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َربَّنَا َال تَْجَعلْنَا فِتْنًَۀ لِّلَِّذیَن َکَفُروا َواْغِفْر لَنَا َربَّنَا إِنََّک أَنَت الَْعِزیُز الَْحِکیُمٌ  *سوره الممتحنۀ آیه 5
پروردگارا، ما را وسیله آزمایش براى کسانى که کفر ورزیده اند مگردان، و بر ما ببخشاى که تو خود تواناى سنجیده کارى.

سخن مدیر مسئول: 
سالم

از آنچه که در سال 57 گذشت، اما هنوز نگذشته و باقیست، چه براى نسلى  بهمن طنین انداز خاطرات پرشکوهى است 
که بودند و دیدند و حس کردند و متأثر شدند از روزهایى که نبض زمان از حرکت باز مى ایستاد و به تماشاى روزگارى جاودانه 
مىنشست، و چه براى قشرى که آن همه بزرگى و جاودانگى را شنیدند و بى کاستى باورش کردند. بهمن تجلى شکوهمند حماسه 
و سرافرازى ملتى است که در عصر اسارت انسان و روزگار قحطى انسانیت، انسانیت را به رخ جهانیان نمودار ساخت. امیدمان این 

است در پهنه اسالم امروز، در عرصه ایران زمین، معناى انسانیت را به منصه ظهور نشانیم.
مفتخریم به اینکه چهارمین شماره از ماهنامه خلق ارزش اکنون در مقابل چشمان شماست، قصد داریم مقاله ها، نوآورىها، 
دستاوردها و هر آنچه نزد شما جالب و خواندنى است چه متعلق به شما باشد و چه تعلقى به شما نداشته باشد (با درج منبع)، 
منتشر نمائیم، پس برایمان ارسال کنید. از همکارانى که طى ماه هاى گذشته نظرات خود را براى ما ارسال نمودند قدردانى مىکنم. 

کمافىالسابق  khabarnameh@mimt.gov.ir  منتظر دریافت انتظارات، انتقادات و پیشنهادات شماست.
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 در این مراسم دکتر على اصغر توفیق معاون آموزش، پژوهش و فناورى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، مهندس نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملى استاندارد، دکتر 
عبدالحسین فریدون مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناورى و مدیر کل دفتر وزارتى، 
حجه االسالم رضوى امام جمعه موقت شیراز و تعدادى از نمایندگان استان فارس در 

مجلس شوراى اسالمى حضور داشتند. 
احمد  سید  دکتر  فناورى،   و  پژوهش  آموزش،  معاونت  دفتر  گزارش  به 
فاضلزاده رییس پارك علم و فناورى استان فارس در این مراسم گفت: با توجه به 
پتانسیل هاى علمى و فناورى استان فارس در حوزه هاى مختلف و توجه به رویکرد 

اقتصاد دانش محور، توسعه فیزیکى این مجموعه مد نظر مسووالن قرار گرفت. 
دانشگاهها  التحصیالن  فارغ  براى  مناسب  بستر  ایجاد  داد:  ادامه  فاضلزاده 
جهت استقرار شرکت هاى دانش بنیان تخصصى و مرکز توسعه فناوریهاى کلیدى، 

طرح کالن ملى ایجاد برج فناورى در این پارك را مطرح کرده است. 
وى گفت: برج فناورى در زیربناى به وسعت شش هزار متر مربع در 10 طبقه 
در سایت پارك علم و فناورى با بهره گیرى از اعتبارات ملى احداث مى شود. که 
در هشت طبقه از این برج شرکت هاى دانش بنیان توسعه یافته و پروژه کالن ملى 
توسعه فناورى هاى کلیدى مستقر مى شوند. همچنین دو طبقه از این مجموعه به 
خدمات رفاهى و ورزشى براى موسسات مستقر در پارك اختصاص داده شده است. 

بگفته وى، در برج فناورى مقدمات اشتغال 400 نفر از صاحبان ایده و فارغ 
التحصیالن دانشگاهى فراهم شده که با استقرار آنها زمینه توسعه دانش به صنعت 
ایجاد مى شود. ایشان اشاره کردند، طراحى، معمارى و سازه این برج متمایز و تداعى 

کننده مفهوم فناورى است و از مصالح و تکنولوژى نوین در آن استفاده مى شود. 
فاضلزاده خاطر نشان کرد: هم اکنون 200 شرکت دانش بنیان در این پارك 

مستقر هستند و زمینه استقرار 100 شرکت دیگر نیز فراهم شده است. 
در ادامه این مراسم، دکتر توفیق گفت: بانک جهانى سرمایه کشورهاى جهان 
را 708 هزار میلیارد دالر اعالم کرده که در این جمع دارایىهاى طبیعى،  تکنولوژى 
و کارخانجات و دارایى هاى نامشهود یعنى ذخایر علمى و پژوهشى و صاحبان اندیشه 
کشورها در آن دیده شده است. که براساس این گزارش،  دارایىهاى نا مشهود ایران 
12 درصد کل دارایى کشور حساب شده که بدلیل عدم اعالم اطالعات واقعى،  این 

میزان صحیح نیست. 
توفیق اضافه کرد: در کشورهاى پیشرفته، دارایى هاى نامشهود 70درصد از 
سرمایه آنها و در کشورهاى در حال توسعه 50 درصد از ثروت آنها محاسبه شده است. 
دکتر توفیق بیان داشت: متاسفانه در کشور ما صاحبان اندیشه،  محققان و 
اساتید دانشگاهها،  نخبگان شرکتهاى دانش بنیان، در جمع سرمایهها به حساب 
نیامده اند. به همین دلیل میزان داراییهاى نا مشهود ما ارقامى غیر واقعى یافتهاند. 

وى گفت: در این راستا تفاهم نامه هایى با وزارتخانه هاى آموزش و پرورش، 
علوم، تحقیقات و فناورى، کار و امور اجتماعى، فرهنگ و ارشاد اسالمى و معاونت 

عملیات اجرائى برج فناورى پارك علم و فناورى فارس همزمان با برگزارى جشن سالگرد انقالب اسالمى
پس در مجموع  این  از  و تاکید گردید که  منعقد  ریاست جمهورى  فناورى  علمى 
بعنوان  را  تحقیقاتى  و  علمى  انسانى،  سرمایه هاى  بخش،  هر  در  خود  دارایىهاى 

دارایىهاى نامشهود اضافه نمایند. 
ایشان در ادامه بیان کردند: پاركهاى علم و فناورى در ایران رو به رشد و 
توسعه هستند و شرکتهاى دانش بنیان با ایده هاى نو و برتر را پوشش مىدهند و 

بر ذخایر علمى کشور مى افزایند. 
برنامه  فناورى باید در اولویت  علم و  پاركهاى  ارتقا  و  توسعه  افزود:  توفیق 
هاى استانى قرار گیرد تا در ارتباط صنعت و دانشگاه و ایجاد کارآفرینى اثرگذار باشد. 
دکترعبدالحسین فریدون، سخنران دیگر این مراسم افزود: کارآفرینى موتور 
محرکه توسعه اقتصادى است که این مهم باید از مراکز علمى آغاز و به سمت صنعت 

سوق داده شود. 
وى ادامه داد: کشور ما در رشد کّمى آموزش عالى با 70 هزار هیات علمى، 
پرورش 4/5 میلیون دانشجو و تولید 1/6درصد علم در دنیا، گام مهمى برداشته است. 
و  کارآفرینى در حل مسایل  ایجاد  و  با صنعت  تر  اصولى  ارتباط  با  باید  دانشگاهها 

مشکالت منطقه کارساز باشند. 
بگفته وى، کشورهاى پیشرفته با تقویت دانشگاههاى کارآفرین و ایدهپرداز، 

ایفاى نقش کلیدى در ارتقا علم و فناورى را به آنها سپرده اند. 
فارغ  رشد  و  عالى  آموزش  توسعه  با  ما  کشور  در  کرد:  بیان  فریدون  دکتر 
التحصیالن دانشگاهى در جامعه، باید دانشگاههاى ایده پرداز پاسخگویى و کارآفرینى 

را برعهده گیرند تا جمعیت جوان کشور آسیب پذیر نشوند. 
ایشان خاطر نشان کردند: دانشگاهها باید ضمن ارتقا کیفى آموزش،  پذیرش 
مسوولیت پژوهش و تحقیقات با مرکز اقتصادى تعاملى سازنده داشته باشند تا اقتصاد 

