات مرب ــدی در مطالع جدی
آمــده اســت کــه تاکیــد خــود را بــر دیگــر جنبــه هــای اســتراتژی و اجــرای آن 
در ســازمانها گذاشــته کــه مکمــل دیــدگاه بــازار محــور ســازمان صنعتــی مــی 
باشــد )برمــن، هــاگان، 2006. گاتیگنــون و زوئــرب، 199۷. مــو و دی بندتــو، 
2011(. ایــن تقســیم مطالعاتــی در خصــوص اســتراتژی محــور بــودن ســازمانها 
بــر دونــوع اســتراتژی بــازار محــور و اســتراتژی تکنولــوژی محــور مــی باشــد.

تفاوت استراتژی های بازار محور و تکنولوژی محور

اســتراتژی بــازار محــور گونــه ای از راهبردهــا اســت کــه رویکــرد آن مبتنــی 
بربــازار بــوده و بیشــترین تمرکــز آن بــر مشــتری، رقبــا و شــرایط گســترده بازار 
مــی باشــد )جاوورســکی، کوهلــی و ســاهای، 2000(. بنگاه هــا و شــرکت های 
بازارمحــور توجــه بیشــتری بــه مشــتریان و نیازهــای آنــان نمــوده و بیشــترین 
ــازند و  ــی س ــازار معطــوف م ــی ب ــدگان نهای ــه مصــرف کنن ــود را ب ــه خ توج
نیازهــای مشــتریان را پیــش از آنکــه بســتر یــک تکنولــوژی نوظهــور فراهــم 
ــایی  ــه و شناس ــورد توج ــد م ــعه یاب ــد توس ــول جدی ــک محص ــا ی ــردد و ی گ

ــالتر، 1990(.   ــارور و اس ــد )ن ــودن آن دارن ــرآورده نم ــعی در ب ــرار داده و س ق
بنگاههــای بازارمحــور اغلــب محصــوالت پایــدار تولیــد مــی کننــد کــه ارزش 
ــل  ــدگان قاب ــی توســط مصــرف کنن ــور محسوس ــه ط ــدف آن محصــول ب ه
مشــاهده و تشــخیص اســت. لــذا اســتراتژی بــازار محــور بــه بنگاههــا کمــک 
مــی کنــد تــا بــه رهبــر بــازار تبدیــل شــده و پتانســیل رشــد درآمــد در ایــن 
قبیــل ســازمانها افزایــش یابــد )هــان، کیــم و سریواســتاوا، 1998. جاوورســکی 
ــه  ــود را ب ــف خ ــور وظائ ــوژی مح ــای تکنول ــا بنگاه ه ــی، 1993(. ام و کوهل
ــرا تحقیــق و  ــد زی ــای تحقیــق و توســعه تعریــف میکنن ــر مبن طــور شــفاف ب
توســعه بــه عنــوان منبــع اصلــی محصــوالت قابــل تجــاری ســازی در آینــده 
نزدیــک بــرای بنــگاه بــه شــمار مــی آیــد. )هامیلتــون، ویــال و دیبنــر 1990(. 
ایــن بنگاه هــا مــی تواننــد تکنولوژی هــای جدیــد را توســعه داده، بــه طراحــی 
ــازار را  ــه و کل ب ــد پرداخت ــوژی جدی ــر آن تکنول ــی ب ــد مبتن محصــوالت جدی
ــرا محصــوالت  ــد، زی ــداری نماین ــا محصــوالت آنهــا را خری متقاعــد ســازند ت
ــرب،  ــون و زوئ ــت )گاتیگن ــرآمد اس ــر و س ــی برت ــاظ تکنولوژیک ــا از لح آنه
ــوژی  ــرد تکنول ــری، 199۷(. رویک ــانگ و پ ــت، 1998. س ــی و هال 199۷. هرل
محورموجــب تســریع ورود بنــگاه بــه بــازار حاشــیه جدیــد مــی شــود و بنــگاه 
ــنتی و  ــای س ــیوه ه ــا و ش ــادن روش ه ــار نه ــا کن ــا ب ــازد ت ــی س ــادر م را ق
ــه  ــا روش ســریع ب ــود را ب ــدی خ ــازار، محصــوالت تولی ــات ب ــی تحقیق قدیم
بــازار عرضــه کنــد )مــو و دی بندتــو، 2011. شــانکلین و ریانــز، 1984(.  برمــن 
و هــاگان )2006( معتقدنــد کــه اســتراتژی تکنولــوژی محــور موجــب ارتقــای 
نــوآوری و رشــد ســازمانی بنگاههــای صنعتــی شــده، زمــان ورود بــه بــازار را 
ــه کســب و کارهایــی میشــود  کاهــش داده و حتــی موجــب هشــدار ســریع ب
کــه از اختــالل و نارســائی هــای ســودآوری و رونــق کســب و کار رنــج مــی 
برنــد. بنابرایــن میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه اســتراتژی تکنولــوژی محور 
کــه منجــر بــه افزایــش و بهبــود عملکــرد بنگاه هــا میشــود، مکمــل رویکــرد 
ــه  ــور ب ــوژی مح ــتراتژی تکنول ــت. اس ــی اس ــای صنعت ــور بنگاه ه ــازار مح ب
نوعــی از اســتراتژی اطــالق مــی گــردد کــه بطــور فعــال و ســریع بــه توســعه و 
ــن  ــای نوی ــری تکنولوژی ه ــد و بکارگی ــای جدی ــه ســازی تکنولوژی ه یکپارچ
ــرب، 199۷(.   ــون و زوئ ــردازد )گاتیگن ــی پ ــد م ــوالت جدی ــعه محص در توس
ــه  ــد ک ــیل برخوردارن ــن پتانس ــور از ای ــوژی مح ــی تکنول ــای صنعت بنگاه ه
محصــوالت و خدمــات تکنولوژیکــی برتــر خــود را توســعه و ارتقــاء دهنــد )مــو 
و دی بندتــو، 2011. ســانگ و پــری، 199۷(.  همچنیــن ایــن قبیــل بنگاه هــا 
ایــن قــدرت را دارنــد تــا محصــوالت برتــر تکنولوژیکــی خــود را در بــازار بــه 
ــا  ــه آن کاال ی ــدگان نســبت ب ــا مصــرف کنن ــد ت ــی نماین شــکلی موضــع یاب
خدمــات میــل و رقابــت پیــدا کــرده و مصــرف آنهــا را ترجیــح دهند)گاتیگنــون 
ــی از  ــای صنعت ــوژی در بنگاه ه ــش تکنول ــه نق ــا ک ــرب، 199۷(. از آنج و زوئ
ــریع  ــور س ــد و حض ــث رش ــت و باع ــوردار اس ــاده ای برخ ــوق الع ــت ف اهمی
ــات  ــد تحقیق ــود و فرآین ــی ش ــازار م ــا در ب ــل بنگاه ه ــن قبی ــوالت ای محص
ــل توجهــی کاهــش مــی  ــزان قاب ــه می ــاز مشــتریان را ب ــازار و شناســایی نی ب
دهــد، لــذا بــه طــور یقیــن میتــوان گفــت محصــوالت تولیــد شــده از ســوی 
ســازمان های مذکــور جــزو ترجیحــات خریــد مشــتریان بــوده و نهایتــا منجــر 

