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چهارمین جشنواره پژوهش و فناورى صنعت، معدن و تجارت برگزار شد
گیرى  شکل  با     
آموزش،  معاونت  مجدد 
فناورى در وزارت  پژوهش و 
صنعت، معدن و تجارت، و به 
کلیه  سازى  یکپارچه  منظور 
این  به  مربوط  فعالیتهاى 
چهارمین  برگزارى  حوزه، 
فناورى  و  پژوهش  جشنواره 
در  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
سطح گسترده تر و به گونه اى که کلیه فعالیتهاى حوزه هاى مربوطه 
دفتر  در  آن  دبیرخانه  و  گذاشته  معاونت  این  بعهده  گیرد،  بر  در  را 

آموزش و پژوهش تشکیل شد.
   دبیرخانه جشنواره از تاریخ 93/6/18 و با همکارى نمایندگان 
دفاتر و مراکز حوزه معاونت، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، 
مرکز روابط  اى،  توسعه  ایران، سازمان هاى  معادن  و  دانشگاه صنایع 
عمومى و اطالع رسانى و سایر بخش هاى مرتبط، و با مسئولیت دکتر 
بکار نمود. دکتر  انبیاء مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش شروع  منصور 

توفیق بعنوان رییس ستاد برگزارى جشنواره و دکتر انبیاء بعنوان دبیر 
ستاد انتخاب شدند و مقرر شد کمیته اجرایى در مؤسسه مطالعات و 
پژوهشهاى بازرگانى و کمیته علمى در دانشگاه صنایع و معادن ایران 

شروع بکار نمایند. 
13 جلسه  تشکیل  با  و  ماه  مستمر، طى سه  تالش  با  دبیرخانه      
و  علمى  کمیته  11جلسه  و  سیاستگذارى  ستاد  جلسه   3 ستاد،  دبیرخانه 
کارگروه هاى آن و جمعاً بیش از 1100 نفر ساعت تالش، بکار خود خاتمه داد.

انتخاب نمونه ها در 15 حوزه:
مراکز پژوهش هاى صنعتى و معدنى برتر(4 مرکز)• 
مراکز تحقیق و توسعه واحدهاى تولیدى برتر (8 مرکز)• 
بهترین محصوالت تحقیق و توسعه واحدهاى تولیدى (8 مرکز)• 
مراکز خدمات فنى- مهندسى برتر (5 مرکز)• 
مراکز علمى-کاربردى برتر (4 مرکز)• 
شرکتهاى تولید کننده نرم افزار برتر (3 مرکز)• 
سازمان توسعه اي و شرکتهاي تابعه برتر (1 سازمان  یا شرکت)• 
سازمان استانی برتر (2 سازمان)• 
شرکت شهرك هاى صنعتى استانى برتر (2 شرکت)• 
اتاق بازرگانی برتر (1 اتاق)• 
طرح پژوهشی برتر (5 طرح)• 
رساله دکترى و پایان نامه برتر(1 رساله و 1 پایان نامه)• 
مدیر پژوهشی برتر (3 مدیر)• 
پژوهشگران برتر (3 پژوهشگر)• 
پیشکسوتان برتر (4 پیشکسوت)• 

صورت گرفت و جمعاً 55 منتخب در حوزه هاى فوق انتخاب شدند.
   در ضمن با تالش معاون آموزش، پژوهش و فناورى و هماهنگى 
با دبیرخانه هفته پژوهش کشور،  روز 24 آذر در هفته پژوهش، بعنوان 

روز صنعت انتخاب شد و بعنوان تاریخ برگزارى جشنواره ثبت گردید.
   جشنواره در روز 24 آذر در محل سالن همایش مرکز مطالعات 
بهرهورى و منابع انسانى و با حضور مقام عالى وزارت صنعت، معدن و 
نفر از مقامات و مسئولین کشورى و ستادى،  تجارت و بیش از 500 
مراکز  از  باالخص  خصوصى،  بخش  و  ستادى  فناوران  و  پژوهشگران 
پژوهشهاى صنعتى و معدنى، مراکز تحقیق و توسعه واحدهاى تولیدى، 
افزارى و مراکز علمى  نرم  مراکز خدمات فنى مهندسى، شرکت هاى 

کاربردى و غیره آغاز بکار نمود.
دبیر  انبیاء  دکتر  توسط  گزارش  ارائه  ضمن  مراسم  این  در     
همایش و سپس سخنرانى رییس ستاد برگزارى جشنواره، دکتر توفیق، 
دکتر احمدى معاون پژوهش و فناورى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، 
مهندس شافعى رییس اتاق بازرگانى، صنایع و معادن و کشاورزى ایران، 
مهندس مرآتى از شرکت پویندگان راه سعادت به نمایندگى از مراکز 
و  علمى  تحقیقات  مراکز  انجمن  مدیر  برقعى  دکتر  توسعه،  و  تحقیق 

صنعتى ایران و دکتر رحمانى رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شوراى اسالمى به سخنرانى پرداختند.

   طى مراسم سامانه جامع آموزش، پژوهش و فناورى رونمایى 
شد و  اولین افراد پسا دکترى صنعتى و فرصت مطالعاتى داخل کشور 

معرفى شدند.
   در این جشنواره آقاى مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت بعنوان آخرین سخنران با بیان اینکه تحقیق و پژوهش نقش 
بسزایى در توسعه صنعتى بنگاه ها و اقتصاد کشور دارد تاکید نمودند 
که فعاالن اقتصادى باید بیش از گذشته بر لزوم تحقیق و پژوهش و 

اجرا، در فعالیت هاى تولیدى، توجه داشته باشند. 
   در خاتمه به 53 نفر از برترینهاى پژوهش لوح تقدیر و تندیس 

و هدیه اهداء گردید.

طى احکام جداگانهاى توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت آقایان 
دکتر على اصغر توفیق و دکتر على محمد گودرزى به عنوان رئیس 
و دبیر شوراى فرهنگ صنعت، معدن و تجارت منصوب شدند. این 
شورا در دوران وزارت جناب آقاى دکتر جهانگیرى فعالیت خود را 
براى توسعه فرهنگ صنعتى آغاز کرده بود که در سالهاى گذشته 
تعطیل شد. مجددا با بازنگرى مأموریت ها، این شورا فعالیت خود 

را آغاز خواهد کرد. 

تأسیس مجدد شوراى فرهنگ صنعت، معدن و تجارت
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برگزارى دوره آشنائى خبرنگاران با مفاهیم صنعت، معدن و تجارت

با  خبرنگاران  آشنائى  آموزشى  دوره  وزارت  عالى  مقام  دستور  حسب 
مفاهیم صنعت، معدن و تجارت طى چهار روز در چهار پنل تخصصى اجرا گردید.
طى برنامه ریزى انجام شده، این دوره در روزهاى 26 و 27 آبان 

و 3 و 4 آذر ماه، از ساعت 8:30 صبح الى 13:00 برگزار گردید. 
روز نخست دوره پنل تخصصى حاوى موضوع مفاهیم مربوط به 
حوزه معادن و صنایع معدنى بود. دکترکرباسیان معاون وزیر و رییس 
ایران، به  هیات عامل سازمان توسعه نوسازى معادن و صنایع معدنى 
تشریح اهم برنامه ها و اقدامات سازمان متبوع خود پرداخت و در ادامه 
دکتر کره اى رئیس موسسه سازمان زمین شناسى به طرح حوزه هاى 
فعالیت سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى پرداخت و از اقدامات، 

اهداف، پروژهها و پیشرفت هاى این سازمان سخن گفت.
الکترونیکى  بر گیرنده پنل تخصصى تجارت  دومین روز که در 
رئیس  نژاد  گرکانى  مهندس  ابتدا  در  بود،  داخلى  بازرگانى  توسعه  و 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکى، گزارش جامعى از عملکردهاى مرکز 
واحد  پنجره  خصوص  در  و  نمودند  ارائه  الکترونیکى  تجارت  توسعه 
اعتماد  نماد  ریشه،  الکترونیکى  گواهى  مرکز صدور  فرامرزى،  تجارت 
دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  و  الکترونیکى  امضاء  الکترونیکى، 
توضیحات جامعى را ارئه نمودند و در ادامه نمایندگان جناب مهندس 
مدیر  فغفورى،  آقایان  داخلى،  بازرگانى  توسعه  معاونت  در  تاج  خسرو 
بازار و کالمى مدیر کل  کل دفتر برنامه ریزى تأمین توزیع و تنظیم 
دفتر توسعه بازار کاال و خدمات و نظارت بر استانداردهاى مصرف، به 
ارائه توضیح پرداختند. سپس نوبت به طرح مباحث مربوط به توسعه 
توسط  که  رسید.  ایران  تجارت  توسعه  همچنین  و  اقتصادى  روابط  و 
نمایندگان مهندس افخمى راد معاون وزیر و رییس سازمان گسترش و 
نوسازى صنایع ایران، آقاى نورى مدیر کل دفتر برنامه ریزى تجارى و 
آقاى مهندس خدائى معاون مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات 

ارائه گردید.
 در سومین روز برگزارى دوره، پنل تخصصى تبیین امور مربوط 
به برنامه ریزى، پژوهشى و همچنین ضوابط موجود در مجموعه قوانین 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار گردید. در 
از  معدنى،  صنایع  و  معادن  امور  معاون  مهریزى  ابوئى  مهندس  ابتدا 
رئیس  ادامه  در  و  گفت  وزارتخانه سخن  این  راهبردى  برنامه  تدوین 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ضمن ارائه گزارشى 

از عملکرد این سازمان، به سواالت بسیارى از خبرنگاران در این حوزه 
پاسخ گفت. در ادامه نیز دکتر توفیق معاون آموزش، پژوهش و فناورى، 
آموزش  و  تعلیم  به  دارد  قصد  معاونت  این  که  موضوع  این  بیان  با 
خبرنگاران کارآمد بپردازد، ضمن تشریح اهم برنامه هاى این معاونت، 
براى خبرنگاران از تشکیل شوراى فرهنگ و صنعت خبر داد و تأکید 
کرد که سهم درآمد کشورها  از دانش فنى و صاحب علم بودن باید 

افزایش یابد.
به پنل تخصصى صنایع  دوره آموزشى  روز  آخرین  و  چهارمین 

اختصاص یافت و سپس مراسم اختتامیه برگزار گردید.
در  اقدامات  و  ها  برنامه  اهم  اعالم  به  صنایع  امور  معاون  ابتداً 
دست اقدام آن معاونت پرداخت. در ادامه رئیس هیأت عامل سازمان 
در خصوص  مواضع خود  تشریح  به  ایران  نوسازى صنایع  و  گسترش 
نسبت  محدودیت  عدم  خارجى،  هاى  شرکت  فعالیت  سازان،  خودرو 
سید  دکتر  ادامه  در  و  کرد  صحبت  دولتى  هاى  شرکت  واگذارى  به 
ابریشمى معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازى 
صنایع ایران، به تشریح وظایف سازمان هاى توسعه اى اذعان داشت که 
این سازمان ها به دلیل ایجاد توسعه صنعت، باعث فراهم کردن زمینه 