دانش محور بر پایه هایى مستحکم بنا گردد. 
جمع  در  و  مراسم  این  در  استاندارد  ملى  سازمان  رئیس  بخت  پیروز  نیره 
با  مذاکراتى  افزود:  فارس  فناورى  و  علم  پارك  در  بنیان  شرکتهاى دانش  نخبگان 
براى  ریاست جمهورى  فناورى  و  علم  معاونت  و  وفناورى  تحقیقات  علوم،   وزارت 
استاندارد سازى محصوالت علمى انجام شده تا این ظرفیت مهم در خدمت مجموعه 
هاى علمى قرار گیرد. وى اضافه کرد: سازمان استاندارد ملى ایران با 40 کشور دنیا 
تفاهم نامه بین المللى دارد که در مواردى از کمکهاى علمى و آموزشى یکدیگر بهره 

مى برند. 
پیروز بخت بیان داشت: این سازمان در 11 مجمع بین المللى عضویت دارد و 

دبیرخانه پنج مجمع بین المللى را در اختیار گرفته است. 
وى خاطر نشان کرد : تاکنون 26 هزار استاندارد ملى در زمینه هاى مختلف 
تدوین شده که این مهم در نتیجه تالش صاحبان صنایع و محققان دانشگاهى کسب 
استاد تمام  علمى 200  توان  از  استاندارد  پژوهشگاههاى  ایشان،  بگفته  شده است. 

دانشگاهى بهره مى برند که به عنوان کارشناسان استاندارد ارایه نظر مى کنند. 
ارایه  نانو در بخش هاى مختلف  استاندارد  پیشنهاد  اخیرا  پیروزبخت گفت: 
شده که با تالش محققان این عرصه به تدوین خواهد رسید. وى اظهار کرد:نسل اول 
دانشگاههاى کشور سمت و سوى شان به طرف آموزش بوده و نسل دوم به در جهت 
تحقیق و پژوهش گام برداشته اند. وى ادامه داد: از سوى دیگر پارکهاى علم وفناورى 
کشور که فضایى توام با آرامش را براى صاحبان ایده فراهم کرده اند در جهت تحقق 

کارآفرینى گام برمى دارند باید بر این مبنا توسعه یابند. 
ایشان خاطرنشان کرد: در کشورهاى در حال توسعه محصوالت تولید شده 
استاندارد انطباقى پیدا نموده و از استانداردهاى شاخص دیگر کشورها تبعیت مى 
کنند. وى گفت: محصوالت دانش بنیان باید استانداردهایى بر پایه تحقیق و پژوهش 
علمى  محصوالت  براى  محور  پژوهش  استاندارد  تدوین  اساس  این  بر  لذا  و  بیابند 

پیشنهاد شده است. 
بر اساس این گزارش، حجت االسالم سید فاضل رضوى اردکانى امام جمعه 
موقت شیراز و  دکتر رحیم زارع نماینده مردم شهرستانهاى آباده، بوانات و خرم بید 

در مجلس شوراى اسالمى از دیگر سخنرانان این مراسم بودند.

دیدار با خانواده شهدا و جانبازان وزارت صنعت، معدن و تجارت
نورى  مهندس  همراه  به  توفیق  دکتر  فجر،  مبارك  دهه  با  همزمان 
امیرى با حضور در منزل خانواده شهید و جانباز، یاد و خاطره هشت سال 

دفاع مقدس و دهه فجر را گرامى داشتند. 
در این دیدار که با خانواده شهید معظم امیر ابوفاضلى و جانباز معزز 
محمد رضا حیدرى صورت گرفت حاضران ضمن اداى احترام به مقام شهدا 

و جانبازان از خانواده این عزیزان تجلیل کردند.

وزارت  مرکزى  حوزه  کارکنان  از  ابوفاضلى  امیر  گرانقدر  شهید 
به  دموکرات  گروهک  با  در درگیرى   1369/5/7 تاریخ  در  بود که  بازرگانى 

مقام رفیع شهادت نایل شد. 
همچنین جانباز معزز محمدرضا حیدرى از کارکنان وزارت صنایع بود 
که در عملیات خیبر در منطقه شط فرات در 5 اسفند 1369 به درجه رفیع 

جانباز نائل گردید. 
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اقدامات نهایى مرکز توسعه فناورى و صنایع پیشرفته در راستاى اصالح مصوبه صنایع پیشرفته
پیشرفته  صنایع  استقرار  مصوبه  اصالح  راستاى  در 
(شماره 124946/ت 48608هـ مورخ 93/07/09)، کمیته فرعى 
زیربنایى، صنعت و محیط زیست هیئت دولت  امور  کمیسیون 
مبتنى بر مصوبه جلسه مورخ 93/10/14، معاونت علمى و فناورى 
ریاست جمهورى را مکلف نموده است حداکثر ظرف یک ماه با 
با عضویت سازمان حفاظت محیط زیست و  تشکیل کمیته اى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مصادیق صنایع پیشرفته و دانش 

بنیان را بر اساس ضوابط زیست محیطى ردهبندى نماید.
با  نفر ساعت)   384 (برابر  8 جلسه کارشناسى  تاکنون،   
حضور نمایندگان دستگاههاى عضو کمیته مذکور و متخصصان 
و اساتید دانشگاه در 11 حوزه صنایع پیشرفته (فناورى زیستى، 
و  الکترونیک  پیشرفته،  مواد  فوتونیک،  و  اپتیک  نانو،  فناورى 

کنترل، فناورى اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهاى کامپیوترى، 
پزشکى،  مهندسى  و  پیشرفته  داروهاى  پیشرفته،  تجهیزات 
حوزههاى  سایر  پیشرفته  محصوالت  و  نو  انرژىهاى  هوافضا، 
تاریخ  در  شده  تعیین  زمان  با  مطابق  و  تشکیل  صنعتى) 

93/11/15 رده بندى آنها به اتمام رسیده است. 
الزم به یادآورى است که، مصوبه استقرار صنایع پیشرفته 
استقرار  براى  را  اى  عدیده  مشکالت   ،(93/07/09 (مورخ 
واحدهاى حوزه صنایع پیشرفته در استانهاى تهران، اصفهان 
و ... ایجاد نموده و بدیهى است اصالح مصوبه مذکور، مشکالت 
پروانه  و  تأسیس  جواز  صدور  امکان  و  مرتفع  را  آمده  پیش 
فراهم  را  استانها  این  در  پیشرفته  صنایع  براى  بهرهبردارى 

خواهد کرد. 

صنایع پیشرفته، پیشران تحقق  اقتصاد مقاومتى 
مهندس  پیشرفته،  صنایع  و  فناورى  توسعه  مرکز  گزارش  به 
آقاکثیرى، رئیس این مرکز، دانش و فناورى را از مهمترین ارکان توسعه 
داشت  اظهار  و  دانست  کشورها  اقتصادى  توسعه  درنتیجه  و  صنعتى 
اقتصادهاى قدرتمند و باثبات، اقتصادهایى هستند که بر پایه دانش پى 
ریزى شده باشند. اهمیت این موضع تا بدانجاست که در اندازهگیرى 
ویژه  به  فناورى  کشورها،  پذیرى  رقابت  و  یافتگى  توسعه  سطح 
فناورىهاى پیشرفته که شاکله آن دانش مىباشد، نقش بسیار مهمى 
ایفا مى نماید. براین اساس به منظور تحقق اقتصاد مقاومتى نیز باید از 
اقتصاد نفتى فاصله گرفته و به اقتصاد بر پایه دانش بیشتر اعتنا نماییم. 
برشمردن ویژگیهاى  در  تأکید مقام معظم رهبرى  افزود،  وى همچنین 
و  فرصتساز  برونگرا،  پیشرو،  درونزا،  مولد،  یعنى  مقاومتى  اقتصاد 