بــه عملکــرد مثبــت و اثربخــش ایــن قبیــل ســازمانها مــی شــود. عــالوه 
برایــن، بنگاه هــای صنعتــی تکنولــوژی محــور توســط تیــم هــای حرفــه 
ــد کــه ارتباطــات بســیار  ــان گــذاری شــده ان ــی متخصــص بنی ای و فن
قــوی بــا هیــات هــا و انجمــن هــای مشــاوره فنــی داشــته و قادرنــد تــا 
ــر مشــکالت و چالــش هــای فنــی و ســازمانی فائــق آینــد )ایســلی و  ب

ــکاران، 2014(.  هم

استراتژی تکنولوژی محور و ظرفيت های استراتژیک 

بنگاه هــای صنعتــی تکنولــوژی محــور، تکنولــوژی را بــه عنــوان 
ــر فعالیت هــای  ــه شــدت ب ــد و ب ــی خــود درنظــر مــی گیرن ورودی اصل
تحقیــق و توســعه تاکیــد دارنــد )برمــن و هــاگان، 2006(، )هامیلتــون و 
ــا  ــی را ب ــش تکنولوژیک ــا دان ــن بنگاه ه ــن ای ــکاران، 1990(.  بنابرای هم
فعالیتهــای تحقیــق و توســعه تجمیــع کــرده و ســریعا اقــدام بــه خریــد 
ــای  ــق ظرفیت ه ــن طری ــا از ای ــد ت ــی کنن ــد م ــای جدی تکنولوژی ه
ــه روزآوری  ــالح و ب ــت اص ــگاه را جه ــتراتژیک بن ــی و اس تکنولوژیک
تکنولــوژی و تولیــد محصــوالت متمایــز و عرضــه آن بــه بــازار تســهیل 
ــی  ــرب، 199۷(. بنگاه های ــون و زوئ ــی، 2010(،  )گاتیگن ــد)ژو و ل نماین
کــه اســتراتژی تکنولــوژی محــور را دنبــال مــی کننــد تمرکــز مدیریتــی 
ــه شــاخص  ــه مرحل ــا ب ــر روی توســعه فنــی مــی باشــد ت ــا ب ــان غالب آن
و برجســته تکنولوژیکــی کــه مــورد نیــاز توســعه محصــوالت و خدمــات 
اســت دســت یابنــد )ایســلی و همــکاران، 2014( ، )بوئکــر، 1989. 
کاتیــال، روزنبرگــر و آیزنهــارت، 2008. ســالمان، 1990(.  عــالوه بــر این، 
اســتراتژی تکنولــوژی محــور، بنگاه هــای صنعتــی را قــادر مــی ســازد تــا 
آخریــن تحــوالت جامعــه تکنولوژیکــی را بــه طــور مــداوم بررســی کــرده 
تــا از ایــن طریــق بتواننــد رونــد پیشــرفت هــای تکنولوژیکــی را رصــد 
و پیگیــری نماینــد. ایــن امــر بســیار اهمیــت دارد زیــرا تغییــرات مهــم و 
ــا ظرفیت هــای  ــی ســازد ت ــور م ــا را مجب اساســی تکنولوژیکــی، بنگاه ه
ــات  ــا آخریــن جریان ــه منظــور هماهنــگ مانــدن ب ــوژی خــود را ب تکنول
ــاگان، 2006. ژو  ــان و ه ــد )برم ــازی نماین ــه روزآوری و نوس ــعه ب توس
ــی  ــد فراوان ــور تاکی ــوژی مح ــای تکنول ــکاران، 2005(.  بنگاه ه و هم
ــالش  ــا ت ــد. آنه ــد دارن ــای جدی ــری تکنولوژی ه ــب و بکارگی ــر کس ب
دارنــد تــا بــا شــرکای خــود از قبیــل تامیــن کننــدگان، مشــاوران، رقبــا 
و موسســات تحقیقاتــی ارتبــاط برقــرار ســازند تــا تکنولوژیهــای جدیــد را 