ورود توسعه فناورى به این حوزه مى شوند.
و در پایان ابتدا دکتر گودرزى، مشاور مقام عالى وزارت با عنوان 
روانشناسى در رسانه به سخنرانى پرداخت. مفاهیمى به مانند شناخت 
مخاطب، تحلیل گفتمان، کاربرد زبان، تجزیه تحلیل منطقى، ادراك و 
هوش هیجانى ازجمله گزاره هایى است که در حال حاضر روانشناسى 
کمک  خود  کار  بیشتر  اثربخشى  براى  رسانه  متخصصین  به  رسانه 
در  استاندارد  آموزشى  نظام  فقدان  به  خود  در سخن  ایشان  مىکند. 
اشاره کرد  ایران و جهان جدید  در  علوم رسانه  و فاصله  رسانه  حوزه 
و همچنین با  ارائه مدل هوش هیجانى در حوزه مدیریت هیجانات و 
شناخت هیجانات که در کار اهل رسانه بسیار اثر بخش است، توصیه 
پژوهش  و  آموزش  امر  به  مراکز پژوهشى که  و  دانشکده ها  نمود که 
روانشناسى  مباحث  به  است  بهتر  دارند  اشتغال  حرفه ایى  خبرنگاران 
اجتماعى، روانشناسى شناختى، روانشناسى گفتمان، روانشناسى اخالق 
در برنامه ریزى هاى خود توجه جدى داشته باشند و در ادامه مراسم 
اختتامیه ضمن قدردانى از حضور خبرنگاران گواهینامه شرکت در دوره 

اعطاء و به هریک هدایایى تقدیم گردید.



5

صفحه

ریاست دکتر  به  ریزي و هماهنگی»  برنامه  اولین جلسه «شوراى 
توفیق معاون آموزش، پژوهش و فناورى و با حضور دکتر احمدي معاون 
پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و سایر اعضاي شورا در 

تاریخ 9 آذر برگزار شد.
به شرح  آن  که اهم  تصویب شورا رسید  به  دراین جلسه مواردى 

ذیل است:
آموزش  دفتر  هماهنگی،  و  ریزي  برنامه  دبیرخانه شوراي  محل   -

و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ریاست دکتر انبیاء باشد.
وزارتخانه  هر  از  نماینده  دو  ترکیب  با  تخصصی  کمیسیونهاي   -

(حداقل 5 نفر) به شرح زیر تشکیل شوند:
کمیسیون تخصصی امور آموزشی، به ریاست نماینده معاونت آموزشی • 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
کمیسیون تخصصی امور پژوهشی، به ریاست دکتر گلستانی فرد • 
دکتر •  ریاست  به  سازي  تجاري  و  فناوري  تخصصی  کمیسیون 

صادقزاده
تعهدات طرفین در کمیسیونهاي  و  هاي همکاري  زمینه  - مفاد 

مذکور جهت اجرا تقسیم شود.
کوتاه مدت، میان مدت و  هاي  برنامه  از کمیسیون ها  هر یک   -

برگزارى اولین جلسه شوراى برنامه ریزي و هماهنگی به ریاست دکتر توفیق
بلندمدت را براساس مفاد تفاهم نامه مشخص و ارائه نمایند.

رؤساي  کار  محل  در  ها  کمیسیون  جلسات  امکان  درصورت   -
کمیسیون ها برگزار شود.

معدن  صنعت،  وزارت  نوین  صنایع  طرحهاي  جدید  پورتال  در   -
و  پژوهش  آموزش،  جامع  سامانه   » عنوان  تحت  اي  سامانه  تجارت،   و 
فناوري» در ارتباط با تفاهم نامه هاي وزارتخانه در حوزه معاونت آموزش، 
پژوهش و فناوري اختصاص یافته و در روز 24 آذر ( روز صنعت در هفته 

پژوهش) سال جاري در جشنواره پژوهش و فناوري رو نمایی شود.
- آیین نامه هاي فرصت مطالعاتی و پسا دکتري ارسالی به وزارت 

علوم جهت تصویب نهایی پیگیري شود.
- در روز مذکور( 24 آذر ) یک نفر از واجدین شرایط در ارتباط با 
آیین نامه هاي فرصت مطالعاتی و پسا دکتري معرفی شوند. ضمناً اسامی 
10 رساله دکتري مورد حمایت نیز اعالم و اولین رساله مورد حمایت با 

قید نام دانشجوي دکتري، استاد راهنما و دانشگاه معرفی شوند. 
- مهندس صفدري از دبیرخانه شورا، به عنوان کارشناس مسئول 

دبیرخانه تعیین شدند.
- جلسات شورا هر دو ماه یکبار برگزار شود.

- جلسه بعدي حدود یک ماه دیگر تشکیل شود.

در  نوین  طرحهاي صنایع  رسانی  اطالع  حوزه  گزارش  به 
تاریخ 93/9/17، مهندس ادیب، مدیر اجرایی طرح هاي صنایع 
نوین به همراه تیم کارشناسان از محل اجراي پروژه «طراحی و 
ساخت ربات متحرك چهارپاي حامل» واقع در دانشگاه تربیت 
روبات  یک  تحقیقاتی،  پروژه  این  در  کردند.  بازدید  مدرس 
حمایت  با  ایران  در  بار  اّولین  براي  پیشرفته  امکانات  با  چهارپا 
که  است  شده  ساخته  و  طّراحی  نوین  صنایع  هاي  طرح  مالی 
داراي 12 درجه آزادي است و به صورت بی سیم از طریق کاربر 
قابل کنترل می باشد. بر روي این روبات یک کامپیوتر تک بردي 
قرار گرفته است که تنها برنامه کنترلی و مسیریاب حرکتی را 
اجراء می کند و نیز فرمانهاي الزم را از کاربر از طریق بیسیم 
می دهد.  قرار  آن  اختیار  در  را  نیاز  مورد  اطالعات  و  دریافت 
برنامه مسیریابی این روبات که بالغ بر 1000 خط برنامه است به 
صورت کامپایل شده و با سرعت بسیار باال بر روي SBC اجراء 
می گردد. همچنین یک برنامه کنترلی طراحی و اجراء گردیده 
برنامه مسیریابی  احتمالی  تأخیرهاي  با  مواجهه  براي  که  است 
درنگ  بی  صورت  به  و  ایجاد  مسیریابی  اطالعات  از  صف  یک 
بین نقاط فرمان برنامه مسیریاب درونیابی می نماید و فرمانهاي 
الزم را به راه اندازها اعمال می نماید و بدین وسیله حرکت پاها 

را همزمان می نماید.
به نقل از دکتر جوهري مجد، دانشیار دانشکده مهندسی 
برق دانشگاه تربیت مدرس و مجري پروژه، بر روي این روبات 
سه دوربین نصب گردیده است که روبات را قادر می سازد عالوه 
بر اطراف خود، زیر پاهاي خود را ببیند. این دوربین ها این امکان 
کنار  در  کاربر  بدون حضور  بتواند  روبات  تا  میآورند  فراهم  را 
آن، از دور کنترل شود. از اینرو این روبات براي موقعیت هاي 

طراحی و ساخت ربات متحرك چهارپاي حامل
خطرناك زیست محیطی، حوداث طبیعی و یا امنیتی در آینده 
قابلّیت کاربرد دارد. همچنین با توجه به داشتن تصویر زیر پاي 
روبات امکان تعریف پروژه هاي هوشمند سازي روبات در آینده 
براي عبور از مسیرهاي ناهموار وجود خواهد داشت. با پردازش 
تصاویر نیز می توان اجازه حرکت خودگردان به روبات داد که راه 
خود را در یک محیط ناشناخته پیدا کند. روبات طراحی شده 
در آزمونهاي حرکتی اولیه نتایج قابل قبولی را ارائه داده است 
و هدف از این پروژه که ایجاد دانش فنی در طراحی و ساخت 
یک روبات چهار پا با 12 درجه آزادي بوده است را تأمین نموده 

است.
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شرکت   4 براى  کرد:  اعالم  اطالعات  فناورى  و  کاربرد  توسعه  دفتر 
نرمافزارى در آذر ماه سال جارى پروانه بهره بردارى براى تولید نرمافزار 

به شرح زیر، صادر و تحویل شد.
1. تمدید پروانه شرکت مهندسى گام الکترونیک:

شرکت گام الکترونیک با اخذ رتبه 1 از شوراى عالى انفورماتیک 
تولید  و  به سفارش مشترى  نرم افزارهاى  پشتیبانى  و  تولید  در  ایران 
و  نرم افزار  تولید  براى  بهره بردارى  پروانه  داراى  نرم افزار،  بسته هاى 
گواهى فعالیت صنعتى از وزارت صنایع و معادن و عضو مؤثر سازمان 
سال  در  گام الکترونیک  شرکت  مى باشد.  کشور  رایانه اى  صنفى  نظام 
1367 با هدف خدمت رسانى در زمینه فناورى اطالعات تاسیس گردید. 
از اهم فعالیتهاى این شرکت مىتوان به تولید و پشتیبانى نرم افزارهاى 

مالى، ادارى، حسابدارى و ... اشاره کرد.
2. تمدید پروانه شرکت سبا پردازش:

هدف  با   1378 سال  در  خاص)  (سهامى  سباپردازش  شرکت 
ارائه ى خدمات تخصصى در زمینه ى مشاوره مدیریت و امنیت فناورى 
اطالعات و ارتباطات و پیاده سازى سیستم هاى نوین ICT ، باالخص 

در حوزه بانکدارى تأسیس شده است.
3. تمدید پروانه شرکت داده پردازى خوارزمى:

هدف  با   1376 سال  از  را  خود  فعالیت  خوارزمى  پردازى  داده 
افزارهاى  نرم  افزارهاى سفارش مشترى شامل  نرم  و پشتیبانى  تولید 

الکترونیک  تجارت  توسعه  مرکز  رییس 
تدارکات  سامانه  اندازى  راه  با  گفت:  کشور 
هر  رصد  امکان  «ستاد»  دولت  الکترونیک 
گونه  خرید و فروش کاال یا خدمات و معامالت 
نهادهاي  و  دولتی  هاي  دستگاه  با  اقتصادي 
امسال  پایان  تا  کشور  سراسر  در  عمومی 

یکپارچه و قابل کنترل می شود.
توسعه  مرکز  عمومى  روابط  گزارش  به 
نژاد  گرکانی  محمد  کشور،  الکترونیک  تجارت 
با بیان این مطلب گفت: پس از ابالغ و اجرایی 
در  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  شدن 

پیاده  دیگر،  استان   9 و  تهران  استان  اجرایی  هاي  دستگاه  محدوده 
سایر  در  میشود،  نامیده  «ستاد»  اختصار  به  که  سامانه  این  سازي 

استانهاي کشور تا پایان امسال انجام خواهد شد.
در  اینک  هم  نظارتی  سامانه  این  از  استفاده  داد:  ادامه  وى 
استانهاي تهران، سمنان، قزوین، قم، گیالن، همدان، آذربایجان شرقی، 
براساس  اجرایی  هاي  دستگاه  و  شده  الزامی  وکرمانشاه  یزد  مرکزي، 
کاال  متوسط  و  جزئی  خرید  هرگونه  دولت  هیات  مصوب  نامه  آیین 
منقول،  اموال  مزایده  عمومی،  اعالم  برد  ازطریق  یا  استعالم  براساس 

مناقصات عمومی کاال وخدمات را باید در این سامانه ثبت کنند.
الکترونیک کشور تاکید کرد: بزودي  رئیس مرکز توسعه تجارت 
مزایده اموال غیرمنقول اعم از امالك و مستغالت و همچنین مناقصات 
محدود کاال، حراج آنالین، مزایده هاي واگذاري، مناقصه اموال غیرمنقول 

و خرید خدمات شامل موارد الزامی در این سامانه خواهد شد.