انعطافپذیر همه نشان از لزوم تحقق اقتصاد دانش بنیان دارد.
و  علم  سریع  رشد  به  باتوجه  که  کرد  تاکید  همچنین  ایشان 
فناورى، تحوالت جهانى و تعداد روز افزون فارغ التحصیالن دانشگاهى، 
کشورمان ناگزیر از حرکت به سمت توسعه صنایع پیشرفته که جوهره 
آن مغزافزار است مى باشد.  باتوجه به اقتضائات سیاسى، اقتصادى و 
اجتماعى، کشورمان تاکنون دو مدل درون گراى توسعه اقتصادى یعنى 
بر حمایت از مصرف کننده در مقابل تولید  مدل خودکفایى با تأکید 
کننده و مدل حمایت از تولید داخلى در مقابل تولید جهانى (جایگزینى 
واردات) که در آنها اغلب توسعه صنایع بر مبناى منابع طبیعى مى باشد 
را تجربه نموده است، لکن در این مدلهاى توسعه، صنعت براى اقتصاد، 
از درآمدزایى کافى برخوردار نیست و بنابراین با توجه به شرایط فعلى 
توسعه صنایع  یعنى  اقتصادى  توسعه  مدل سوم  دوره  این  در  کشور، 
جهانى  اقتصاد  در  مشخص  جایگاه  کسب  آن  هدف  که  پذیر  رقابت 
مىباشد، در حال پیاده سازى است. این مدل توسعه، یک مدل برون 
گرا و بر مبناى دانش است و باتوجه به اینکه صنایع پیشرفته صنایعى 
مبتنى بر دانش و نیروى انسانى متخصص یا بهتر بگوییم سرمایه هاى 
انسانى مى باشد، از سوى کلیه فعاالن این حوزه مورد عنایت واقع شده 

و کلیه ذینفعان دغدغه توسعه این صنایع را دارند.
وى توجه ویژه در اسناد باالدستى، وجود نیروي انسانی متخصص، 
تجهیزات  پژوهشی،  مراکز  (دانشگاه ها،  فیزیکی  زیرساختهاي  وجود 
آزمایشگاهی، پاركهاى فناورى، مراکز رشد و...)، گستردگى زنجیره و 
ارتباطات بخشى را  از پتانسیلها و نقاط قوت کشورمان در حوزه صنایع 
پیشرفته دانست. لکن عدم آگاهى برخى صنعتگران با ظرفیتهاى این 

حوزه، وجود قوانین دست و پاگیر  
بودن  ناکافى  وگمرکی،  اداري 
قانونی،  و  حقوقی  حمایتهاي 
استاندارد  و  تست  سیستم  ضعف 
برخى  بودن  جدید  به  باتوجه 
مستندسازى  ضعف  محصوالت، 
ضعف  فنى،  دانش  فروش  و 
ضعف  صنعتى،  مالکیت  سیستم 
در بازاریابی بینالمللی را نیز نقاط 

ضعف این حوزه برشمرد. 
آقاکثیرى تاکید کرد: با توجه به توجیه پذیربودن گسترش این 
صنایع در کشور الزم است این صنایع با پشتیبانى دولت و تالش بخش 
ایشان  یابند.  دست  است  کشورمان  شایسته  که  رونقى  به  خصوصى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تا کنون  اقداماتی که در  به  همچنین 
براي رونق تولید و صادرات محصوالت با فناوري پیشرفته صورت گرفته 
اشاره نمود و گفت هم اکنون سند راهبردي صنعت، معدن و تجارت 
توسعه  و  تحقیق  موضوع  اهمیت  با درك  و  است  نهاییشدن  درحال 
راهبردي  موضوعات  از  یکی  صنایع،  رقابتپذیري  رشد  در  فناوري  و 
سند، محور «تحقیق و توسعه، نوآوري و فناوري» میباشد که باتوجه 
به آسیبشناسیهاي انجام شده ذیل این موضوع، برنامههاي عملیاتی 
این  همچنین  است.  شده  گرفته  درنظر  پیشرفته  توسعه صنایع  براي 
مرکز در الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و  ارتقاى نظام مالى کشور، 
الحاق برخى  از تولید ملى در راستاى اقتصاد مقاومتى،  طرح حمایت 
از مقررات مالى دولت و... پیشنهادهایى  به قانون تنظیم بخشى  مواد 
را ارائه نموده تا این صنایع با رعایت نسبت خاص در کل زنجیره ایده 
تا ثروت از انواع معافیتها و تسهیالت حمایتى برخوردار شده و مسیر 
سبزى براى توسعه این صنایع با توجه به سرعت تغییرات فناورىهاى 
حوزه  این  اینکه  به  توجه  با  بنابراین  شود.  ایجاد  حوزه  این  با  مرتبط 
راهبردى  سند  در  گذارى  سرمایه  اصلى  اولویتهاى  از  یکى  بعنوان 
صنعت، معدن و تجارت نیز درنظر گرفته شده و همچنین ویژگىهاى 
این صنایع شامل قابلیت ایجاد انحصار و  قدرت آفرینی، قابلیت تولید 
محصوالت استراتژیک، حجم باالي تجارت جهانی و امکان ایجاد توان 
انتظار  فلذا  باشیم  مى  بخش  این  توسعه  از  ناگزیر  باشد،  مى  رقابتى 

مىرود بتوان چشم انداز روشنى براى این حوزه متصور شد.
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D8 برگزارى کارگروه فناورى چهارمین اجالس وزراى صنایع

انعقاد تفاهم نامه همکارى فیمابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري
و  پژوهش  آموزش،  معاونت  همت  به 
فناورى وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعامل با 
معاونت نوآورى و تجارى سازى فناورى معاونت 
علمى و فناورى ریاست جمهورى و بمنظور تحقق 
و  قوانین  ساله،  بیست  انداز  چشم  سند  اهداف 
برنامه هاى توسعه اقتصادى- اجتماعى، گسترش 
و  کشور  اجرایی  و  پژوهشی  تعامالت  تقویت  و 

پیادهسازي  در  اساسی  رکن  بعنوان  بنیان  دانش  اقتصاد  پیشتازي  درنهایت 
اقتصاد مقاومتی،  در سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادي»، 
تفاهم نامه همکارى «گسترش تعامالت و همافزایى بخش تولید و تجارت با  
بخش فناورى کشور و کمک به تحقق اقتصاد دانش بنیان» تهیه شد، در روز 
12 بهمن ماه همزمان با آغاز دهه مبارك فجر به امضاى مهندس نعمتزاده 

و دکتر ستارى رسید.
و  ها  فناورى  از  استفاده  و  ورود  تسهیل  هدف  با  نامه  تفاهم  این 
نوآورىهاى داخلى در صنایع و بنگاه هاى اقتصادى، کمک به شکل گیرى، 

 چهارمین اجالس وزراى صنعت و کارشناسان ارشد هشت کشور 
در حال توسعه(D8) ، با حضور نمایندگانى از کشورهاى ایران، مالزى، 
پاکستان، نیجریه، بنگالدش و مصر، ششم تا هشتم  اندونزى،  ترکیه، 
بهمن سال جارى در تهران برگزار گردید. D8 یا هشت کشور اسالمى 
در حال توسعه از جمله پیمانهاى منطقهاى است که بمنظور ایجاد 
بازارهاى  در  کشورها  این  حضور  تقویت  و  اقتصادى  مستحکم  روابط 

جهانى تشکیل شده است.
عضو  کشورهاى  ارشد  کارشناسان  اجالس،  دوم  و  اول  روز  در 
پتروشیمى، فوالد، سیمان، صنایع  12 کارگروه تخصصى (خودرو،  در 
انرژى،  نساجى،  استاندارد،   ،ITC و  الکترونیک  متوسط،  و  کوچک 

و  فنآورى  غذایى،  صنایع 
مصوبات  ماشینسازى) 
و  پیشین  دورههاي  اجالس 
جدید  همکارى  زمینههاى 
را مورد بررسى قرار دادند و 
در روز سوم، با حضور وزراى 
مربوط  مصوبات  صنعت، 
به  کارگروهها  از  هریک  به 
به  و  رسید  نهایى  تصویب 
در  رسمى  اسناد  صورت 

مدارك و اسناد D8 ثبت گردید.
رئیس مرکز توسعه فناورى و صنایع پیشرفته و مسؤول کارگروه 
به موازات  همکارىهاى فناورى گفت: نشست مربوط به این کارگروه 
مالزى،  ترکیه،  کشور  چهار  نمایندگان  مشارکت  با  کارگروهها  سایر 
نیجریه، پاکستان و نماینده دبیرخانه D8 و با همکارى پارك فناورى 
پردیس برگزار گردید و اعضاى کارگروه پیرامون مصوبات اجالس دوران 
نهایتاً  و  پرداختند  نظر  تبادل  و  بحث  به  شده  دستورکار تهیه  و  قبل 

درهمان روز مباحث مورد نظر جمعبندى و مورد تصویب قرار گرفت.
آقاکثیرى در خصوص مصوبات این کارگروه گفت: نتایج حاصل 
از  یکى  گرفت.  قرار  توافق  مورد  مصوبه  سه  قالب  در  نشست  این  از 
این مصوبات، انجام پروژه تحقیقاتى مشترك بمنظور مطالعه ملزومات 
به  بود که  تکنولوژى  در حوزه  افزایش همکارى  و  تقویت  روشهاى  و 

پیشنهاد جمهورى اسالمى ایران مطرح شد و مورد استقبال سایر اعضا 
قرار گرفت. 