از آنهــا کســب نماینــد. 
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ــای  ــرد بنگاه ه ــر عملک ــور ب ــوژی مح ــتراتژی تکنول ــت اس ــر مثب تاثی
ــا  ــک و دانشــگاهی قوی ــات آکادمی ــیده و مطالع ــات رس ــه اثب ــی ب صنعت
ــز اهمیــت آن اســت  ــه حائ ــا نکت ــد. ام ــن امــر صحــه گذاشــته ان ــر ای ب
ــذاری  ــزان تاثیرگ ــد می ــی توانن ــا م ــتراتژیک بنگاه ه ــای اس ــه ظرفیته ک

ــهیل  ــا را تس ــر بنگاه ه ــرد برت ــر عملک ــور ب ــوژی مح ــتراتژی تکنول اس
گرداننــد. در طــی ســالهای پیشــین بنگاههــای صنعتــی از ظرفیت هــای 
ــود  ــی خ ــی و بازاریاب ــای تکنولوژیک ــژه ظرفیت ه ــه وی ــتراتژیک ب اس
اســتفاده مــی کردنــد. عــالوه بــر آن، در ســال های اخیــر بنگاه هــا شــاهد 
ــه محیــط خارجــی و متغیرهــای  ــی ب ــزان پاســخ گوی ــد می افزایــش رون
ــد کــه ناشــی از بکارگیــری و اســتفاده  ــوده ان موجــود در ایــن محیــط ب
ــور  ــوژی مح ــتراتژی تکنول ــتراتژیک و اس ــای اس ــح از ظرفیت ه صحی
ــور  ــوژی مح ــای تکنول ــا بنگاهه ــت ت ــذا الزم اس ــت. ل ــوده اس ــود ب خ
ــده  ــناخته ش ــای ش ــا ظرفیته ــود را ب ــت خ ــعه ظرفی ــای توس ــه ه برنام
یکپارچــه بــه شــکلی موثــر و کارا هماهنــگ نمــوده تــا ســطح عملکــرد 

ــد.  ــازی نماین ــه س ــش داده و بهین ــود را افزای خ
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بازاریابــي شــبکه اي نوعــي از تجــارت 
کننــدگان  مصــرف  آن  در  کــه  اســت 
ــد  ــي توانن ــده م ــد کنن ــرکت تولی ــک ش ی
ــود  ــه خ ــد ک ــي باش ــاب محصوالت بازاری
ــرارداد  ــاد ق ــا انعق ــد، و ب ــي کنن مصــرف م
بــا شــرکت تولیــد کننــده و معرفــي و 
ــود،  ــان خ ــه اطرافی ــروش محصــوالت ب ف
ــد و در  ــب کنن ــي کس ــل توجه ــد قاب درآم
ــا معرفــي  صورتــي کــه شــخص بتواننــد ب
ایــن تجــارت بــه اطرافیــان خــود و معرفــي 
ــروش خــود را  ــروه ف ــه شــرکت ،گ ــا ب آنه
ــد  ــاي درآم ــق پلنه ــد ، و طب ــکل ده ش
ــخصي از  ــاي مش ــرکت درصده ــي ش زائ
قیمــت کاالهــاي فروختــه شــده در گــروه 
ــانت و  ــوان پورس ــه عن ــود را ب ــروش خ ف
پــاداش دریافــت کنــد. ایــن صنعــت اولیــن 
ــد و  ــه ش ــکار گرفت ــال 1945 ب ــار در س ب
امــروزه ایــن تجــارت بــا بیــش از ۷0 
ــزرگ  ســال قدمــت توانســته شــرکتهاي ب
ــا از  و مطــرح را در جهــان تشــویق کنــد ت
ــان  ــروش محصوالتش ــراي ف ــن روش ب ای
اســتفاده نماینــد . متاســفانه طــي ســالهاي 
اخیــر بســیاري از افــراد و شــرکتهاي ســود 
جــو، بــا اســتفاده از نبــودن اطالعــات کافي 
در مــورد ایــن تجــارت در کشــور عزیزمــان 
بــه صــورت غیــر قانونــي و بــا قصــد ســوء 
اســتفاده و کالهبــرداري ، باعــث گردیدنــد 
کــه بــه نــام و وجــه ایــن تجــارت آســیب 
وارد شــود. امــا در حــال حاضــر کشــورهاي 
پیشــرفته زیــادي از جملــه ایــران، بــه 
ــي  ــارت قانون ــت نظ ــح و تح روش صحی
ایــن تجــارت، جامــه عمــل پوشــانده انــد .