تمدید و صدور پروانه بهرهبردارى تولید نرمافزار 4 شرکت  نرم افزارى در آذرماه سال 93

امکان رصد معامالت تجارى دولت فراهم مى شود 

صنعتى،  ادارى،  بانکدارى، 
افزارهاى  نرم  پشتیبانى  و  ارائه 
خارجى، ارائه خدمات مشاوره و 
امکان سنجى و نظارت بر طرح 
نموده  آغاز  انفورماتیکى  هاى 

است.
شرکت  پروانه  صدور   .4
فناورى اطالعات و ارتباطات 

امن مهیمن:
گروه دانش بنیان «مهیمن» در راستاى ایجاد یک جریان پویاى 
دانش  صنایع  در  کشور  فنى  نیازهاى  به  پاسخ  براى  صنعتى  علمى- 
بنیان، در قالب یک گروه پژوهشى در دانشگاه صنعتى شریف تشکیل 
در سطح  علمى  را «هدایت تالش هاى  مأموریت خود  این گروه،  شد. 
پتانسیل  «بکارگیرى  و  کشور»  نیازهاى  به سمت  تکمیلى  تحصیالت 
علمى موجود در دانشگاه ها در راستاى تقویت صنعت کشور» قرار داده 
است. «مهیمن» با تکیه بر توانمندى  هاى علمى و همچنین تجربیات 
گسترده مدیریتى اعضا، ورود به حوزه هاى پرچالش در زمینه نیازهاى 
کشور در حوزه امنیت ICT را به عنوان اولین گام خود مورد توجه قرار 
داده و تا کنون توانسته است پروژه هاى مناسب و قابل توجهى را در 

جهت تحقق اهداف خود به انجام رساند.

نخستین  براي  سامانه  افزود:این  وي 
از حسابهاي  الکترونیک  برداشت  امکان  مرتبه 
نهادهاي ذي صالح  از  اخذ مجوز  با  را  دولتی 
فراهم کرده است، ضمن آنکه مراحل کامل ارائه 
پیشنهاد به صورت سیستمی، بازگشایی پاکت 
پیشنهادها با بهره گیري از امکانات نوین و به 
برنده  به  اعالم  الکترونیک،  امضاي  روز گواهی 
مدیریت  مراحل  وهمچنین  قرارداد  انعقاد  و 
وجه  تبادل  و  یا خدمت  تحویل کاال  تضامین، 
سیستم  این  طریق  از  غیرمتمرکز  صورت  به 

یکپارچه واستاندارد قابل انجام است.
در  دولتی  هاي  معامالت دستگاه  داد: حجم  ادامه  نژاد  گرکانی 
میشود  برآورد  که  بوده  تومان  میلیارد  هزار   40 حدود   1391 سال 
در سال 1392 به 100 تا 120 هزار میلیارد تومان رسیده باشد. این 
رقم امسال قطعاً افزایش داشته و از این رقم فراتر میرود. گرکانی نژاد 
تاکید کرد: دراین بستر تمامی پیشنیازهاي فنی و امنیتی مورد تایید 
ارگان هاي نظارتی کشور درسطح استانداردهاي بین المللی این حوزه 

تامین شده است.
تمام  کرد:  تاکید  کشور  الکترونیک  تجارت  توسعه  مرکز  رییس 
عرضه کنندگان کاال یا خدمت باید براي معامله با دستگاه هاي دولتی 
و شهرداري ها در این سامانه ثبت نام کنند و اطالعات کامل خرید یا 
فروش، مبلغ و نحوه انجام معامالت را قید کنند. ضوابط جلوگیري از 
بانک  اطالعاتی  توسط سیستم هاي  پولشویی  نظیر  اقدامات مجرمانه 
مرکزي رصد می شود و این سامانه داراي ایمنی باالیی از این نظر است. 
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استان  صنعتی  واحد  دو  افتتاح  آیین 
و  پژوهش  آموزش،  معاون  حضور  با  البرز  
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  فناوري 
جنوبی،  کره  کشور  سفیر  البرز،  استاندارد 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

و سایر مقامات استانی برگزار گردید.
در این مراسم طرح توسعه تولید تبلت 
و نوت بوك شرکت مادیران با سرمایه گذاري 
شاغل  نفر   85 و  میلیارد   70 میزان  به 
کننده  تولید  مادیران  شرکت  گردید.  افتتاح 

المپی،  نمایشگر   ،PC پنل  فروشگاه،  دیجیتالی  صندوق  تین کالینت، 
نمایشگر LCD و LED، تلویزیون سه بعدي، گیرنده دیجیتال زمینی 
واقع در شهرك صنعتی ساوجبالغ می باشد، این واحد تاکنون با بیش 

از صدوهفتاد میلیون ریال سرمایه  و 1120 نفر شاغل داشته است.
خط تولید انبوه و صادرات دستگاه هاي خودپرداز (ATM) متعلق 
به واحد صنعتی پرداخت الکترونیک بهستان دومین واحد صنعتی بود 
نمایشگر  مونتاژ  و  طراح  واحد  این  گردید.  افتتاح  مراسم  این  در  که 
و  خودپرداخت  کننده  تولید  شمار،  اسکناس  سوزنی،  چاپگر   ،LCD
خود دریافت دستگاه درجه بندي اسکناس و IP Media (طرح سامانه 
ابر رسانه ملی،  دستگاه پول شمار هوشمند) واقع در شهرك صنعتی 
هشتگرد با 400 میلیارد ریال سرمایه و 350 نفر شاغل فعالیت خود 

را آغاز نمود.
دستگاه هاي  صادرات  و  تولید  خود،  سخنرانی  در  توفیق  دکتر 
به  اسالمی  ایران  صنعت گران  که  دانست  دیگر  افتخاري  را  خودپرداز 

دست آورده اند. 
همکاري  نوع  کرد:  تاکید  وي 
برند  تاسیس  در  جنوبی  و کره  ایران 
از  حداکثري  استفاده  و  مشترك 
بسیار  داخلی  انسانی  نیروي  و  منابع 
را  منطقه  بازار  وي  است.  غرورآفرین 
خودپرداز  دستگاه هاي  صادرات  براي 
صنایع  با  مرتبط  محصوالت  دیگر  و 
کرد  ارزیابی  مناسب  بسیار  بانکداري 
و تصریح کردند: براي کسب استقالل 

افتتاح دو واحد صنعتی در استان البرز با حضور دکتر توفیق
نیازي به وجود کارخانه هاي  اقتصادي حتما 
بزرگ و تکنولوژي هاي پیشرفته نیست، این 
مهم وقتی به کار می آید که عزم راسخ و اراده 
نشان  ما  صنعتگران  که  باشد  کار  در  قوي 

داده اند، این ویژگی را دارند.
در ادامه آقاي سانگ وونگ یوب، سفیر 
کشور کره جنوبی همکاري پیکو الکترونیکس 
(بهستان) از ایران و شرکت چانگهو کامنت از 
کره جنوبی را مدلی موفق از همکاري تجاري 
بین دو کشور دانست. وي ابراز امیدواري کرد 
با توجه به کیفیت محصوالت شرکت ایرانی این همکاري ادامه داشته باشد. 
کرد:  تصریح  مراسم  این  در  نیز  البرز  استاندار  مهندس طحایی 
نفت  استخراج  بر  متکی  کشور  اقتصادي  این سیاست هاي  از  تا پیش 
توسعه صنعت در  است که  بوده است،  این در حالی  منابع طبیعی  و 
درآمدهاي  حجم  بیشترین  و  داشته  بسزایی  نقش  داخلی  خودکفایی 
حاصل از استخراج نفت و گاز را نیز دربرخواهد داشت. طحایی در ادامه 
با اشاره به ظرفیت هاي صنایع در استان البرز،  خاطرنشان کرد: این استان با 
برخورداري از صنایع تولیدي مهم در کشور، نقش ویژه اي را در خودکفایی 
با همکاري  مگر  نخواهد شد  محقق  نیز  امر  این  و  کرد  خواهد  ایفا  داخلی 
مسئوالن این حوزه و بسترسازي براي حضور سرمایه گذاران در بخش صنعت.
در ادامه دکتر ایرج، رئیس سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان 
با حمایت  را  پویایی صنعت و رشد اقتصاد کشور  البرز طى سخنانى، 

جدي صاحبان صنایع امکان پذیر دانست.
پرداخت  صنعتی  واحد  مدیرعامل  لهراسبی نژاد،  پایان  در 
الکترونیک بهستان، با اعالم این خبر 
دستگاه هاي  محموله  نخستین  که 
داخل  در  کامل  بطور  که  خودپرداز 
کشور  به  است  شده  تولید  کشور 
ترکمنستان ارسال گردید. وي افزود: 
به  آینده  در  ما  بعدي  محموله هاي 
مصر،  آذربایجان،  کشورهاي  مقصد 
روسیه و دیگر کشورهاي خاورمیانه و 

افریقا ارسال خواهد شد.
صغرى کاظمى

و  معدن  صنعت،  وفناوري   پژوهش  جشنواره  چهارمین  در 
تاریخ 93/9/24 به همت معاونت آموزش، پژوهش  تجارت که در 
ضمن  گردید،  برگزار  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  فناوري  و 
ثقفیان  حسن  دکتر  میان  نامه  توافق  اولین  طرح  این  از  رونمایی 
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت راما مهر 
آریا منعقد گردید. این سند همکاري به توشیح مدیر عامل شرکت 
راما مهر اریا، دکتر حسن ثقفیان عضو هیأ ت علمی دانشگاه علم 
و صنعت ایران، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، 

رونمایی از طرح فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها، 
پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی در واحدهاي صنعتی، معدنی و تجاري

کل  ایران، مدیر  و صنعت  علم  و فناوري دانشگاه  معاون پژوهش 
آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیر کل دفتر 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  پژوهشی  سیاستگذاري  و  ریزي  برنامه 

فناوري رسید.
با آرزوي اینکه این سند فتح الباب حرکت نوینی در جهت 
و  انتقال دانش  براي  بستر سازي  و  آن  و مشابه  این طرح  اجراي 
ایده هاي نو دانشگاهیان به صنعت کشور باشد انعقاد آنرا به جامعه 

دانشگاهی و صنعتی کشور تبریک می گوئیم.