وى همچنین گفت: مصوب شد با توجه به  ایجاد شبکه تبادل و  
انتقال تکنولوژى کشورهاى عضو، توسط دبیرخانه D8 TTEN  (پارك 
اجالس  مصوبات  براساس  ایران)  اسالمى  جمهورى  پردیس  فناورى 
پیشین و بمنظور فعالیت در ساختارى سازمان یافته و مشخص، این 
به  دبیرخانه با هماهنگى دبیرخانه دى هشت، ملزومات تبدیل شبکه 
یک مرکز انتقال فناورى را، فراهم آورده و سبب تقویت همکارىهاى 

تکنولوژیک و آموزشى میان کشورهاى عضو گردد.
 آقاکثیرى، تسهیل حضور شرکتهاى تکنولوژى محور کشورهاى 
 inotex نمایشگاه  در  عضو 
دیگر  از  را  تهران   2015
عنوان  نشست  این  مصوبات 
به  باتوجه   : افزود  و  نمود 
جمهورى  موفق  تجربه 
برگزارى  در  ایران  اسالمى 
بین-المللى  نمایشگاه 
پیشرفته  تکنولوژىهاى 
آشنایى  همچنین  و  ایران 
کشورهاى  توانمندىهاى  با 
در  را  شرکتها  این  حضور   ،D8TTEN دبیرخانه  گردید،  مقرر  عضو، 
برگزار خواهد  ایران  در  INOTEX 2015  که در ماه ژوئن  نمایشگاه 

شد تسهیل نماید.
مصوبات  و  نتایج  شدن  نهایى  به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  وى 
از  بازدیدى  اجالس  روز  دومین  در  اول،  روز  در  فناورى  کارگروه 
شرکتهاى مستقر در پارك فناورى پردیس بعمل آمد. در این بازدید 
مسئولین  و  پیشرفته  صنایع  و  فناورى  توسعه  مرکز  هماهنگى  با  که 
پارك پردیس صورت پذیرفت، برخى از اعضاى کارگروه شامل نماینده 

دبیرخانه D8 و نمایندگان کشورهاى ترکیه و نیجریه حضور یافتند.
آقاکثیرى ادامه داد: هدف از این بازدید، تقویت ارتباط با بخش 
خصوصى و ارائه توانمندىهاى تکنولوژیک ایران در راستاى کمک به 

توسعه صادرات دانش بنیان است. 

تا  ایده  زنجیره  هاى  حلقه  تقویت  و  انسجام 
و  چالشها  از  آگاهى  سطح  افزایش  و  صادرات 
اولویتهاى متقابل و تالش در جهت رفع نیازها 

و حرکت در مسیر اولویتها منعقد گردید.
تشکیل  نامه  تفاهم  این  در  همچنین 
رفع  جهت  تخصصى  مشترك  هاى  کارگروه 
نیازها و چالشها حول محورهاى فناورى، انرژى، 
جهت  اجرایى  وکارهاى  ساز  طراحى  بازاریابى،  زیست،  محیط  ورى،  بهره 
اقتصادى  تحقیق و توسعه از گردش مالى صنایع و بنگاههاى  افزایش سهم 
هاي  و فناوري  راهبردى  راه صنایع  راهبردها و ترسیم نقشه  تدوین  کشور، 
متوسط و پیشرفته، طراحى سازوکارهاى مستندسازي، ارزیابی و ارزشگذاري 
و  پیشرفته  فناوريهاي  رسوخ  منظور  به  همکارى  و  فناورى  و  فنی  دانش 
راهبردى در بخش تولید و تجارت و ایجاد و ارتقاى ارزش افزوده حاصل از 
دانش و فناورى و... از جمله زمینههاي همکاري مشترك بین وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري بیان شده است.
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نماد اعتماد الکترونیکى، مجوز رسمى فعالیت کسب و کارهاى اینترنتى

پنجره واحد تجارت فرامرزى در آخرین خانه فراخوان برگزارى دومین جشنواره خرید اینترنتى

تخفیف 40 درصدى عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت «ستاد»

اخیرا برخى تشکل هاى صنفى، مدعى مسئولیت در زمینه صدور 
سازمان متبوع  و  اینترنتى شده   و کارهاى  براى کسب  فعالیت،  مجوز 
این  اند،  معرفى کرده  زمینه  این  در  فعالیت  براى  را مرجع صالح  خود 
امر موجب شده است تا برخى از فعاالن کسب و کارهاى اینترنتى تلقى 
بى برنامگى و آشفتگى در حوزه کسب و کارهاى اینترنتى در کشور و 

سردرگمى در این حوزه را داشته باشند. 
این در حالى است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکى به استناد 
وظایف مترتب در اساسنامه خود و مصوبه  مراجع ذیصالح بعنوان اصلى 
و  تهیه  اینترنتى،   کارهاى  و  کسب  ساماندهى  زمینه  در  متولى  ترین 
«اعتماد  نشان  صدور  و  مستمر  رتبهبندى  و  ارزیابى  سازوکار  اجراى 
الکترونیکى» و «کیفیت خدمات» ؛مسئولیت ساماندهى و اعتبار سنجى 
کسب و کارهاى اینترنتى از طریق اعطاى نماد اعتماد الکترونیکى را به 

عهده دارد.
قبال  در  تشکلها  و  ها  دستگاه  سایر  مسئولیتهاى  و  وظایف 
کسب و کارهاى اینترنتى، بخشى و مقطعى و با هماهنگى مرکز توسعه 
از آن در صورت  بهرهبردارى  و  قابلیت اجرا  الکترونیکى است و  تجارت 
هماهنگى با نماد اعتماد صادره از این مرکز قابل تصور خواهد بود، ولى به 

توسعه  «مرکز 
تجارت الکترونیک ایران» 
قصد دارد تا در راستاى 
شناخت بیشتر و کمک 
تجارت  توسعه   به 
اسفند  در  الکترونیک 
جشنواره  «دومین  ماه 

خرید اینترنتى با عنوان دوشنبه بازار اینترنتى» را برگزار کند.
این  الکترونیکى،  تجارت  توسعه  مرکز  عمومى  روابط  گزارش  به 
و کارهاى  با گرد هم آورى کسب  مرکز قصد دارد تا دراین جشنواره 
خرید  ترغیب  و  مردم  خرید  براى  امن  فضاى  ایجاد  ضمن  اینترنتى 
اینترنتى در قالب جشنواره خریدهاى اینترنتى به معرفى بهترین کسب 
و کارهاى اینترنتى، بهترین نظر دهى بعد از خرید اینترنتى، بیشترین 
خرید اینترنتى، پیرترین و جوانترین خریدار اینترنتى، جذاب ترین نظر 

خریدار، نخستین خرید اینترنتى و... هدایاى را اعطا کند.
مناسب  ارائه خدمات  با  تا  است  آن  بر  قصد  این جشنواره   در 
اینترنتى را  ترویج خریدهاى آسان و امن  اینترنتى فرهنگ  خریدهاى 

بسط داده شود.

در راستاى قوانین مرتبط با راه 
اندازى پنجره واحد تجارت فرامرزى، 
الکترونیکى  تجارت   توسعه  مرکز 
پنج  به  سامانه  این  بندى  تقسیم  با 
اندازى  راه  حال  در  اصلى  خوشه 
شده  مقرر  زمان  طبق  سامانه  این 
که  بود،  جارى  سال  ماه  اسفند   15
رفع  اى در قانون  تصویب مصوبه  با 

موانع تولید راه اندازى این سامانه به گمرك واگذار شد .
بر اساس گزارش روابط عمومى مرکز توسعه تجارت  الکترونیکى 
فرامرزى  تجارت  و پس از تصویب فرآیندهاى  این حال هم اکنون  ،با 
توسط سازمانهاى مرتبط؛ مراحل طراحى و پیاده سازى این سامانه  در 
حال انجام است. در این مرحله پنجره واحد تکمیل شده و در مراحل 
پیاده سازى در حال ایجاد اتصاالت شبکه اى با سازمانهاى مرتبط است.
این گزارش مىافزاید، تفاهم نامه هاى مرتبط  در این حوزه منعقد 
شده و اتصاالت در حال ایجاد است. از این رو پیش بینى مى شود طبق 
برنامه بخش عمده اى از سرویس ها تا تاریخ تعیین شده 15 اسفند ماه، 

راه اندازى و عملیاتى شود.