تاریخچه بازاریابي شبکه اي
ــام  ــه ن ــرکتي ب ــة 1940، ش ــل ده در اوای
ویتامیــن کالیفرنیــا متوجــه شــد کــه تمــام 
ــتان  ــدش از دوس ــروش جدی ــدگان ف نماین

و اقــوام فروشــندگان فعلیــاش هســتند 
کــه عمدتــًا بدلیــل اینکــه محصــول را بــه 
قیمــت عمــده فروشــي اش مــي خواســتند، 
بــه آنهــا مــي پیوســتند. همچنیــن آنهــا بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه داشــتن نیــروي 
ــاد - کــه هــر  ــراد زی ــداد اف ــا تع ــروش ب ف
ــند -  ــي فروش ــي را م ــک محصــول کم ی
ــتن  ــر از داش ــان ت ــر و آس ــاده ت ــیار س بس
ــه  ــر اســت ک ــندة ماه ــي فروش ــداد کم تع
ــا  ــند. ب ــي فروش ــادي را م ــوالت زی محص
ــک  ــا ی ــوق آنه ــب ف ــه دو مطل ــه ب توج
ســاختار ســوددهي فــروش را طراحــي 
کردنــد کــه افــراد را بــه دعــوت نماینــدگان 
از  کــه  کــرد  مــي  تشــویق  جدیــدي 
ــد و از  ــه راضــي بودن ــد ک ــتریاني بودن مش
ــر  ــد و ه ــز بودن ــا نی ــوام آنه ــتان و اق دوس
ــت  ــق را داش ــن ح ــز ای ــا نی ــدام از آنه ک
ــه کنــد.  ــه دیگــران ارائ کــه محصــول را ب
ــه  ــي داد ک ــکان را م ــن ام ــن روش ای ای
نیــروي فــروش بــه صــورت نمایــي رشــد 
ــام  ــه تم ــي ک ــت فروش ــرکت باب ــد. ش کن
گــروه یــا شــبکة نماینــدگان مســتقل 
ــي  ــانت م ــا پورس ــه آنه ــي داد ب ــام م انج
 NETWORK داد. در ایــن زمــان بــود کــه
ــال  ــد س ــد! چن ــد ش MARKETING متول

ــل  ــرکت مکم ــه ش ــرکت ب ــن ش ــد ای بع
ــام داد. ــر ن ــي Nutrilite تغیی ــاي غذای ه

ــیدند  ــي رس ــه زمان ــکا ب ــع در آمری در واق
کــه دیگــر تبلیغــات تلویزیونــي و اینترنتــي 
را  تلویزیــون  مــردم  و  نداشــت  فایــده 
خامــوش میکننــد ، حتــي تبلیغــات اینترنتي 
ــاز  ــد ب ــا Bulkشــان میآی ــه Box ی را کــه ب
نمیکننــد و حــذف میکننــد. در ذهــن خــود 
دژي درســت کردنــد و بنابرایــن توزیــع 
کاال بــه مشــکل برخــورد. چیــزي کــه 
ــرده  ــبیني ک ــم پیش ــاًل ه ــان قب کارشناس

ــد. بودن

 چرا بازاریابي شبکه اي
دان هلــودر گفتــه بــود کــه از دهــه 90 بــه 
ــا در  ــت کارخانهه ــم نیس ــر مه ــد دیگ بع
ــند،  ــته باش ــت داش ــر رقاب ــاخت باکیفیتت س
ــري  ــه راه بهت ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه بلک
ــال  ــون در ح ــد؛ چ ــع آن بیابن ــراي توزی ب
حاضــر عامــل توزیــع، 80% هزینــة کاال را 
تشــکیل میدهــد و مطمئنــًا راههــاي بهتري 
بــراي توزیــع و حــذف ایــن هزینههــا 
وجــود دارد. بــه یــک شــیوة جدیــد توزیــع 
 NETWORK ــت و آن ــاز هس ــغ نی و تبلی
MARKETING اســت. در ایــن روش از 

تبلیــغ کالمــي و ســینه بــه ســینه اســتفاده 
میشــود کــه کمهزینــه اســت. پــس، هزینــة 
تبلیــغ را بیــن مشــتریاني کــه خــود، عامــل 
ــغ  ــد. تبلی ــیم میکن ــوند، تقس ــع میش توزی
کالمــي بــه نظــر بازاریابهــاي قبلــي نتیجــه 
تبلیغــات خــوب اســت، امــا افــرادي کــه در 
NETWORK MARKETING کار میکننــد 