8

صفحه

کارگروه سالمت الکترونیکى
کاربرد  توسعه  دفتر  کل  مدیر  اسماعیلزاده،  مهندس  گفته  به 
ورى  بهره  ارتقا  و  الکترونیک  حاکمیت  الگوى  اطالعات  فناورى  و 
نظام سالمت از طریق کاربرد فناورى اطالعات در جلسات متوالى 

کارگروه  سالمت الکترونیک مورد بررسى قرار مى گیرد.
نظر به اهمیت موضوع توسعه دولت الکترونیکى در کاهش فساد 
و ارتقاى بهرهورى دولت نتایج حاصل از این کارگروه نقش بسزایى 
در ارتقاى کیفیت خدمات سالمت و کاهش هزینه هایى که بر دوش 

مردم است دارد.
نبودن  فراهم  دلیل  به  شد،  مطرح   81 سال  از  که  طرح  این 
و در  بوده  معلق  افزارى  و سخت  افزارى  نرم  زیرساخت هاى الزم 
دولت یازدهم مورد توجه  بسیارى قرار گرفته و با تشکیل کارگروه 
مربوطه و برگزارى منظم جلسات آن دستگاه هاى  مرتبط (مجموعاً 
دغدغه  رفع  ضمن  تا  میکنند  برگزار  نشستهایى  دستگاه)   20
دستگاهها در تبادل و به اشتراك گذارى و یکپارچگى اطالعات با 
رفع موانع موجود و هماهنگى بین دستگاهى راه را براى راه اندازى 
نامه  این طرح بزرگ هموار نمود. همچنین در این کارگروه آیین 
سالمت الکترونیکى نیز مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد تا پس از 
تصویب در هیات وزیران و ابالغ به کلیه دستگاه ها عملیات اجرایى 

آن شروع شود.
الزم بذکر است که در این کارگروه دستگاه هایى نظیر بهداشت، 
هاى  بیمه  اجتماعى،  رفاه  و  تعاون  کار  پزشکى،  آموزش  و  درمان 
مرکزى، سالمت ایرانیان، تامین اجتماعى، ثبت احوال و.... شرکت 
دارند. همچنین پیرو نظرات نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در این جلسه و اهمیت بحث واردات دارو و کدینگ آن و امضاى 
الکترونیکى، مقرر گردید تا وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان 

عنصر اصلى کارگروه قرار گیرد.

برگزارى نشست خبرى چهارمین جشنواره پژوهش و فناورى صنعت، معدن و تجارت
در حوزه  نشست خبرى چهارمین جشنواره پژوهش و فناورى 
صنعت، معدن و تجارت، روز شانزدهم آذرماه سال جارى برگزار گردید.
از 30 خبرنگار از رسانههاى  در این نشست که با حضور بیش 
برگزارى  به  اشاره  با  توفیق  اصغر  على  گردید،  برگزار  خبرى مختلف 
چهارمین جشنواره پژوهش و فناورى صنعت، معدن و تجارت گفت: 
جشنواره امسال عالوه بر داشتن این تفاوت که با شکل گیرى معاونت 
رونمایى از سه  بوده،  فناورى در وزارتخانه همراه  آموزش، پژوهش و 

طرح مهم پژوهشى را در خود جاى داده است.  
وزارت  بین  مشترك  سامانه  و  سایت  اندازى  راه  توفیق:  دکتر 
صنعت معدن و تجارت و وزارت علوم و تحقیقات و فناورى  از اقداماتى 
است که همکاریهاى این دو وزارتخانه را دراین سایت منتشر مى کند.
بر  وزارتخانه مبنى  این دو  نامه  به امضاى تفاهم  وى همچنین 
امکان انجام فرصتهاى مطالعات داخلى اشاره کرد و گفت: این فرصت 
زمینه الزم را براى اساتید دانشگاهها که خواهان استفاده از این امکان 

هستند را فراهم مىکند.
ایشان در ادامه با اشاره به نامگذارى روز بیست و چهارم آذرماه 
به عنوان روز صنعت از هفته پژوهش ابراز امیدوارى کرد؛ این جشنواره 
و پیشبرد سیاستهاى در نظر گرفته شده در  بتواند در جهت توسعه 

بخش آموزش، پژوهش و فناورى محسوب شود.
وى اضافه کرد: دراین جشنواره عالوه بر تبادل نظرات و اطالعات 
بخش  و  دولتى  سازمانهاى  موضوعات  و  مسائل  تا  شود  مى  تالش 

خصوصى دراین زمینه مورد توجه، بازبینى و اصالح قرار گیرد.
توفیق، هدف از برگزارى این جشنواره را ترویج فرهنگ تحقیق،  
شکوفایى  و  رشد  براى  هاى الزم  زمینه  ایجاد  و  نوآورى  و  پژوهش 
اهداف  تحقق  راستاى  در  تحقیقاتى  و  پژوهشى  الزم  هاى  ظرفیت 
دراین  گفت:  و  کرد  عنوان  کشور  تجارت  و  معدن  صنعت،  بخش 
جشنواره از برترینهاى حوزه پژوهش با اهداى لوح تقدیر و تندیس، 

تجلیل خواهد شد.
 12 اى،  توسعه  سازمان  یک  امسال  جشنواره  در  افزود:  وى 
و  صنایع  بازرگانى  اتاق   1 استانى،  تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان 
معادن و کشاورزى،  5 طرح پژوهشى، 2پایان نامه، 2پیشکسوت برتر در 
حوزه پژوهش، 4مرکز پژوهش هاى صنعتى و معدنى،8 مرکز تحقیق 
مرکز  مهندسى،3  فنى –  5مرکزخدمات  واحدهاى تولیدى،  توسعه  و 
علمى – کاربردى،8   محصول مراکز تحقیق و توسعه واحدهاى تولیدى،  
3شرکت هاى تولیدکننده نرم افزار، 2 پژوهشگر و مدیر پژوهشى و 3 

شرکت شهرك هاى صنعتى استانى مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
معاون  آموزش، پژوهش و فناورى اظهار امیدوارى کرد؛ برگزارى 
چهارمین جشنواره پژوهش و فناورى صنعت، معدن و تجارت به ترویج 

فرهنگ و نهادینه سازى پژوهش کمک کند.
وى در بخش دیگرى از این نشست با اشاره به وضعیت پژوهش 
و آموزش در کشور تصریح کرد: این بخش در طول سالهاى اخیر آن 

چنان که باید مورد حمایت قرار نگرفته است.
92 سه درصد از سهم بودجه به  اینکه در سال  بیان  با  توفیق 
بخش آموزش، پژوهش و فناورى اختصاص پیدا کرده بود این میزان 
را بسیار ناچیز قلمداد کرد و گفت: متاسفانه حتى همین میزان نیز در 
سال 93 تعلق پیدا نکرد که تالش شد تا در بودجه سال 94 این میزان 
ناخالص  تولید  از  باید یک درصد  به گفته وى  شود.  بودجه دیده  در 

داخلى صرف آموزش و پژوهش در کشور شود این درحالیست که این 
رقم در مقایسه با کشورهاى مختلف دنیا مناسب نیست.

دارایى  جایگاه  همچنین  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
هاى نامشهود را در دنیا مورد تاکید قرار داد و گفت: امروزه سهم این 
دارایىهاى، نقش بسزایى در تعیین میزان دارایى ها به خود اختصاص 
داده است به طورى که در بسیارى از کشورهاى پیشرفته این میزان 

بالغ بر 708 هزار میلیارد دالر است.
وى یادآور شد:  این میزان در کشور ما حدود 20 درصد است و 

این رقم باید به شدت افزایش پیدا کند.
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پنجمین نشست کارگروه کارشناسی بهره ورى با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و سازمانهاى تابعه در محل سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران برگزار گردید

به گفته دکتر انبیا، مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش، تاکنون پنج 
با حضور نمایندگان معاونتهاى  نشست کارگروه کارشناسى بهره ورى 
نمایندگان  و  دولتى  غیر  تشکلهاى  و  تابعه  سازمانهاى  و  ستادي 
آن  که طى  است  شده  برگزار  ورى  بهره  و  مهندسى  فنى  انجمنهاى 
به  ضمن بررسی مسائل و مشکالت در حوزه بهره وري بخش نسبت 
ارایه  و  تجارت   و  صنعت،معدن  بخش  وري  بهره  جامع  نظام  تدوین 

راهکارهاي اجرایی جهت بهبود بهره وري اقدام شده است.
 در پنجمین  جلسه از سلسله نشستهاى کارگروه بهره ورى که 
در محل سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران در روز دوشنبه مورخ 
زمینه  در  پذیرفته  اقدامات صورت  مجموعه  گردید،  منعقد   93/9/17
وري و موارد تکمیلى به صورت کلى مطرح و چالشهاى  ارتقاي بهره 

پیشرو  مورد ارزیابى مجدد  قرار گرفت.
در این نشست گزارش کاملی از سوى سازمان گسترش و نوسازى 
اقدامات  به مجموعه  آن جمله مى توان  از  ارایه شد که  ایران  صنایع 
که  نمود  اشاره  سازمان  این  در  ورى  بهره  زمینه  در  پذیرفته  صورت 
 ،5S شامل برگزارى چهار سمینار ملى در زمینه کایزن، اجراى مدل
 30 براى  ایدرو  ارزیابى  سیستم  اجراى  ایدرو،  کیفیت  نشان  اعطاى 

شرکت و غیره مى باشند.
در ادامه این نشست روشهاى عملیاتى نمودن راهکارهاى اجرایی 
در بخش صنعت،معدن و تجارت مورد بحث و تبادل نظر بین اعضاء 
حاضر در جلسه  قرار گرفت،  ایشان خاطر نشان کردند در این نشست 
پیشنهادهاي اجرایی در برنامه ششم توسعه نیز جهت ارتقاي بهره وري 
بخش صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که 

اهم آن شامل موارد زیر مى باشد:
1-بهره گیري از مدل تدوین نظام بهره وري در بخش صنعت،معدن و تجارت

2-در اولویت قرار دادن الزامات ارتقاي بهره وري در فضاي عمومی کسب  و کار 
3-وضع ماده قانونی با تعیین وظایف دستگاه ها 

4-اختصاص طرح عمرانی مستقل جهت اجراي برنامه هاي بهبود بهره وري
5-ایجاد ساختار ونظام بهره وري در کشور با همکاري تشکل ها و انجمنها 

تخصصی و مهندسی
به  ملی  توسعه  صندوق  ورودي  منابع  از  درصد   10 حداقل  تخصیص   -6
در  وري  بهره  ارتقاي  جهت  تسهیالت  قالب  در  تجاري  و  تولیدي  واحدهاي 

خالل سالهاي برنامه ششم توسعه
7- اختصاص 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند سازي 
سالهاي  خالل  در  تولیدي  واحدهاي  انرژي  وري  بهره  بهبود  جهت  ها  یارانه 

برنامه ششم توسعه
 وى در انتها اهم اقدامات انجام شده توسط کارگروه کارشناسی  

را به شرح ذیل اعالم نمودند:
1-تدوین و نهایی نمودن آیین نامه تشکیل کارگروه کارشناسی بهره وري 

بخش صنعت،معدن و تجارت.
2-ارایه پیشنهادهاي اجرایی در برنامه ششم توسعه جهت ارتقاي بهرهوري 

بخش صنعت، معدن و تجارت.