ثبتنام  به   93 سال  پایان  تا  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه 
کنندهگان تخفیف 40 درصدى اعطا مى کند.

هاى  روزنامه  در  که  شده  منتشر  عمومى  فراخوان  آخرین  طبق 
کنندگان و  تامین  کلیه  از  بدین وسیله  است:   کثیراالنتشار اعالم شده 
مزایده گران دعوت مى شود جهت اطالع از آخرین مناقصه ها، مزایدهها 
سایر  و  متبوع  استان  اجرایى  هاى  دستگاه  خرید  هاى  درخواست  و 
استانهاى کشور و امکان شرکت در معامالت مذکور، نسبت به عضویت 
مزایاى  از  و  نمایند  اقدام  «ستاد»  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  در 

هیچعنوان جایگزین نماد اعتماد الکترونیکى 
محسوب نمى شود.

تعیین  شایان ذکر است، در چارچوب 
کمیته  اعتماد،  نماد  براى  قانون  در  شده 
نظارت بر کسب و کارهاي اینترنتی با ریاست 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و  با حضور 
نمایندگان دستگاه هاى اجرایى و انتظامى و 
فعالیت  نحوه  و  شده  تشکیل  نظارتى کشور 

این کسب و کارها و رویه نظارت بر عملکرد آنها، تابع دستورالعمل هاى 
مصوب این کمیته  است.

بر این اساس، کلیه کسب و کارهاى اینترنتى فعال در کشور، باید 
نماد  اخذ  به  نسبت   enamad.ir آدرس  به  نماد  پرتال  به  مراجعه  با 
اعتماد الکترونیکى اقدام کنند. همچنین مرکز مشاوره تخصصى تجارت 
الکترونیکى کشور از طریق شماره تماس 42715، آماده پاسخگویى به 

ابهامات و سواالت متقاضیان است.
به این جهت، هم میهنان عزیز مى توانند با مراجعه به پرتال مزبور از 
فهرست کسب وکارهاى اینترنتى داراى نماد اعتماد الکترونیکى مطلع شوند.

انجام معامله با بیش از 4000 دستگاه دولتى در سطح کشور بهرهمند شوند».
165389/ت  شماره  نامه  آیین  اجراى  راستاى  در  ستاد  سامانه 
تائید  مورد  بستر  تنها  دولت  مصوبه هیات   90/08/21 مورخ  46849 ك 
دولت جهت انجام معامالت (خرید و فروش کاال / خدمات) است و طبق 
قوانین جارى کشور، دستگاه ها صرفا مجاز به انجام معامله از طریق این 
یازده  به دستگاه هاى اجرایى  باشند.در حال حاضر «ستاد»  سامانه مى 
االجرا  به زودى در سراسر کشور الزم  و  است  ابالغ شده  استان کشور 

خواهد بود.
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برگزارى دومین کنفرانس ملى اویونیک در دانشگاه فنى اصفهان

اعطاى مجوز دانش بنیان به 1200 شرکت در سال 93

دومین  افتتاحیه  مراسم  در  کشور  هوایى  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
کنفرانس ملى اویونیک در دانشگاه صنعتى اصفهان با ارایه راهکارهاى توسعه 
صنعت اویونیک، نقش این دانشگاه در پدیده هاى علمى سطح باالى کشور 

را برجسته ارزیابى کرد.
دکتر منوچهر منطقى با گرامیداشت ایام پیروزى انقالب اسالمى، به 
نقش متخصصان دانشگاه صنعتى اصفهان در پروژه هاى پرتاب ماهواره فجر 
بالگرد مدرن 412 اشاره کرد و افزود: توانمندى هاى علمى باال و سابقه  و 
دانشگاه موجب شد تا بدون هیچ تردیدى مهندسى اویونیک  این  ارزشمند 

پروژه ملى هواپیماى 150 نفره به پژوهشگران این دانشگاه واگذار شود.  
از مهمترین حوزه ها  الکترونیک یکى  بر این که بخش  با تاکید  وى 
در زمینه صنایع با فناورى پیشرفته محسوب مى شود گفت: کشورهاى در 
هاى  از حوزه  یکى  و در  دارند  اى  ویژه  توجه  حوزه  این  روى  توسعه  حال 
اطالعات  فناورى  و  مخابرات  الکترونیکى،  تجهیزات  میکروالکترونیک، 

سرمایهگذارى زیادى مى کنند.
وى سطح توانمندى علمى کشور در صنعت الکترونیک را باال دانست و 
با اشاره به ادامه تحصیل بسیارى از نخبگان دانشگاهى در این رشته، به لزوم 

توجه و سرمایه گذارى بیش از پیش کشور در این حوزه تأکید کرد.
از  یکى  را  اویونیک  حوزه  کشور،  هوایى  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
بخش دولتى و خصوصى دانست  مناسب ترین صنایع براى سرمایه گذارى 
باال،  بسیار  علمى  هاى  پایه  با  توانمند  انسانى  نیروى  وجود  به  توجه  با  که 
توانمندى هاى صنعتى خوب و همچنین نیاز نداشتن به ایجاد زیرساخت هاى 
وسیع، مى تواند نقش قابل توجهى را در توسعه علمى و اقتصادى کشور ایفا 
کند. وى طراحى و ساخت سیستم هاى هدایت و ناوبرى پیشرفته، رادارهاى 
جستجو، رادارهاى کنترل آتش، سیستم هاى دید در شب، انواع سیستم هاى 
مخابراتى، طراحى و ساخت نمایشگرهاى مدرن، شبیه سازها، کامپیوترهاى 
پرواز و طراحى انواع نرم افزارهاى یک پارچه ساز را بخشى از توانمندى هاى 
اصلى  اجزاى  صنعتى بخش دولتى و خصوصى کشور در طراحى و ساخت 

اویونیک بیان کرد.
در  گام  نخستین  را  بخشى»  نوآورى  «نهاد  توسعه  ادامه  در  منطقى 
توسعه اویونیک عنوان کرد و گفت: در این نهاد، کلیه بازیگران باید به دنبال 
باالترین  هزینه،  کمترین  کیفیت،  باالترین سطح  با  انداز  یک چشم  تحقق 

اثربخشى و با درآمدهاى قابل توجه در سطح ملى باشند.
از شکل  هوانوردى  و  هوایى  توسعه  ستاد  پشتیبانى  بر  تأکید  با  وى 
گیرى این نهاد نوآورى با تعریف پروژه هایى در سطح کالن ملى، افزود: ایجاد 
اعتماد بین شرکت هاى خصوصى دانش بنیان، گسترش ارتباطات بازیگران 

معاون پژوهشى و فناورى وزارت علوم با تاکید بر سیاست حمایت از 
شرکت هاى دانش بنیان گفت: امسال یک هزار و 200 شرکت در کشور مجوز 

دانش بنیان گرفتند.
فناورى  علم و  پارك  هاى  افتتاح طرح  حاشیه  احمدى در  وحید  دکتر 
این  از  حمایت  براى  امسال  افزود:  خبر  این  اعالم  ضمن  سمنان  دانشگاه 
شرکتها دولت اعتبار  خوبى را به صندوق شکوفایى و نوآورى اختصاص داده 
است. وى با بیان اینکه اعتبار این صندوق در سال قبل هفت هزار میلیارد ریال 

بوده است گفت: امسال این رقم به 10 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
این  به  تسهیالت  اعطاى  براى  الزم  آمادگى  وجود  به  اشاره  با  وى 
تا  شده  تاکید  نیز  تسهیالت  اعطاى  به  دادن  سرعت  بر  گفت:  شرکتها 

روشها و فرآیند اعطاى تسهیالت نیز بهبود یابد.

تجارى، رمز موفقیت نهاد  این شبکه و ساماندهى در قالب یک برند  اصلى 
نوآورى اویونیک در سطح ملى خواهد بود.