ــناخته  ــول ش ــري اص ــه بکارگی ــد ک میدانن
ــه  ــت ک ــي اس ــغ کالم ــراي تبلی ــده ب ش

ــآورد. ــار می ــه ب ــي ب ــر و عال ــج معتب نتای
ــر  ــه در عص ــت ک ــن اس ــر ای ــل دیگ دلی
عصــر  در  میکنیــم  زندگــي  کامپیوتــر 
ــه  ــت، چ ــي اینترن ــري یعن ــاي کامپیوت دنی
ــم  ــد بپذیری ــم، بای ــه نخواهی ــم چ بخواهی
ــي  ــت شــدید و مخاطرات ــن رقاب ــا ای کــه ب
کــه در عصــر کامپیوتــر وجــود دارد زندگــي 
در ایــن عصــر دشــوار اســت و کار طاقــت 
فرســایي اســت. مدتهــا پیــش کارشناســان 
ــرن بیســت  ــد کــه ق پیشــبیني کــرده بودن
و یکــم عصــر رفــاه و رفــاه طلبــي اســت و 
ایــن عصــر اینترنــت اســت کــه بــه راحتــي 
همــه چیــز را در اختیــار مــا مــي گــذارد. اما 
بایــد دانســت کــه ایــن رفــاه بــا تــالش و 

ــد. ــه دســت میآی ــن ب عــرق جبی

                                                                                  بازاریابي شبکه اي چیست ؟ 

 ریچــارد پــو میگویــد: نحــوه زندگــي در 
ســالهاي آتــي تــا حــد زیــادي بر اســاس 
انتخــاب امــروز مــا و اســتراتژیهایي کــه 
ــر  ــود در عص ــارت خ ــاد تج ــراي ایج ب
اطالعــات بــه کار میگیریــم تعییــن 

میشــود.
قــوي  ورکــر  نــت  تیلــور  تایــرون   
بیمــه  )شــرکت   Primerica شــرکت 
 NETWORK طریــق  از  کــه  اي 
ــه  MARKETING خدمــات خــود را ارائ

مــي کنــد(           مــي گویــد: در عصــر 
حاضــر آنچــه کــه غنــي را از فقیــر جــدا 
ــت.  ــات اس ــش و اطالع ــد، دان ــي کن م
امــا ایــن دانــش و اطالعــات نیــازي بــه 
مطالعــة آکادمیــک نــدارد. همانطــور کــه 
ــش  ــت فرزندان ــراي تربی ــادر ب ــک م ی
ویــژه  بــه  روانشناســي  کتابهــاي  از 
روانشناســي کــودک کمــک مــي گیــرد. 
از مشــاورین مربــوط کمــک مــي گیــرد 
ــد  ــه و ســرمایه گــذاري مــي کن و هزین
ــه  ــل جامع ــته تحوی ــدي شایس ــا فرزن ت

ــد. ده
ــاد ناامنــي در جامعــه  دلیــل دیگــر، ازدی
اســت. مــردم در آمریــکا، دچــار هــراس 
از خریــد هســتند. خیلــي هــا وقتــي هــوا 
تاریــک مــي شــود بــراي خریــد بیــرون 
ــد در  ــي دهن ــح م ــد و ترجی ــي رون نم
ــه در  ــاس ب ــا اجن ــد ت ــود بمانن ــة خ پیل

ــرده شــود. ــة )پیلــه( آنهــا ب خان
 ایــن اتفــاق در کشــور مــا هــم در حــال 
ــي  ــا وقت ــر از م ــد نف ــت. چن ــوع اس وق
بیــرون مــي رویــم، مراقــب کیــف 
ــه  ــال و بیدغدغ ــتیم و بیخی ــان نیس م
راه میرویــم؟ چنــد نفرمــان موقــع خریــد 
عیــد، پولهــا را بــا خیــال راحــت و یکجــا 
در کیــف مــان میگذاریــم و تقســیم 
نمــي کنیــم؟ دیگــر کــم مانــده پــول را 

ــراي  ــد ب ــا بعــد از خری ــد ی قبــل از خری
طــرف پســت کنیــم کــه دزدیــده نشــود 
و بــه خودمــان آســیب نرســد. ) منظــور 
رســاندن مطلــب اســت.لطفا ســوء تعبیــر 

ــردد. ( نگ
 خانــم پــاپ کــورن میگویــد کــه قــرن 
21، قرنــي اســت کــه عادتهــاي خریــد 
تغییــر خواهــد  بــه شــکل اساســي 
ــازه  ــازه، مغ ــه مغ ــن ب کــرد. بجــاي رفت
ــده اي  ــد. در آین ــي آی ــا م ــة م ــه خان ب
 NETWORK MARKETING ،نزدیــک