صنعت،  بخش  وري  بهره  ارتقاي  جهت  اي  بودجه  هاي  پیشنهاد  3-ارایه 
معدن و تجارت درسال 1394.

 4-تهیه سند ارتقاي بهره وري بخش صنعت، معدن و تجارت به شرح ذیل:
  با بهره گیري از مطالعات تطبیقی داخلی و خارجی و استفاده 
تجارت  و  معدن  صنعت،  بخش  خبرگان  و  اندیشمندان  نظرات  از 
راهکارهاي ارتقاي بهره وري را در سه سطح بشرح ذیل دسته بندي و 

طبقه بندي نموده است:
الف) الزامات (فضاي عمومی کسب و کار):

وزارت  بیرونی  محیط  در  باید  که  باشد  می  راهکار   21 شامل 
بر  و تجارت اجرا شوند که بطور عمومی تاثیر خود را  صنعت، معدن 

روي بهره وري می گذارند.
ب)بخش صنعت، معدن و تجارت:

شامل 28 راهکار است که وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند 
بکار گیرد و در حوزه اختیارات این وزارتخانه  ارتقاي بهره وري  براي 

قرار می گیرد.
ج)بنگاه ها(توصیه ها):

شامل 29 راهکار می باشد که در سطح بنگاه ها قابل پیادهسازي 
هستند و از عهده بنگاه ها بر می آید.

همچنین در پیش نویس سند فوق الذکر 5 راهبرد با 22 برنامه 
عملیاتی جهت بهبود بهره وري بخش صنعت، معدن و تجارت بشرح 

ذیل تدوین شده است:
راهبرد اول: توسعه مدیریت و منابع انسانی

راهبرد دوم: توسعه فرهنگ بهره وري
راهبرد سوم: توسعه روابط صنعتی و بازار کسب و کار

راهبرد چهارم: قوانین و مقررات بهره وري
راهبرد پنجم: ارزیابی و نظارت بر بهره وري
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حضور مرکز توسعه فناورى و صنایع پیشرفته در کنفرانس بین المللی مدیریت فناوري 

تهیه پیش نویس تفاهم نامه معاونت آموزش، پژوهش و فناوري با ستاد توسعه فناوري نانو

برپایی نمایشگاه دائمى محصوالت حوزه صنایع پیشرفته 
و ضرورت  اهمیت  به  توجه  با 
سازى  تجارى  و  ملى  تولید  ارتقاى 
معاونت  پیشرفته،  محصوالت صنایع 
نظر  در  فناورى  و  پژوهش  آموزش، 
دارد نمایشگاهى دائمى جهت معرفى 
پیشرفته،  صنایع  حوزه  محصوالت 
وزارت  نادرى  شهید  ساختمان  در 
صنعت، معدن و تجارت برگزار نماید. 
در این نمایشگاه آخرین دستاوردها و 
محصوالت شرکت هاى صنایع پیشرفته  در حوزه هاى مختلف نانو، بایو، 

کنفرانس  هشتمین  و  المللى  بین  کنفرانس  چهارمین 
ملى مدیریت فناورى با شعار «نوآورى و تجارى سازى دانش 
و فناورى با تاکید بر نقش شبکه بنگاه هاى کوچک، متوسط، 
بزرگ و دانش بنیان»، توسط انجمن مدیریت فناورى ایران و 
با حضور صاحب نظران حوزه علم و فناورى و اقتصاد داخلى 
مرکز  در  جارى  سال  آذرماه   11 الى   10 تاریخ  طى  خارجى  و 

همایشهاى بین المللى جزیره کیش برگزار گردید.
اى  شبکه  و  اقتصادى  بزرگ  هاى  بنگاه  نقش  تبیین 
و  ها  ضرورت  بررسى  فناورى،  و  دانش  سازى  تجارى  در 
الزامات مدیریت فناورى در بنگاه هاى اقتصادى و شبکهها، 
دانش  ارتقا  فناورى،  دانش  سازى  تجارى  براى  بسترسازى 
اقتصادى،  فناورى در میان مدیران و کارشناسان بنگاه هاى 
مستندسازى تجربیات ملى و بین المللى بنگاه هاى اقتصادى 
این  محورهاى  و  اهداف  جمله  از  دانش  فناورى  مدیریت  در 

کنفرانس بود.
در این کنفرانس که رئیس مرکز توسعه فناورى و صنایع 

در راستاى تحقق سیاستهاى علم و فناورى ابالغى مقام معظم 
جهانى  بازار  در  ایران  شده  بینى  پیش  سهم  به  دستیابى  و  رهبرى 
صنایع  هاى  بنگاه  توسعه  کشور،  علمى  جامع  نقشه  در  نانو  فناورى 
با  معدن،  و  صنعت  در  فناورى  این  رسوخ  و  نانو  حوزه  در  پیشرفته 
مذاکرات انجام شده میان معاونت آموزش، پژوهش و فناورى و ستاد 
ویژه توسعه فناورى نانو مقرر شد تفاهم نامه  همکارى میان این دو 
تهیه  نامه مذکور  تفاهم  در این راستا پیش نویس  منعقد شود.  نهاد 
شده و از جمله زمینه هاى همکاري آن را می توان تشکیل کارگروه 
مشترك فیمابین ستاد نانو و معاونت، تدوین آیین نامه هاى عملیاتى، 
دستاوردهاى  هدایت  مرتبط،  و  الزم  پژوهشهاى  انجام  و  شناسایى 

الکترونیک و غیره معرفى خواهند شد.
مهندس آقاکثیرى، رئیس مرکز توسعه فناورى و صنایع پیشرفته، 
معرفى نوآورى ها و ظرفیت هاى بالقوه و بالفعل صنایع پیشرفته کشور، 
ایجاد رابطه پویا و مستمر بین بخش هاى خصوصى  و دولتى و جلب 
حمایت سازمان هاى دولتى و خصوصى جهت سرمایه گذارى در صنایع 

پیشرفته، را از مهمترین اهداف برگزارى این نمایشگاه عنوان نمود.
این حوزه  به  مربوط  فعال شرکت هاى  افزود جهت حضور  وى 
هماهنگى هاى الزم با ستادهاى زیست فناورى، نانوفناورى، انرژى هاى 
تجدید پذیر و... صورت پذیرفته است و تعدادى از شرکت هاى مربوطه 

جهت عرضه و نمایش محصوالت خود اعالم آمادگى نموده اند.

پیشرفته یکى از مدعوین آن بود، پنلهاى تخصصى با عناوین 
توسعه فناورى در بخش دولتى،توسعه صنعت ساخت قطعات 
و تجهیزات کشور، پژوهش در مدیریت مگا پروژه هاى کشور 
و توسعه و تجارى سازى فناورى در صنعت دارو برگزار گردید.
حمایت  هاى  سیاست  بخشى  «اثر  مقاله  دو  همچنین 
کامران  نوشته  ایران»  در  اختراعى  فناورى  تجارى سازى  از 
باقرى با محوریت چالش ها، الزامات و نقش بخش خصوصى در 
تجارى سازى دانش و فناورى و «فرآیند شکست شبکه هاى 
نوآورى رویکرد پایه دانش» از هادى نیل فروشان با محوریت 
فرایند نوآورى در شبکه بنگاه هاى و شرکت هاى  مدیریت 

دانش بنیان به عنوان مقاله هاى برتر معرفى شدند.

تحقیقاتى،  مشترك  طرحهاى  انجام  نانو،  فناورى  حوزه  پژوهشى 
مطالعاتى و نمونه سازى در مرز دانش و فناورى هاى پیشرفته، انجام 
پژوهشهاى مرتبط با توسعه بازار با هدف ایجاد زیر ساخت الزم براى 
کارگاه  و  تخصصى  هاى  نشست  برگزارى  صنایع،  در  فناورى  جذب 
آموزشى و نمایشگاه هاى داخلى و بینالمللى، تبادل اطالعات و تهیه 
بانک اطالعاتى تخصصى از ظرفیت ها، پتانسیل، امکانات سختافزارى 
اولویتدار در حوزه  و متخصصین، حمایت از  طرحهاى  نرمافزارى  و 
فناورى نانو و فراهم سازى زمینه مشاوره هاى متخصصین مدیریتى، 
و  کوچک  هاى  بنگاه  در   نانو  فناوریهاى  حوزه  در  تخصصى  و  فنى 

متوسط صنعتى و معدنى برشمرد.
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فرآیند  اصالح  براى  پیشرفته  صنایع  و  فناورى  توسعه  مرکز  پیشنهاد 

حمایتهاي قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان

گزارش آمارى- تحلیلی صدور مجوز صنایع پیشرفته 

ارزیابی و تشخیص صالحیت  در  موضوعاتى که  از  یکى 
فناورى  و  علمى  معاونت  بنیان  دانش  مؤسسات  و  شرکتها 
کردن  هدفمند  است،   بررسى  حال  در  جمهورى  ریاست 
بنیان  مؤسسات دانش  به شرکتها و  مالیاتى  تسهیالت  ارائه 
اجرایى  نامه  آئین   20 ماده  در  اینکه  به  باتوجه  مىباشد.  
مؤسسات  و  شرکتها  مالیات  مشمول  درآمدهاى  براي  قانون 
تحقیق و توسعه،  فعالیتهاى  و  قراردادها  از  دانشبنیان ناشى 
تجارى سازى و تولید محصول دانش بنیان،  معافیت مالیاتی 
به مدت پانزده سال در نظر گرفته شده، لکن باتوجه به اینکه 
مالیات یکى از منابع اصلى درآمد دولت مى باشد، دریافت آن 
از بنگاههاى بزرگ و اعمال معافیت براى بنگاه هاى کوچک و 
متوسط  مانعى براى بزرگ شدن و رقابت پذیر شدن بنگاه هاى 

  88/5/18 مورخ   43084/99757 8 مصوبه شماره  بند  ابالغ  با 
هیات وزیران مرکز پژوهش،  توسعه فناوري و صنایع نوین (مرکز توسعه 
به عنوان مرجع تشخیص طرحهاى  فناورى و صنایع پیشرفته فعلى) 
صنایع پیشرفته که خواستار احداث و استقرار در داخل محدوده 120 
کیلومتري تهران بودند، تعیین شد.  ذیًال خالصه عملکرد در خصوص 

بررسى طرح هاى صنایع پیشرفته ارائه شده است:  
خالصه عملکرد در بررسی طرحهاي مرتبط با حوزه صنایع پیشرفته (کل کشور)

تعداد طرح ردیف
هاي ارسالی

تعداد طرح 
هاي تأیید شده

تعداد طرح 
هاي رد شده

تعداد طرح هاي 
در دست بررسی

5872113688مجموع

صدور تائیدیه براي واحدهاي تولیدي مرتبط با حوزه صنایع پیشرفته  (کل کشور)