راهبرى سند جامع علمى و فناورى هوافضاى کشور در شوراى  وى، 
عالى انقالب فرهنگى، دانشگاه صنعتى اصفهان و دیگر دانشگاه ها، شرکت 
هوانوردى  و  هوایى  ستاد  اویونیک،  ساز  یکپارچه  بنیان، صنایع  دانش  هاى 
و  نیروها  مشتریان،  کشورى،  هواپیمایى  سازمان  فناورى،  و  علمى  معاونت 
خطوط هوایى را از جمله بازیگران «نهاد نوآورى بخش اویونیک» عنوان کرد 
و افزود: تعریف پروژه هاى علمى با دستاوردهاى اقتصادى و ارتقاى عملکرد 
ناوگان هوایى کشور در حوزه هاى تجارى و نظامى، باعث یکپارچه سازى این 

نهاد خواهد شد.
با  سازمان  این  همکارى  به  کشور،  هوایى  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى در انجام پروژه هاى مختلف اشاره 
کرد و گفت: طراحى و ساخت اویونیک هواپیماى 150 نفره با راهبرى دانشگاه 
آموزش  مرکز  ایجاد  ژنریک،  اویونیک  ساخت  و  طراحى  اصفهان،  صنعتى 
خلبانى به کمک شبیه سازها، طراحى و ساخت یک مرکز آموزش خلبانى 
با همکارى یک منبع معتبر خارجى و با پشتیبانى دانشگاه صنعتى اصفهان 
GA، صادرات  هواپیماهاى  اویونیک  و ساخت  صنعت صا- هسا، طراحى  و 
زیرسامانه ها و اویونیک، و طراحى و ساخت تجهیزات ناوبرى فرودگاهى، از 

جمله راهکارهاى در دست اجرا جهت توسعه اویونیک در کشور مى باشد.
مدت  به  بهمن   14 از  اویونیک  ملى  کنفرانس  دومین  است:  گفتنى 
کشور،  دانشگاههاى  دانشجویان  و  علمى  هیات  اعضاى  حضور  با  روز،  دو 
پژوهشگران،  هواپیمایى،  سازمان  و  هوایى  صنایع  زیرمجموعه  شرکتهاى 
متخصصان، کارشناسان و عالقمندان این حوزه به همت پژوهشکده اویونیک 
هاى  نشست  برگزارى  با  و  آغاز  دانشگاه  این  در  اصفهان  صنعتى  دانشگاه 
تخصصى و برپایى نمایشگاه دستاوردهاى شرکت هاى صنعتى و دانش بنیان 

در حوزه اویونیک به کار خود پایان داد.      رضا فرج تبار

دکتر احمدى از تصویب قانون معافیت مالیاتى طرحها و فعالیتهاى 
تحقیقاتى با کمک شوراى عالى علوم ، تحقیقات و فناورى (عتف) خبر داد و 
اظهار داشت: براى این شرکتها وطرح هاى تحقیقاتى معافیت بیمه اى هم 

به تصویب رسیده است.
وى گفت: سازمان تامین اجتماعى بخشنامه معافیت بیمهاى را ابالغ 
کرده است و بستر کار تا حدودى براى توسعه فعالیتهاى تحقیقاتى فراهم 

شده و موانع نیز برطرف شده است.
و فناورى در پایان  و فناورى وزارت علوم، تحقیقات  معاون پژوهش 
از  تحقیقاتى  هاى  طرح  تعدادى  رسیدن  بردارى  بهره  به  از  خود  سخنان 
در  تجهیزاتى  هاى  طرح  و  پروستات  درمان سرطان  داروهاى  تولید  جمله 

استانهاى مختلف خبر داد.
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در  نوین،  صنایع  طرحهاي  رسانی  اطالع  حوزه  گزارش  به 
صنایع  هاي  طرح  اجرایی  مدیر  ادیب  مهندس   ،93/11/11 تاریخ 
نوین به همراه تیم کارشناسان از محل اجراي پروژه «ساخت لیزر 
فیبري با توان 250 وات» در دانشگاه شهید بهشتی که با حمایت 

مالی طرح هاي صنایع نوین اجرا شده است، بازدید کردند. 
در سال هاي اخیر لیزرهاي فیبري بدلیل حجم کمتر و سبکتر 
با لیزرهاى حالت  بودن و کیفیت باریکه خروجى بهتر در مقایسه 
حسگرهاي  نوري،  مخابرات  زمینه هاي  در  را  زیادي  توجه  جامد 
لیزري، پزشکی، پردازش مواد، نگهداري داده ها و... به خود جلب 
استفاده  با  وات   220 لیزر فیبرى پیوسته  این پروژه،  کرده اند. در 
از فیبرهاى دوغالفه آالییده با ایتربیوم با مشخصات زیر طراحى، 
در  تواند  مى  خاص  بطور  لیزر  این  شد.  سازى  بهینه  و  ساخت 
برشکارى، جوشکارى، سوراخکارى و حکاکى فلزات مورد استفاده 

قرار گیرد. 

مقادیرپارامترها
 nm 1080طول موج مرکزى

 W 220توان بیشینه
Near Gaussianپروفایل خروجى

6/88oزاویه واگرایى خروجى

بصورت  لیزر  کارایى  گفت:  پروژه  مجري  مسعودي  دکتر 
در  دیودى  لیزرهاى  کل  پمپ  توان  به  لیزر  خروجى  توان  نسبت 
هر جریان تعریف مى شود که مقدار آن براى توان پمپ کل حدود 

ساخت لیزر فیبري با توان 250 وات با حمایت طرح هاي صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت

303 وات و توان خروجى 216 وات برابر با تقریبًا 71 درصد بدست 
آمده است.

مقایسه  در  حاصله،  برش  و  جوش  باالي  کیفیت  به  توجه  با 
با سایر روش هاي متداول، سرعت باالي آن و راندمان باالي لیزر 
فیبري در مقایسه با سایر لیزرها، بومی سازي آن می تواند ارزش 
حتی  و  داخلی  بازار  به  و  ایجاد  آن  ساخت  در  را  زیادي  افزوده 

خارجی نیز ارائه نمود.

و ساخت  اصفهان از طراحى  و تحقیقاتى  رییس شهرك علمى 
موبایل  ایستگاه هاى  به  ورودى  هواى  کننده  تصفیه  فلزى  فیلترهاى 
از  فیلتر،  پروشات  شرکت  توسط  زنگ  ضد  فوالد  جنس  از   (BTS)

شرکت هاى دانش بنیان مستقر در شهرك خبر داد.
اصفهان،  تحقیقاتى  و  علمى  شهرك  عمومى  روابط  گزارش  به 
فیلتر  این  نمونه اولیه  این خبر گفت:  اعالم  با  دکتر مهدى کشمیرى 
در سال 1389 توسط شرکت ارتباطات سیار تست میدانى شد و مورد 

تایید قرار گرفت.
پى  در  فیلتر  پروشات  توسعه  و  تحقیق  واحد  افزود:  وى 
پیادهسازى آزمایشگاه تخصصى تست فیلتر، بر اساس استانداردهاى 
معتبر داخلى و بین المللى، مشکالت این فیلترها را مشخص و تالش 

در رفع آن ها کرد.
قبلى  فیلترهاى  اینکه  بیان  با  نیز  فیلتر  پروشات  عامل  مدیر 
سیستم هاى BTS به صورت کیسه اى ساخته شده و از تامین کنندگان 

تولید فیلتر BTS مخابرات توسط فناوران شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان
خارجى خریدارى مى شد که پس از پایان دوره مصرف، تعویض  و دور 
این  متخصصان  تالش  با  گذشته  سال  چند  در  ولى  مى شد،  انداخته 

شرکت، طرحى جهت بهبود در استفاده از این فیلترها ارایه شد. 
با  نصیر صفارى، هدف از ابداع این طرح را جایگزینى فیلترى 
قابلیت شستشو، سهولت در نصب، راندمان مناسب، عبور دهى هواى 
افزود: فیلتر هواى ورودى  و بومى سازى آن عنوان کرد و  نظر  مورد 
ایستگاه هاى Outdoor BTS که وظیفه پاالیش هواى داخل اتاقک، 
حاوى تجهیزات مخابراتى را دارند، با راندمانى برابر حداقل 85% در 

برابر ذرات اتمسفریک، از این تجهیزات محافظت مى کند. 
وى اضافه کرد: نمونه هاى جعلى تولید شده این فیلتر با کیفیت 
بسیار پایین تولید و عرضه شده که به دلیل انتخاب نامناسب موارد 
مورد استفاده و عبور دهى بیش از اندازه هوا و باز بودن منافذ، این 

فیلتر نمى تواند در هیچ کدام از بازه هاى استاندارد آزمایش شود.
 رضا فرج تبار
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بررسى ظرفیت هاى صنعتى استان هرمزگان 
سال  ماه  بهمن  اوایل  که  استان هرمزگان  به  توفیق، در سفر خود  دکتر 
جارى صورت گرفت، ضمن بازدید از 3 شهرك  صنعتى ناحیه ایسین، از ظرفیت ها 
و پتانسیل هاي صنعتى استان بازدید نمود. شرکت خلیج فارس، معدن و کارخانه 
فرآورى خاك سرخ  هرمز، مجتمع کشتى سازى و صنایع فراساحل ایران دیگر 

نقاط مورد بازدید بود.
ایشان همچنین در جلسات هم اندیشی پیرامون مسائل پژوهش و آموزش 

در دانشگاه هرمزگان، اتاق اصناف و در منطقه ویژه کشتی سازي حضور یافتند.
به گزارش دفتر معاونت آموزش، پژوهش و فناورى، استاندار هرمزگان، در 
دیدار با دکتر توفیق به بخشى از مشکالت موجود در حوزه صنایع استان اشاره و 
عدم حضور هیأت مدیره صنایع بزرگ در استان را سبب بروز بسیاري از مشکالت 
نیروهاى  عضویت  جهت  مناسب  برنامه ریزى  لزوم  از  همچنین  ایشان  دانستند. 