ــد. ــد ش ــادي خواه ــد ع ــد خری همانن
 بــه همیــن دلیــل کارشناســان بــه 
ــا  ــد ب ــه بتوان ــد ک ــي بودن ــال راه دنب
هزینــة انــدک اجنــاس را بــه خانــه هاي 
 e-Commerce ،مــردم ببــرد و آن راه
بــوده یعنــي خریــد و فــروش از طریــق 
اینترنــت. خریــد و فــروش بــه ایــن 
ــا  ــود، ام ــدا جــذاب ب طریــق هــم در ابت
ــا  ــاط دارد و تنه ــه ارتب ــاز ب ــان نی انس
توانســته   ،e-commerce از  بخشــي 
ــد  ــظ کن ــاط را حف ــن ارتب ــا ای ــت ت اس
 NETWORK MARKETING آن  و 

ــت. اس
تصــور  را  منظرهــاي  پــو،  ریچــارد   
ــر نشســته  مــي کنــد کــه پــاي کامپیوت
ــي  ــک م ــوپرمارکت کلی ــد و روي س ای
ــامپوها  ــش ش ــاًل بخ ــراغ مث ــد، س کنی
میرویــد و شــامپوهاي مختلــف بــا تبلیــغ 
خــاص خــود، جلوي چشــم شــما عشــوه 
ــي  ــما روي یک ــد ش ــد. بع ــري میکنن گ
ــد، ســفارش مــي  از آنهــا کلیــک میکنی
ــد. امــا  ــة شــما میآی ــه در خان دهیــد و ب
ــدت  ــه م ــا چ ــن کار ت ــد ای ــر میکنی فک
چیــزي  دارد؟  هیجــان  شــما  بــراي 
ــن اســت کــه اگــر  ــد ای ــو میگوی کــه پ
بــه همیــن منــوال بگــذرد، تجــارت 

ــا و آرزوي  ــه روزي رؤی ــي ک الکترونیک
ــدل  ــراد ب ــوس اف ــه کاب ــوده، ب انســان ب
ــي  ــب حت ــراي مخاط ــاید ب ــود )ش میش
ــات  ــر از تبلیغ ــمئزکننده ت ــر و مش بدت
ــي و اینترنتــي شــود(. بنابرایــن  تلویزیون
ــه روح  ــرد ک ــدا ک ــري پی ــد راه بهت بای
هــم داشــته باشــد. ایــن کار تنهــا زمانــي 
میســر اســت کــه انســان هــم در انجــام 

ــد. ــل باش آن دخی
معيارهای بازاریابی شبکه ای

گرانتــر نبــودن قیمــت کاالی ارائــه 
شــده در طــرح، از قیمــت متعارف بــازار؛
نبــود خریــد یــا ســرمایه گــذاری اولیــة 
ــه  ــه وج ــت هرگون ــا دریاف ــاری و ی اجب
ــرح  ــه ط ــراي ورود ب ــل، ب ــر دلی ــه ه ب

ــاري؛ تج
بــه  کاال  خرده فروشــي  بــر  تأکیــد 

؛ ن گا ف کننــد مصر
پورســانت  پرداخــت  و  محاســبه 
ــه  ــروش کاال و ن ــاس ف ــر اس ــًا ب صرف

عضوگیــري یــا هــر نحــو دیگــر؛
ــتغال  ــان اش ــا زم ــانت ت ــت پورس پرداخ

ــي؛ ــت بازاریاب ــه فعالی ــاب ب بازاری
ارائــة مســیر مشــخص بــراي ارائــة 
و  بازاریابــان  توســط  شــکایات 
فراهــم  طریــق  از  مصرف کننــدگان 
آوردن فــرم قابــل دســترس بــه هــر دو 
صــورت حضــوري و آنالیــن و رســیدگي 
ــدت  ــکایات در م ــه ش ــخگویي ب و پاس
ــخ  ــة پاس ــر 10 روز و ارائ ــان حداکث زم

ــي؛ کتب
بــه  مصرف کننــدگان  اجبــار  عــدم   
شــبکة  یــا  شــرکت  در  عضویــت 

بازاریابــی؛
 عــدم امــکان هرگونــه فــروش کاال 
ــاب  ــه بازاری ــاب ب ــک بازاری ــط ی توس

ــر؛ دیگ
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ــِی خــرده فروشــی همــان کاال  ــر حــق بازاریاب ــی فــروش کاال توســط زیرمجموعــه در براب  بیشــتر نبــودن حــق بازاریاب
توســط فــرد؛

 ارائــة گــزارش مالــي بــه بازاریابــان صرفــًا پــس از انجــام عملیــات بانکــي و درج کــد رهگیــري تراکنــش در سیســتم 
بانکــي کشــور؛

ــل عرضــه توســط  ــای قاب ــرده فروشــی کااله ــا ســود خ ــا متناســب ب ــه بازاریاب ه ــی ب ــق بازاریاب ــوع ح  پرداخــت مجم
شــرکت؛

 تخصیص حداقل 40 درصد از مجموع حق بازاریابي به خرده فروشي 

کاال؛
 محاسبة پورسانت بر اساس درصدي از قیمت فروش کاال یا مبلغي ثابت به ازاي هر فروش؛