تعداد 
تائیدیههاي 
صادر شده

مجموع1389139013911392

185 مورد13 مورد24 مورد60 مورد88 مورداستان تهران

16 مورد-3 مورد13 مورد-استان البرز

5 مورد-3 مورد2 مورد-استان اصفهان

2 مورد--2 مورد-استان لرستان

1 مورد-1 مورد--استان مازندران

1 مورد-1 مورد--استان گیالن

1 مورد-1 مورد--استان همدان

211 مورد13 مورد33 مورد77 مورد88 موردمجموع

چالشى  بحثهاى  از  یکى  موضوع  این  لذا  بود.  کوچک خواهد 
کارگروه بوده و اعضا هنوز درخصوص نحوه پیاده سازى آن به 

اجماع نرسیدهاند.
با  پیشرفته  و صنایع  فناورى  توسعه  مرکز  اساس  براین 
درك اهمیت این موضوع پس از برگزارى جلسات کارشناسى، 
پیشنهادى را براى طرح در این کارگروه تهیه نمود. این مرکز با 
الگوبردارى از مدل چرخه عمر شرکتها، پیشنهاد مبسوطى را 
براى ارائه معافیتهاى مالیاتى در چهار طبقه بندى شرکتهاى 
نوپا، در حال رشد، بالغ و پیشرو تهیه نموده و در این خصوص 
است  ذکر  به  الزم  است.  نموده  تعریف  را  الزم  شاخصهاى 
و  نظر  اعالم  جهت  و  شده  ارائه  کارگروه  به  مذکور  پیشنهاد 

اصالحات نهایى براى اعضا ارسال شده است.

مختلف  رشتههاي  در  تا کنون  که مالحظه مى شود،  همانطور 
صنایع  و  فناوري  توسعه  مرکز  به  طرح   587 تعداد  پیشرفته،  صنایع 
تأیید،  آنها  مورد   211 میان  این  از  است که  ارسال گردیده  پیشرفته 
368مورد مردود و 8 طرح در دست بررسی می باشد. لکن متأسفانه با 
توجه به مشکالت اجرایی در پیادهسازي مصوبه دولت در استقرار صنایع 
نوین در محدوده 120 کیلومتري تهران به ویژه ابهاماتی که در مرحله 
تائید استقرار توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شده بود و 
با توجه به مصوبه شماره 124946/ ت 48608 هـ مورخ 1392/7/9 
هیأت وزیران، مبنى برتعریف و مصادیق جدیدي از صنایع نوین صدور 
جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداري صنایع پیشرفته متوقف شده است و 
علیرغم ماموریت مستقیم و شفاف این وزارتخانه براى ارزیابى و بررسى 
درخواست متقاضیان و سرمایهگذاران صنعتى،  بند (ب) تصویب نامه 

فوق عمًال این اختیار از این وزارتخانه سلب شده است. 
با تالشهاى مرکز توسعه فناورى و صنایع پیشرفته پیش نویس 
مصوبه اصالحی و تکمیلی «صنایع پیشرفته»، جهت بررسى به هیأت 
دولت تقدیم و پس از طرح موضوع در چندین جلسه کمیسیون امور 
اصالح  کلیات  دولت،  هیئت  دفتر  زیست  محیط  و  صنعت  زیربنایى، 
تصویب  1392/7/9به  مورخ  هـ   48608 124946/ ت  مصوبه شماره 
رسید. بدیهى است با تصویب مصوبه جدید مشکالت پیش آمده رفع و 
امکان صدور جواز تاسیس و پروانه بهره بردارى براى صنایع پیشرفته 

فراهم خواهد شد.
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بررسیها نشان مى دهد شتاب جهانى عالئم تجارى و برند سازى، تجارت و 
اقتصاد جهانى را در تسخیر خود قرار داده و سرعت رقابتهاى تجارى را به حدى 
رسانده است که دیگر برند سازى و ثبت جهانى را از حالت انتخاب خارج کرده و 
به یک ضرورت مهم و اجتناب ناپذیر تبدیل نموده است. در این بین  نقش اساسى 
و تعیین کننده حمایت از حقوق مالکیت فکرى و بطور اخص مالکیت صنعتى در 
اقتصادى و تجارى، رونق کسب و کار، حفظ  نوآورى، توسعه  ابتکار،  ایجاد زمینه 
المللى  منابع کارآمد و نهادهاى دانش بنیان، رشد سرمایه گذارى و تجارت بین 
کامال آشکار و حیاتى است. لزوم استفاده از ظرفیت هاى قانونى حمایت از حقوق 
مالکیت صنعتى در ابعاد ملى و بین المللى از برندهاى تجارى، طرحهاى صنعتى، 
اختراعات و نشانه هاى جغرافیایى در جهت حمایت  از حقوق اقتصادى و تجارى 
شرکتها، موسسات، صنعتگران، معدن چیان و تولید کنندگان صنایع کوچک سنتى 
و محصوالت غذائى عالوه براینکه امرى مهم و ضرورى است بلکه به جرات مىتوان 
از ارکان حوزه تجارت محسوب مى  گفت که امروزه در تمامى کشورهاى جهان 
گردد. همچنین جلوگیرى از سواستفاده هاى احتمالى با توسل به ضمانت اجرایى 
معاهدات  به  ایران  الحاق  به  توجه  با  المللى  بین  قوانین  و  ملى  قوانین  در  موثر 
بین المللى نظیر کنوانسیون پاریس راجع به طرحهاى صنعتى و ثبت اختراعات ، 
پروتکل مادرید در مورد عالئم یا برندهاى تجارى و جلو گیرى از نشانه هاى غیر 
واقعى و گمراه کننده بر روى کاالها ، موافقتنامه لیسبون در زمینه حمایت از اسامى 
ایران  الحاق  نشانه هاى جغرافیایى و همچنین  مبدا و فراهم شدن حقوق قانونى 
به کنوانسیون موسس سازمان جهانى مالکیت معنوى (وایپو) از دیگر ظرفیتها و 

مزیتهاى ثبت جهانى و حمایت از حقوق مالکیت صنعتى و اختراعات است.
اهداف و ماموریتها:

 حمایت از حقوق مالکیت فکرى و مدیریت مالکیت صنعتى و اختراعات در 
قلمرو صنعت، معدن، صنایع کوچک سنتى و محصوالت غذائى در قالب هماهنگى 

و ایجاد سازوکارهاى الزم با سازمانها و موسسات داخلى و جهانى
شرح وظایف:

از حقوق مالکیت  براى حمایت موثر  ایجاد سازوکارهاى الزم  و  1- هماهنگى 
صنعتى و اختراعات در قلمرو صنعت، معدن، صنایع کوچک سنتى(فلکلور) و 

محصوالت غذائى
2- هماهنگى و ایجاد سازوکارهاى الزم براى حمایت از حقوق مالکیت فکرى و 

نتیجه  در  که  شده  تغییر  دچار  انسانها  اجتماعى  حیاط  محیط 
در  مردم  اختیار  شدن  جهانى  در  کند.  مى  طلب  را  شدن  جهانى 
حوزههاى مختلف افزایش یافته و متکى به رشد عقالنى و رشد بصیرت 

پیش مى رود و در نهایت یک فرهنگ جهانى انسانها را ارائه مى کند.
فرموالسیون و اجراى استراتژى ملى مالکیت فکرى، هم چالشها 
و هم فرصت ها را در پیش روى ما قرار مى دهد. وقتى چالشها بوجود 
حس  کامال  استراتژى  یا  راهبرد  ضرورت  شود  مى  مطرح  و  مىآید 
مىشود تا بتوان از این چالشها عبور کرده و بسمت جهانى شدن پیش 
براى  به مالکیت فکرى است و  نیاز  براى جهانى شدن  بنابراین  رویم. 

تحقق مالکیت فکرى الزاما نیاز به یک استراتژى ملى است. 
یک  فلسفى  و  فرهنگى  اقتصادى،  شرایط  از  الهام  با  استراتژى 
کشور تدوین مى شود. استراتژى در حوزه هاى مختلف متفاوت است 
مثال در اختراعات بر تئورى خالقیت تکیه دارد در حالى که در ثبت 

عالئم به پشتیبانى اقتصادى تکیه مى کند.
واقع  در  مالکیت صنعتى،  اخص  بطور  یا  و  فکرى  مالکیت  بیان 
ورود به قلمرو تفکر و اندیشه است که منشاء تمامى ایده ها و نظرات 
و  تحقیق  سرمایه گذارى در  بناى توسعه، رشد  بوده و موجب سنگ 
فناورىهاى نو، ارتقاى تراز تجارى و در نهایت رشد اقتصادى مى گردد.

توجه روزافزون به نظام مالکیت صنعتى نیرومند و پویا که بتواند 
انگیختن خالقیتها  بر  و خارجى،  در جلب سرمایه گذاریهاى داخلى 
و نوآوریها و استفاده از صنایع نوین موثر باشد. از مسائل زیر بنایى و 

ضرورت تشکیل دفتر مالکیت صنعتى

جهانى شدن یک فرصت است یا یک چالش؟

صنعتى، کشفیات علمى و فناوریهاى صنعتى،  طراحى هاى صنعتى و برندهاى تجارى 
3- تعیین راهبرد و سیاستگذارى در مدیریت مالکیت صنعتى و همکارى در 

تدوین راهبرد ملى مالکیت فکرى
4- انجام مطالعات و بررسیهاى مستمر نسبت به دستاوردهاى علمى و تجارب 

سایر کشورهاى جهان در زمینه مالکیت فکرى و بطور اخص مالکیت صنعتى
5- پیشبرد حمایت از مالکیت صنعتى از طریق همکارى با سازمانهاى ملى و 

جهانى
6- بررسى، مطالعه و استعدادیابى تولیدات صنعتى، معدنى، سنتى، خدماتى و 

غذائى جهت هماهنگى ثبت ملى و ایجاد سازوکار الزم براى ثبت جهانى
7- هماهنگى و برگزارى جلسات تخصصى با موسسات و شرکت هاى تابعه در 

ارتباط با موضوع مالکیت  صنعتى و تجارى سازى
8- تهیه پیش نویس لوایح و آئین نامه هاى اجرایى مربوط به مالکیت صنعتى 
با درنظرگرفتن احتیاجات،  مقتضیات و تعهدات بین المللى و عنداللزوم  طرح 

در کمیته هاى مشورتى 
9- اطالع رسانى، فرهنگ سازى و عنداللزوم انتشار نشریه تخصصى مرتبط 

10- پذیرش، بررسى و اقدام الزم درخصوص اظهارنامه هاى ثبت ملى و جهانى 
عالئم تجارتى،  نشانه هاى جغرافیایى،  طرحهاى صنعتى و اختراعات 

بر عملکرد بخش خصوصى در حوزه  نظارت  اعتبار سنجى و  11- ساماندهى، 
مالکیت صنعتى 

کنوانسیونهاى  و  معاهدات  ها،  موافقتنامه  اجراى  پیگیرى  و  بررسى   -12
مورد شرکت در  و حسب  معاهدات جدید  به  پیوستن  و  و جهانى  بینالمللى 

اجالسها و کنفرانس هاى ملى و جهانى
و  معدنچیان  صنعتگران،  شرکتها،  موسسات،  با  ارتباط  و  هماهنگى   -13
تولیدکنندگان محصوالت غذائى جهت مستند سازى، تهیه گزارشات کارشناسى، 
تنظیم اظهارنامه هاى ملى و جهانى و ارسال به سازمان جهانى وایپو(wipo) و 

پیگیرى تا حصول نتیجه نهائى
اختراعات ثبت  و  از تجارى سازى طرحهاى صنعتى  14-تالش و حمایت 

شده ملى و جهانى 
15-تهیه گزارش ساالنه از ثبت ملى و جهانى در حوزه مالکیت صنعتى و 

اختراعات و گزارش تجارى سازى دارایى هاى فکرى ثبت شده  

عامل مهم و اساسى در امر توسعه پایدار 
و جهانى شدن به شمار مى آید.