توانمند ماندگار در هیأت مدیره صنایع بزرگ را خواستار شدند.
دکتر توفیق در این دیدار، از جایگاه و اهمیت استان هرمزگان در مناسبات 
این استان داراى زیر ساخت هاى مناسبى  اقتصادى کشور سخن گفت و افزود 

براى توسعه می باشد. 
تمام  از  حداکثري  استفاده  و  بیشتر  مطالعه  و  ریزى  برنامه  لزوم  ایشان 
توانمندى هاى پژوهشى و آموزشى استان را در راستاى ارتقاء سطح علمى جوانان 
هرمزگانى خواستار شدند و همچنین تربیت نیروهاى فنى و جذب سرمایه گذار، 
که در این راستا شعبه دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه هرمزگان و دانشگاههاى دیگر 

مى توانند نقش مؤثرى داشته باشند. 
توفیق در جلسه آموزشی و پژوهشی خطاب به آقاي رضائیان  اصل، مدیرعامل 
مشکالت  و  نامناسب  وضعیت  از  ایران،  فراساحل  صنایع  و  کشتی سازي  مجتمع 
کشتىسازى در کشور و استان اشاره  و اذعان نمودند که صندوق حمایت از صنایع 

دریایى و صندوق شکوفایى و نوآورى مى توانند کمک حال این صنایع باشند.
وي افزود: هماهنگى هایى صورت گرفته تا این صندوق ها به حوزه پژوهش 
بایستى مورد حمایت این  کمک کنند. البته شرکتهاى دانش بنیان صنعتى نیز 
صندوق ها قرار گیرند. چرا که تاسیس شرکتهاى دانش بنیان توسط صنایع بزرگ 

مشکالت پژوهشى در این صنایع را مرتفع خواهد کرد.
ایشان تعامل و همفکرى بین دانشگاهها و هنرستانها را سبب توانمندى 

بیشتر نیروها و رفع نیازهاى استان دانستند.
تاکید کرد که اگر  بزرگ را مهم و  توفیق مهندسى سیستمها در صنایع 
کارها به صورت مهندسى انجام نشود، نتیجه منفى خواهد داشت .یک مجموعه 
بزرگ باید از حالت سنتى خارج و نگاه نو و مدرنى به بازار داشته باشد بویژه که 
در بازاریابى نوین بایستى نیاز هاى جامعه را شناسایى کرده و بر اساس آن تولید 

صورت پذیرد.
دکتر توفیق در جلسه آموزشی، پژوهشی دیگرى که با اصناف استان برگزار 
گردید به ارتباط هر چه بیشتر بین اصناف، بازار و تولید اشاره  و بر اهمیت مقوله 

پژوهش در پیشبرد اهداف اصناف، تاکید کردند.
ایشان افزودند ضعف ها و کمبودهاى آموزشى و پژوهشى در این حوزه، با 
کمک همه مسئوالن استان شناسایى و مرتفع مى گردد و براى عملى شدن این 

امر، برگزارى مستمر دوره هاى آموزشى کاربردى مفید است.
بر اساس این گزارش، دکتر توفیق، از شرکت ها و شهرك هاي صنعتی این 
استان بازدید نموده و از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت این واحدها قرار گرفت. 
از دستاوردهاي این سفر می توان انتخاب مشاور آموزش، پژوهش و فناورى 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان اشاره کرد. همچنین پرداخت 
مبلغ 200 میلیون ریال در قالب کمک هزینه فناورى از طرف اتاق اصناف مرکز 
استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان، به منظور تجهیز کارگاه 
و آزمایشگاه رشته هاى مرتبط با واحدهاى صنعتى استان توسط معاونت آموزش، 

پژوهش و فناورى وزارت صنعت، معدن و تجارت از نتایج این دیدار مى باشد.
شروع طرح مطالعات معدن خاك سرخ هرمز و واحد فرآورى آن توسط 
دیگر  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  فناورى  و  پژوهش  آموزش،  معاونت 

دستاوردهاى این سفر است.
دانشگاه هاى  با  الزم  هماهنگى هاى  گردید  مقرر  گزارش،  این  براساس 
هرمزگان، شعبه دانشگاه امیرکبیر در استان و سایر دانشگاه ها جهت برنامه ریزى 
و بستر سازى براى پرورش نیروهاى توانمند، فنى و مورد نیاز استان به عمل آید 
و در صورت عدم توانایى دانشگاه هاى مذکور، واحد دانشگاه صنایع و معادن در 

استان فعالیت نماید.

ارائه طرحهاى فناورانه به شرکتهاى تولیدکننده فناورى اطالعات جهت دریافت تسهیالت
به گزارش دفتر توسعه و کاربرد فناورى اطالعات در پى انتشار 
فراخوان طرحهاى فناورانه و مصاحبه مهندس خسرو سلجوقى، عضو 
هیئت عامل سازمان فناورى اطالعات در خصوص ارائه تسهیالت به 
شرکتهاى فناورى اطالعات و ارتباطات فعال در زمینههاى نرمافزار، 
سختافزار، امنیت و محتوا و خدمات، دفتر توسعه و کاربرد فناورى 
اطالعات، به شرکتهاى تولیدکننده نرمافزار داراى پروانه بهرهبردارى 

از این دفتر در خصوص فراخوان فوق اطالعرسانى نمود تا شرکتهاى 
کار»  و  کسب  «توسعه  توسعه»،  و  «تحقیق  گروه  سه  در  متقاضى 
توجیه  داراى  طرحهاى  خدمات»  و  محصوالت  «صادرکنندگان  و 
الزم  نمایند.  ارسال   ICT.GOV.IR وبگاه   به  را  فنى-اقتصادى خود 
به ذکر است، بسیارى از شرکتهاى فناورى اطالعات از این فراخوان 

استقبال نموده و طرحهاى فناورانه خود را ارسال نمودند.
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افتتاح 2 طرح صنعتى و معدنى در شهرستان بویراحمد

افتتاح کارخانه کنسانتره کرومیت به مناسبت ایام مبارك دهه فجر در جنوب کرمان

مجلس  در  دنا  و  بویراحمد  نماینده  استان،  استاندار  حضور  با 
شوراى اسالمى، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و جمعى 
صنعتى  شهرك  در  صنعتى  طرح   2 شهرستانى  و  استانى  مدیران  از 

یاسوج 3 به بهره بردارى رسید.
به گزارش روابط عمومى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
افتتاحیه با بیان  کهگیلویه و بویراحمد، استاندار استان در حاشیه این 
اینکه هم اکنون شاهد رشد و توسعه اى مضاعف در صنعت کهگیلویه و 
بویراحمد هستیم افزود: رونق اشتغال و کسب کار و رشد و توسعه استان 

در سایه ارتقاى جایگاه صنعتى استان فراهم خواهد شد.
شاهد  گذشته  یکسال  طى  داشت:  اظهار  خادمى  موسى  سید 
بهرهبردارى از تعداد زیادى واحد صنعتى و معدنى در استان بودهایم که 
این خود نشان از عزم جدى مسؤالن و نوید روزهاى امید بخشى براى 

رشد صنعت استان خواهد بود.
شوراى  مجلس  در  دنا  و  بویراحمد  نماینده  زارعى،  غالم محمد 
اسالمى نیز گفت: طى دو سال آینده و با عزمى همگانى سهم صنعت 

استان را از نیم درصد صنایع کشور به رقم 1 درصد خواهیم رساند.
در  معدنى  و  اجراى طرح هاى عظیم صنعتى  به  اشاره  با  زارعى 
استان، ابراز امیدوارى کرد در نیمه اول سال 94 شاهد به بهره بردارى 
رسیدن برخى از این واحد ها و در نتیجه ریشه کن کردن معضل بیکارى 
در استان باشیم چرا که این واحدها با سطح باالى اشتغال نقشى مهم در 