 پرداخت تمامی پورسانت ها به  صورت نقدی و حداکثر در پایان هر ماه؛
ــا از  ــد ی ــن خری ــد به صــورت ب ــوده و نبای ــن و مشــخّص ب ــد معیّ ــبینی شــده در طــرح تجــاری شــرکت بای ــز پیش   جوای

محصــوالت خــود شــرکت باشــد.
ــة  ــاني، هم ــوزش، اطالع رس ــغ، آم ــترداد، تبلی ــع، اس ــروش، توزی ــي، ف ــزار بازاریاب ــرایط و اب ــق ش ــفاف و دقی ــان ش  بی

ــا؛ ــه آنه ــیدگي ب ــکایات و رس ــذ ش ــان و اخ ــرارداد بازاریاب ــرایط ق ــا، ش ــا و دریافت ه پرداخت ه
 

آدم های خالق چگونه فکر می کنند؟

اگــر پولتــان تمــام شــود چــه کار مــی کنیــد؟ بــه همــه راه هــای ممکــن فکــر کنیــد 
و بهتریــن آنهــا را انتخــاب و اجــرا کنیــد. وقتــی کــه فکــر مــی کنیــد هیــچ انتخابــی 
نداریــد، تصــور اینکــه هیــچ ایــرادی نداریــد را دور مــی ریزیــد و بــه مشــکل واقعــی 

مــی چســبید. همیــن همــه چیــز را تغییــر مــی دهــد.

1. فکر کنید شاید بدتر از این اتفاق می افتاد
ــزرگ تریــن مشــتری خــود را از دســت مــی دادیــد؟ چــه مــی  چــه مــی شــد اگــر ب
شــد اگــر رقیــب اصلــی شــما، بــازار را قبضــه مــی کــرد؟ چــه مــی شــد اگــر کارتــان 

را از دســت مــی دادیــد؟
بــا پاســخ دادن بــه ایــن پرســش هــا مــی توانیــد موقعیــت هــای ناخواســته را کشــف 

کنیــد و اســتراتژی کلــی خــود راتغییــر دهیــد.
 

2. بپرسید »چرا؟«
ــا  ــی ب ــت. وقت ــکالت اس ــل مش ــرای تحلی ــزار ب ــن اب ــیدن بهتری ــرا« پرس ــار »چ 5 ب
ــید  ــار بپرس ــل 5 ب ــن اســت حداق ــی ای ــرض منطق ــوید، ف ــی ش ــه رو م مشــکلی روب

ــد. ــدا کنی ــی آن را پی ــل اصل ــد دلی ــا بتوانی ــرا؟« ت »چ
ــر کاری  ــام ه ــش از انج ــکار پی ــن راه ــید. از ای ــتباه باش ــر اش ــد منتظ ــما نبای ــا ش ام
اســتفاده کنیــد و از خــود بپرســید چــرا بایــد ایــن کار را انجــام دهیــد. هــر چــه بیشــتر 
ــی  ــدد و م ــی بن ــان نقــش م ــری در ذهنت ــل بیشــتر و جدیدت بپرســید »چــرا؟«، دالی

توانیــد طــور دیگــری بــه مســاله نــگاه کنیــد.
 

3. وانمود کنید پولتان تمام شده است
داشــتن گــردش وجــه ثابــت بســیار عالیســت، امــا یــک درآمــد ثابــت یــا ســرمایه زیــاد 

مــی توانــد شــما را از پــس انــداز کــردن پــول و مکتــوب کــردن مخــارج دور کنــد.
اگــر پولتــان تمــام شــود چــه کار مــی کنیــد؟ بــه همــه راه هــای ممکــن فکــر کنیــد 
و بهتریــن آنهــا را انتخــاب و اجــرا کنیــد. وقتــی کــه فکــر مــی کنیــد هیــچ انتخابــی 
نداریــد، تصــور اینکــه هیــچ ایــرادی نداریــد را دور مــی ریزیــد و بــه مشــکل واقعــی 

مــی چســبید. همیــن همــه چیــز را تغییــر مــی دهــد.

4. وانمود کنید قانونی وجود ندارد
هــر شــغلی قوانیــن مکتــوب و نانوشــته زیــادی دارد و هــر کــدام از مــا نیــز قوانیــن 
شــخصی خودمــان را نیــز داریــم. امــا چــه مــی شــد اگــر اجــازه نداشــتید از راهنماهــای 
موجــود بــرای حــل مشــکل خــود اســتفاده کنیــد؟ چــه مــی شــد اگــر کســی وجــود 
نداشــت تــا شــما از او اجــازه بگیریــد؟ چــه مــی شــد اگــر مــی توانســتید روشــی کــه 

کارمنــدان را آمــوزش و آنهــا را پــرورش مــی دهیــد تغییــر دهیــد؟
ــی اگــر قوانیــن شــخصی شــما  ــن را حت ــد در ذهــن خــود بعضــی از قوانی ســعی کنی
ــون نیســت؛ بلکــه راهــی  ــون فقــط یــک قان هســتند، نقــض کنیــد. گاهــی یــک قان