دانایى  اقتصاد  امروز  دنیاى  در 
قرار  تاکید  مورد  اى  فزاینده  بطور  محور 
مى گیرد. در بخش صنعت نیز هر جا که 
است  رفته  پیش  محور  دانایى  اساس  بر 
آسیب ندیده و اغلب صنایع و کارخانجاتى  
مورد  اند  کرده  عمل  سنتى  بطور  که 
آسیب جدى قرار گرفته است. براى مثال 
شکست  ژاپن  و  آلمان  نظیر  کشورهایى 

خورده هاى جنگ جهانى دوم با ارزش نهادن به فکر، خالقیت، نوآورى 
و اتکا به توسعه منابع انسانى و مدیریتى توانسته اند در چنین جایگاه 

صنعتى، اقتصادى و جهانى قرار گیرند.
به نقل از دکتر نهاوندیان اقتصاد دان، حقوق مالکیت فکرى در 
تواند  نمى  و  مى شود  توازن الزم هست حمایت  داراى  که  اقتصادى 
در اقتصاد رانتى مورد حمایت قرار گیرد فلذا یک رابطه جدى وجود 
دارد بین حقوق مالکیت فکرى و سالم سازى نظام اقتصادى و از میان 
برداشتن نظام رانتى. از مشکالت ما در حوزه تجارت حال حاضر عدم 
با  محصوالت  و  کاالها  داشتن  برغم  که  است  تجارى  برندهاى  ثبت 
بتواند رقابت جدى در تجارت  شهرت جهانى، هنوز برند یا نشانى که 

 سید مهدى میرصالحىجهانى داشته باشد نداریم.  
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مقدمه
ـ علیرغم سهم باالى تولید زعفران در ایران، بهره ورى منابع و کمیت و 

کیفیت تولید در ایران بهینه نمى باشد.
هاى تجارت  نصیب واسطه  ایران  افزوده صادرات زعفران  ارزش  ـ عمده 

بین المللى زعفران در خارج از کشور مى گردد.
فعاالن  کافى  باعث عدم شناخت  المللى  بین  بازارهاى  در  حضور  عدم  ـ 

ایرانى از مصرف کنندگان نهایى زعفران شده است.
ـ تحقیقات مناسب و کاربردى با توجه به قابلیت کاربرد زعفران در صنایع 

غذایى، دارویى و بهداشتى- آرایشى زعفران انجام نشده است.
 ـ محصوالت جانبى و محصوالت تولید شده از زعفران بسیار ناچیز بوده 

و ارزش افزوده ناشى از این محصوالت مغفول مانده است.
ـ نهادهاى تخصصى و مکمل توسعه زنجیره ارزش قوام نیافته و متضمن 

توسعه و پایدارى این بخش نمى باشند.
مشخصات پروژه

- پروژه توسعه زنجیره ارزش صنعت زعفران با همکارى بانک کشاورزى 
جمهورى اسالمى ایران و یونیدو از ژانویه سال 2013 آغاز گردید. بررسى هاى 
حاصل از مطالعات میدانى و اطالعات ثانویه در حوزه هاى مختلف کشاورزى، 
صنعت و بازار زعفران و همین طور جمع آورى اطالعات مختلف از نهادهاى 
تدوین  المللى و تحلیل بخشهاى مختلف منجر به  بین  نهادهاى  پشتیبان و 

گزارش مطالعه شناختى پروژه گردید.
- در این پروژه اگرچه بازار به عنوان محور پروژه در نظر گرفته شده 
تمرکز  اولیه،  برخى استانداردهاى  از  محلى  فعاالن  فاصله  دلیل  به  اما  است، 
برنامه ها در سال اول بر اصالح بخش هاى تولید کشاورزى و تا حدى فراورى 

قرار گرفت.
بدین ترتیب، در حال حاضر و در سال اول اجراى پروژه توسعه 
زنجیره ارزش زعفران، حوزه هاى زیر تحت پوشش برنامه هاى اجرایى 

این پروژه قرار دارند:
در  پایلوت  عنوان  (به  جنوبى  و  رضوى  استان خراسان  دو  در  18روستا   •

سال اول)
• 10287 مزرعه

• 4700 هکتار مزرعه زعفران
• 16000 نفر بهره بردار(کشاورز) زعفرانکار

• 21 مشاور متخصص محلى زعفران
• 42 شرکت صادراتى زعفران

• بیش از50 شرکت فرآورى و بسته بندى زعفران
حوزه کشاورزى

زعفران،  کشاورزى  بخش  در  ارزش  زنجیره  توسعه  از  هدف   -
و  (کشاورزان)  برداران  بهره  فعالیتهاى  از  مناسب  افزوده  ارزش  کسب 
افزایش بهره ورى کمى و کیفى در حوزه تولید زعفران مى باشد. این 

هدف کلى در قالب اهداف فرعى زیردنبال مى شود:
• ارتقاء عملکرد تولید زعفران از 3/5 کیلوگرم به 8 کیلوگرم در هکتار

• افزایش کیفیت محصول نهایى تولید شده در بخش کشاورزى
• شناسایى و ردیابى محصول

• اصالح ساختار حاکم با تاکید بر روابط مبتنى بر قرارداد
• شبکه سازى، هم افزایى و مشارکت جمعى در فرآیندهاى تولید و پس از تولید
با هدف دستیابى به اهداف ذکر شده برنامه هاى اجرایى به شرح 

زیر تا کنون به مرحله اجرا رسیده است:
1ـ تشکیل شوراى تولید زعفران

2ـ انتخاب 31 روستاى منتخب در دو استان خراسان رضوى و جنوبى
3ـ انتخاب 31 مشاور محلى (BDSP) زعفران در روستاهاى منتخب

4ـ آموزش تخصصى مشاورین محلى به مدت 4 روز درمشهد
5ـ شبکه سازى در روستاهاى منتخب

6ـ تجهیز شبکه هاى ایجاد شده به مرکز جدا سازى، نگهدارى و دستگاه 
خشک کن زعفران

پروژه توسعه زنجیره ارزش صنعت زعفران

حوزه فراورى، بسته بندى و صادرات
صادرات  و  فراورى  بخش  در  ارزش  زنجیره  توسعه  از  هدف  ـ 
زعفران، توسعه محصوالت جدید از زعفران و توانمندسازى بنگاههاى 
بازار  توسعه  مناسب،  بندى  بسته  بهینه،  فراورى  جهت  در  تولیدى 
بین  و  ملى  برندهاى  توسعه  و  ایجاد  و  المللى  بین  در سطح  زعفران 
به ترتیب زیر  برنامه هاى در دست اجرا  عناوین برخى  است.  المللى 

مىباشد:
استانداردهاى  و  ها  خواسته  بر  مبتنى  استانداردها،  و  کیفیت  ارتقاى   •

عمومى و اختصاصى خریداران
تولید محصوالت جدید از زعفران و کاربرد زعفران در تولید محصوالت   •

جدید
• ارتقاى بسته بندى زعفران

• توسعه بازارهاى بین المللى در مناطق اروپا، شرق آسیا و خاور میانه
• شناسایى بازارهاى جدید صادراتى و کانال هاى جدید توزیع و فروش

• کسب حداکثر ارزش افزوده با ایجاد شبکه هاى عمودى مبتنى بر قرارداد
• هم افزایى و مشارکت در توسعه بازارهاى بین المللى.

با هدف دستیابى به اهداف ذکر شده، برنامه هاى اجرایى به شرح 
زیر تا کنون به مرحله اجرا رسیده است:
1ـ تشکیل شوراى صنعت و صادرات

2ـ انتخاب دو BDSP بازار براى خاورمیانه و کشورهاى حوزه اسکاندیناوى
3ـ اخذ گواهینامه ایزو 22000 براى شش شرکت صادراتى

4ـ آموزش دوره تخصصى مدیریت کسب و کار ویژه بنگاه هاى فراورى و 
بسته بندى

5ـ  حضور 3 شرکت صادراتى رده A در نمایشگاه اروپایى
حوزه آموزش و اطالع رسانى

ـ برنامه هاى حوزه آموزش و اطالع رسانى عمدتا شامل تامین و 
تهیه زیر ساختهاى الزم براى اجراى برنامه هاى عملیاتى و همچنین 
طیف متنوعى از فعالیتهاى جارى پروژه مى باشد که در نهایت هدف آن 
توسعه اعتماد و ارتقاى سطح سرمایه اجتماعى بین فعالین، توسعه نهادى 
و نهاد سازى و افزایش سطح اعتماد با نهادهاى پشتیبان و اطالع رسانى 

زمینه هاى فعالیتى پروژه به کلیه نهادها و ذینفعان درگیر مىباشد.
- برنامه هاى اجراى شده تا کنون در این حوزه عبارتند از:

1ـ  تهیه سایت اطالع رسانى و گزارش دهى پروژه
2ـ تهیه و راه اندازى سیستم اطالع رسانى دو طرفه پیامک تلفن همراه

3ـ تهیه صفحات اجتماعى و تعاملى در اینترنت
4ـ تهیه جزوه، کتاب، بروشور و پوسترهاى اطالع رسانى

مطالبات  پیگیرى  یا  و  ذینفعان  بین  اندیشى  هم  جلسات  برگزارى  5ـ 
ذینفعان از نهادهاى پشتیبان

بانک  کارشناسان  و  مدیران  براى  آموزشى  هاى  کارگاه  برگزارى  6ـ 
کشاورزى در حوزه زنجیره ارزش و تامین مالى  زنجیره ارزش

بابک محمدى
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سازمان  در  معدنى  هاى  محدوده  مزایده  دوره  اولین 
صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان برگزار شد.