ــرای انجــام کارهاســت. ب
 

5. وانمود کنید فقط 5 دقیقه وقت برای حل مشکل دارید
ــا در  ــد ت ــور کنی ــود را مجب ــاب و خ ــکلی را انتخ ــت. مش ــوآوری اس ــادر ن ــرعت، م س
عــرض 5 دقیقــه بــرای آن راه حــل بیابیــد. تصــور کنیــد فقــط پنــج دقیقــه وقــت داریــد 
تــا مثــال یــک شکســت مالــی را برطــرف کنیــد. اگــر االن مجبــور بــه انجــام ایــن کار 

بودیــد، چــه کار مــی کردیــد؟
اینکــه چندیــن راهــکار مختلــف را امتحــان کنیــد، آســان اســت. امــا تصمیماتــی کــه 
ســریع و بــا عجلــه گرفتــه مــی شــوند اصــوال تصمیمــات درســتی هســتند زیــرا دقیقــا 

در قلــب مشــکل اتخــاذ شــده انــد.

 
6. به کمال فکر کنید

ســعی کنیــد بــه خــود بگوییــد کــه مــی خواهیــد رونــد کار را بهبــود ببخشــید. مثــال، 
مــا بــرای بــرای پیشــرفت آمــوزش دیــده ایــم: کــم کــردن هزینــه هــا تــا 3 درصــد یــا 

کــم کــردن دوبــاره کاری تــا 4 درصــد و ... .
ــه  ــز ب ــه چی ــود هم ــرار ب ــر ق ــود؟ اگ ــال ب ــما کم ــدف ش ــر ه ــد اگ ــی ش ــه م ــا چ ام

ــد؟ ــی دادی ــام م ــد انج ــه کاری بای ــرود، چ ــش ب ــن پی ــکل ممک ــن ش عالیتری
مســلما مــا از یــک متصــدی دســتگاه در کارخانــه نمــی خواهیــم کــه بــرای افزایــش 
بهــره وری بــه مــا ایــده بدهــد. امــا در یــک آزمایــش از او خواســتیم تــا کاری کنــد کــه 
دســتگاهی کــه بــا آن کار مــی کنــد هیــچ گاه خامــوش نشــود. و از او پرســیدیم بــرای 

ایــن منظــور چــه کاری بایــد کــرد؟ 
ــی کــرد کــه ممکــن اســت دســتگاه را  ــان صــرف نوشــتن دالیل او یــک ســاعت زم
خامــوش کنــد و ســپس مــا بدنبــال راهــی بــرای حــذف ایــن اشــکاالت گشــتیم. بعــد 
از آن، نظــرات او را اجــرا کردیــم: مــا فرایندهــای بســیاری را تغییــر دادیــم، زمــان بندی 
ناهــار کارمنــد را تغییــر دادیــم و در نتیجــه اســتفاده از مولفــه هــای مختلــف افزایــش 
ــاه توانســتیم  ــا در عــرض ســه م ــده آل کار خــود نرســیدیم ام ــه ای ــا ب ــدا کــرد. م پی

بهــره وری خــود را تــا 32 درصــد افزایــش دهیــم.

۷. ایجاد تغییرات عمدی
ــر  ــا فک ــد ام ــه کنی ــش و تجرب ــاد آزمای ــد زی ــی کنن ــه م ــوآوری توصی ــان ن کارشناس
کــردن بــه یــک آزمایــش نیــز بــه خالقیــت نیــاز دارد کــه هرکســی نمــی توانــد آن را 
مدیریــت کنــد. اگــر شــما هــم جــزو ایــن افــراد هســتید، فراینــد یــا روشــی را انتخــاب 
کنیــد کــه درســت کار کنــد. ســپس عمــدا آن را تغییــر دهیــد و ببینیــد چــه اتفاقــی 

مــی افتــد.
مثــال شــما هــر روز اولیــن کاری کــه مــی کنیــد چــک کــردن ایمیــل هایتــان اســت، 
ــی  ــن شــرط م ــد. م ــی افت ــی م ــه اتفاق ــد چ ــد و ببینی ــر کنی ــک ســاعت صب ــردا ی ف
بنــدم کــه ســود زیــادی از ایــن کار نصیــب شــما خواهــد شــد. از جملــه اینکــه زمــان 
بیشــتری بــرای انجــام کارهــای خــود خواهیــد داشــت و کارآمدتــر ظاهــر خواهیــد شــد.

 
8. سفرهای علمی بروید، الگو برداری کنید

ــاب هــای  ــدن راهکارهــا در کت ــر از خوان ــه کــردن مســایل بســیار بهت همیشــه تجرب
آموزشــی اســت.

ــن کار  ــد. ای ــرداری کنی ــت هــای دیگــران در کار خــود الگــو ب ــد از موفقی ســعی کنی
ــه شــمار مــی رود. ــوآوری ب خــود نوعــی ن
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