ریاست سازمان با اعالم این خبر افزود: در راستاى فرمایشات 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و با توجه به پتانسیلهاى بالقوه 
باالى معدنى منطقه، در جهت رفع محرومیت و اشتغالزایى و 
محدوده  تمام  هستیم  درصدد  ها  پتانسیل  این  کردن  بالفعل 
مزایده  فرآیند  طریق  از  را  کرمان  استان  جنوب  ابطالى  هاى 

عمومى به سرمایهگذاران واقعى واگذار کنیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
در  داد:  ادامه  نسب  اسکندرى  محمود  دکتر  کرمان،  جنوب 

برگزارى اولین مزایده معدنى در جنوب استان کرمان 
اولین مرحله، 13 محدوده معدنى شامل یک محدوده آهن- 
یک محدوده بنتونیت- چهار محدوده پلى متال- یک محدوده 
سنگ تزئینى- دو محدوده سیلیس- سه محدوده کرومیت و 

یک محدوده مس به مزایده گذاشته شد.
شامل  کننده  شرکت   7 که  مزایده  این  در  گفت:  وى 
داشت،  برنده   5 و  داشتند  حضور  شخص   2 و  شرکت   5
مزایده  برندگان  به  متال  پلى  و  کرومیت  محدودههاى مس- 

واگذار شدند.
ایشان همچنین افزود: در آینده نزدیک 2 پهنه اکتشافى 
زیادى  تعداد  و  مربع  کیلومتر   1500 و   2091 مساحت  به 
محدوده داراى شرایط واگذارى، به مزایده گذاشته خواهد شد.

و  ها  شرکت  تمامى  از  دعوت  با  نسب  اسکندرى  دکتر 
سازمان،  آتى  هاى  مزایده  در  شرکت  براى  توانمند  اشخاص 
گفت: این سازمان آمادگى دارد تمامى موارد قانونى مورد نیاز 
شرکت کنندگان در مزایده ها را در اسرع وقت در جهت توسعه 

منطقه انجام دهد.
برندگان  و  کنندگان  شرکت  اسامى  است،  ذکر  به  الزم 

اولین مرحله مزایده ها در سایت سازمان به آدرس:
 www.skr.mimt.gov.ir قرار دارد.

دکتر امامى، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیارى گفت: در روز 93/9/18 سه محصول فریزر صندوقى، بخارى 
برقى و دستگاه جرثقیل منحصر به فرد بنادر winch sinker li با 

حضور مسئوالن رونمایى شد.
براى  هم  برقى  بخارى  فریزر صندوقى،  افزود:  امامى  نعیم  سید 
و  طراحى  ایران  خانگى  لوازم  تولید  قطب  در  کشور  در  بار  نخستین 
در  آن  هزاردستگاه   150 سالیانه  تولید  ظرفیت  که  اند  شده  ساخته 

چهارمحال و بختیارى وجود دارد.
اما  دارد  خارجى  مشابه  نمونه  محصول  دو  این  گفت:  وى 
نمونههاى ساخته شده داراى طراحى وتکنولوژى جدیدى است که آن 

را از نمونههاى موجود متمایز مى کند.
امامى گفت: کسب گواهینامه هاى بین المللى و ملى، بهینهسازى 
قیمت  و  ارتقا کیفیت  خارجى،  و  داخلى  استانداردهاى  انرژى  مصرف 

مناسب از شاخص هاى این دو محصول است.
 winch sinker وى گفت: دستگاه جرثقیل منحصر به فرد بنادر
li شامل موتور، گیربکس و قرقره با طراحى ویژه در صنایع کشتى 
سازى کاربرد داردکه انحصار ساخت این دستگاه پیش از این در اختیار 

کشورهاى اروپایى بود.
به  دستگاه  این  تحریم  درسال هاى  اینکه  به  اشاره  با  امامى 
 winch sinker li شرکت هاى نیازمند تحویل نشد، افزود : دستگاه
براى باالبردن و حرکت دادن 250 تن بار از شناورهاى بزرگ توانایى دارد.
وى گفت: این دستگاه در یک کارگاه ساده با  زیربناى هزار متر 
و  تجهیزات  و  امکانات  کمترین  با  و  در قطب صنعتى شهرکرد  مربع 

رونمایى از3 محصول صنعتى و 4 محصول پژوهشى در استان چهارمحال و بختیارى
صنعتگران  خالقیت  با 
شد  ساخته  ایرانى 
مراسمى  در  امروز  و 
مسئوالن  حضور  با 

رونمایى شدند.
این  اساس  بر 
نمایشگاه  در  و  گزارش 
پژوهشى  دستاوردهاى 
بختیارى  و  چهارمحال 

از 4 محصول جدید پژوهشى صنعتى رونمایى شد.
سید نعیم امامى، در حاشیه این مراسم که نخستین روز هفته 
تخصصى،  آرد  شامل  محصوالت  این  گفت:  گردید،  برگزار  پژوهش 

سبوس فرآورى شده، دانه مالت تیره و پودر مالت تیره است.
دکتر امامى ظرفیت تولید روزانه آرد تخصصى را 500 کیسه 25 
کیلویى اعالم کرد و گفت: سبوس فرآورى شده موجب کاهش اسید 

سیتیک و افزایش امالح، فیبر و ویتامین مى شود.
وى افزود: دانه مالت تیره و پودر مالت تیره هم در صنایع غذایى 

جایگزین رنگ مصنوعى و طعم دهنده مصنوعى است.
هزار  را  محصوالت  این  سالیانه  تولید  همچنین، ظرفیت  ایشان 
تن اعالم کرد و افزود: با تولید این محصول براى 20 نفر اشتغال ایجاد 

شده است.
 15 هفشجان  در  کشور  سازى صنعتى  مالت  کارخانه  نخستین 

کیلومترى شهرکرد ساخته شده است.
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تقدیر از شرکتهاى برتر تولیدکننده نرم افزار در روز صنعت
در مراسم چهارمین جشنواره پژوهش و فناورى صنعت، 
برگزار  جارى  سال  ماه  آذر   24 تاریخ  در  که  تجارت  و  معدن 
گردید، از شرکتهاى برتر حوزه تولید نرم افزار تقدیر و تجلیل 

بعمل آمد.
صنعت،  وزارت  عالى  مقام  حضور  با  که  مراسم  این  در 

و  پژوهشى  دستاوردهاى  نمایشگاه  پژوهش  هفته  مناسبت  به 
دائمى  محل  در  بلوچستان  و  سیستان  اجرایى  دستگاه هاى  فناورى 
نمایشگاه هاى زاهدان با حضور معاونان استاندار و مسئوالن افتتاح شد. 
استاندار  انسانى  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  اربابى،  زهرا 
هر  پایدار  توسعه  داشت:  اظهار  مراسم  این  در  بلوچستان  و  سیستان 
جامعه مبتنى بر دانش و پژوهش است. اربابى افزود: با توجه به اینکه 
روز دانشجو و هفته پژوهش با هم مقارن شده است به تمام دانشجویانى 
نقش  مى گوییم  مى کنند  اندیشیدن  و  دانایى  صرف  را  خود  وقت  که 
دارند. وى  جامعه  فرهنگى  و  سیاسى  اجتماعى،  توسعه  در  سازنده اى 
گفت: دانشجو عضو فعال و تاثیرگذار جامعه است و وظیفه آن تنها این 
نیست که به دانشگاه بیاید و بى توجه به محیط اطراف برود بلکه باید 

احساس تعهد و مسئولیت کند.
به محیط اطراف خود  نسبت  نباید  دانشجو  تصریح کرد:  اربابى 
بى توجه باشد او وظیفه دارد براى رفع مشکالت منطقه خود با دانش 
با  باید  دانشجویان  کردند:  تأیید  باشد.ایشان  کوشا  تحقیق  بر  مبتنى 
ذهن نقادانه و بینش مبتنى بر دانش و فناورى نوین به کمک رفع مشکالت 
منطقه بیایید زیرا امروز بیش از پیش نیاز به نقش دانش آفرینى آن ها داریم 

تا با پشتوانه توان علمى آنها مشکالت منطقه یک به یک برطرف شود. 
همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت معدن 
افتتاح  مراسم  حاشیه  در  بلوچستان  و  سیستان  استان  تجارت  و 
دستاوردهاى پژوهشى دستگاههاى اجرایى استان که به همت معاونت 

افتتاح نمایشگاه دستاوردهاى پژوهشى و فناورى دستگاه هاى اجرایى
استان سیستان و بلوچستان به مناسبت هفته پژوهش

برنامه ریزى و منابع انسانى استاندارى و سازمان صنعت،معدن و تجارت 
استان در محل دائمى نمایشگاههاى بین المللى زاهدان برگزار گردید 
گفت: همکارى دانشگاهها با بخش صنعت،معدن و تجارت استان نوید 

بخش داشتن اقتصادى قوى خواهد شد.
در  مستمر  پژوهشهاى  انجام  گفت:  سرگزى  رضا  محمد 
زمینههاى مختلف این حوزه سبب توسعه و ارتقاء فعالیتهاى معدنى و 
تجارى و صنعتى گردیده و این امر باعث تغییر چهره استان شده است. 
وى افزود: در نمایشگاه دستاوردهاى پژوهشى و در غرفه سازمان 
توسعه  80 طرح پژوهشى به جهت  از  بیش  تجارت  و  صنعت، معدن 
بخش معدن و صنایع معدنى و پژوهشهاى صورت پذیرفته در زمینه 
دیگر  از  است.  گرفته  قرار  عالقمندان  دید  معرض  در  تجارت  توسعه 
پژوهشهاى در حال انجام در این حوزه تدوین سند راهبردى توسعه 
صنعتى و معدنى استان است که فاز اول آن در بهار 93 به پایان رسیده 
و در مرحلهى دوم با هدف تجزیه و تحلیل ساختارها و ارائه راهبردهاى 
صنعت و معدن، مقایسه ساختارهاى موجود صنعت و معدن با اهداف 
برنامه اول و دوم توسعه، معرفى راهبردهاى مناسب توسعه صنعتى و 

معدنى در حال تدوین است.
زاهدان  زمین شناسى  مرکز  همچنین مهندس موسوى، مسئول 
استان  در  سازمان  اکتشافى  و  زمین شناسى  فعالیت هاى  بیان  ضمن 
به   1 مقیاس  به  شناسى  زمین  نقشه هاى  از  بلوچستان  و  سیستان 
25000 شهر زاهدان به عنوان جدیدترین فعالیت زمین شناسى سازمان 
نقشه هاى  تهیه  اهمیت  خصوص  در  توضیحاتى  و  کرد  یاد  استان  در 

زمین شناسى و کاربردهاى آن به مقامات استانى ارائه کرد.
الزم به ذکر در این نمایشگاه 40 دستگاه اجرایى در نمایشگاهى 
نمایش  به  را  خود  پژوهشى  طرحهاى  مربع  متر   4500 مساحت  به 

گذاشته اند.

سه  گردید،  برگزار  حوزه  این  مسئولین  و  تجارت  و  معدن 
شرکت مهندسى شبکه و فناورى اطالعات همگامان، سنجش 
معاونت  ارزیابى  براساس  پارس،  رایان  حساب  و  آسیا  افزار 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  فناورى  و  پژوهش  آموزش، 

بعنوان شرکتهاى برتر تولیدکننده نرمافزار معرفى شدند. 