شکوفایى و توسعه شهرستان و استان خواهند داشت.
در ادامه مراسم، رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گفت: 15 
به   ریال  میلیارد   167 بر  بالغ  با سرمایه گذارى  معدنى  و  طرح صنعتى 
مناسبت دهه فجر پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى ایران در شهرستان 

بویراحمد به بهره بردارى رسید.
واحد ها  این  از  بهره بردارى  با  اینکه  بیان  با  دیودیده  داریوش 
با  ها  این طرح  افزود:  ایجاد خواهد شد  شغلى  فرصت  نفر   441 براى 

تجارت جنوب  و  معدن  سازمان صنعت،  عمومى  روابط  گزارش  به 
کرمان به مناسبت ایام ا.. دهه مبارك فجر و با حضور فرماندار، امام جمعه 
شهرستان فاریاب، رئیس و معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب 
پروژه  از  این شهرستان یکى دیگر  از مدیران  تعدادى  کرمان و همچنین 

هاى مهم صنایع معدنى در شهرستان فاریاب افتتاح شد.
دکتر محمود اسکندرىنسب در این باره گفت: جنوب کرمان سالیانه 
با استخراج بیش از 270 هزار تن کرومیت، 70 درصد استخراج کرومیت 
کارخانههاى  ساخت  اهمیت  موضوع  این  که  باشد  مى  دارا  را  را  کشور 

فرآورى در این خصوص را دوچندان مى کند.
وى گفت: از آنجا که بیشتر کرومیت استخراج شده جنوب کرمان 
در شهرستان فاریاب مى باشد، ساخت کارخانههاى فرآورى کرومیت یکى 
از مهمترین برنامه هاى این سازمان است که در همین راستا این کارخانه 
با ظرفیت خوراك سالیانه 60,000 و ظرفیت محصول سالیانه20,000 تن 

کنسانتره کرومیت احداث شده است.
وى تصریح کرد: این کارخانه با سرمایه گذارى بالغ بر 50 میلیارد 
ریال و در محدوده معادن شرکت معدنکارى امین یار که یکى از بزرگترین 
معدنکاران حوزه جنوب استان با تولید سالیانه بیش از 50,000 تن کرومیت 

و اشتغال آفرینى براى حدود 500 نفر مى باشد، احداث شده است.
حاشیه  در  کرمان  تجارت جنوب  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
شرکت  این  توسط  شده  ساخته  اورژانس  افتتاح  به  اشاره  با  مراسم  این 

نساجى،  سلولزى،  صنایع  حوزه  در  ریالى  میلیارد   167 سرمایهگذارى 
غذایى، معدنى و فلزى هستند.

وى افزود: روز به روز فرهنگ صنعتى در کهگیلویه و بویراحمد 
نهادینه تر مى شود و این امر را به خوبى در واحدهایى که به بهرهبردارى 
صنعت  و شکوفایى  ارتقاء  به  نسبت  ها  دلگرمى  و  شاهدیم  رسند  مى 

استان بیشتر مى شود.
47 میلیارد  با سرمایه گذارى  دیودیده گفت: دو طرح سردخانه 
به  و  ریال  میلیارد   48 گذارى  سرمایه  با  معدنى  آب  پریفورم  تولید  و  ریالى 
نمایندگى از 15 طرح دیگر صنعتى و معدنى در شهرستان بویراحمد افتتاح شد.
رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان 
میلیارد  چهارصد  گذارى  سرمایه  با  معدنى  و  صنعتى  طرح   22 کرد: 
ریالى و فرصت هاى شغلى افزون بر 500 نفر در حوزه صنایع سلولزى، 
نساجى، غذایى، معدنى و فلزى طى دهه فجر امسال در نقاط مختلف 

استان به بهره بردارى رسید.
حجم  با  صنعتى  طرح   400 حاضر  حال  در  است:  گفتنى 
سرمایهگذارى 82 هزار میلیارد ریال و پیشرفت هاى فیزیکى مختلف در 

استان در دست اجرا است.

فاریاب،  شهر  در  معدنکارى 
برکات  جزو  را  خیر  عمل  این 
گذارى موفق  نتیجه سرمایه  و 
در بخش معدن جنوب کرمان 
فعالیت  علیرغم  که  دانسته 
اشتغالزاى  و  سودآور  اقتصادى 
به  معدن،  بخش  در  تخصصى 
سایر فعالیتهاى اجتماعى نیز 
اهمیت داده و رضایت خداوند 

پى دارد و جاى بسى شکر است که  را در  رفاه مردم  و  متعال و آرامش 
چنین سرمایه گذارانى در منطقه در حال تالش و جهاد اقتصادى مىباشند.

این  در  نیز  امینیار  معدنکارى  شرکت  مدیرعامل  مهر  کالنتر  رضا 
مراسم گفت: خداوند را شاکرم که این منت را بر ما نهاد که در این منطقه 
محروم خدمت کنیم و این خدمت عبادت است. این وظیفه ماست که به 
مردم منطقه خدمت رسانى داشته باشیم. ساخت این اورژانس، نیازى بود 

که در منطقه احساس شد و با لطف خدا و مردم به انجام رسید.
در  خیر  کارهاى  سایر  انجام  براى  را  خود  آمادگى  همچنین  وى 

منطقه که در توان شرکت باشد اعالم کرد.
الزم به ذکر است این اورژانس در زمینى به مساحت 273 مترمربع 

ساخته شده است.
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برگزارى سمینار«کاربرد فناورى نانو در صنعت» در استان گیالن
آموزش،  اداره  همت  به  صنعت،  در  نانو  فناورى  سمینارکاربرد 
پژوهش و فناورى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن و با 
همکارى ستاد ویژه توسعه فناورى نانو معاونت علمى و فناورى ریاست 

جمهورى، برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
برقرار  تولیدکنندگان  و  مدیران  با حضور  که  این سمینار،  در  گیالن، 
اداره آموزش، پژوهش و فناورى  گردید، خانم سکینه زنج، سرپرست 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن، با اشاره به نقش علوم 
و فناورى هاى نوین در صنعت و کاهش هزینه هاى تولید گفت: ارائه 
راهکارهاى علمى و نوین به عنوان یکى از سرفصل هاى سند راهبردى 
توسعه فناورى نانو موسوم به سند راهبرد آینده و مصوب هیأت دولت، 
بر محور ترویج و فرهنگ سازى بنا نهاده شده است. از این رو ترویج و 
به منظور  اطالع رسانى عمومى و تخصصى در مورد علم و فناورى و 
افزایش  کاهش مصرف انرژى، کاهش هزینه هاى تولید و نگهدارى و 

کیفیت تولید در صنعت باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
آرش سلطانى، کارشناس نانوفناورى در این سمینار آموزشى با 
براى  نانو  علوم  از  و تولید، گفت: استفاده  نانو در فناورى  علم  معرفى 

تولید و ساخت انواع تولیدات صنعتى کاربردهاى گسترده اى دارد.
براى  گریز  آب  ترکیبات  و  قطعات  صفحات،  ساخت  سلطانى، 

ذوب مواد  دماى  براى سطوح مختلف، کاهش  از هوازدگى  جلوگیرى 
در  مصرف  قابل  باکترى  ساخت سطوح ضد  گرى،  ریخته  صنعت  در 
حوزههاى مختلف پزشکى و بهداشتى، حذف خوردگى قطعات و سازه 
هاى فلزى، نگهدارى بهینه از سازه هاى بتنى براى کاهش اثر رطوبت در 
تخریب آن و ... را از جمله مصارف این علم نوین در صنعت عنوان کرد. 
نانو را یکى از مهم ترین  فناورى  با  تولید شیشه  و  وى ساخت 
راهکارهاى کاهش مصرف و اتالف انرژى عنوان کرد و افزود: این صنعت 
عملکرد 3 برابرى در کاهش اتالف انرژى نسبت به پنجره هاى دوجداره دارد.
دکتر محمد عابدى نیز در ادامه این کارگاه آموزشى با اشاره به 
کاربردهاى گسترده ى نانوتکنولوژى در صنعت گفت: دستاوردهاى نانو 
در صنایع مختلفى مانند صنایع کشتى سازى، صنعت ساختمان، صنایع 
نفت و گاز، صنایع غذایى و نیز در حوزه ى کشاورزى و کنترل مقابله 
با آفات، آب و فاضالب، ساخت انواع پلیمر، صنایع نساجى و ... داراى 

کاربردهاى وسیعى است.
وى در ادامه از برگزارى دوره هاى آموزشى و مشاوره اى رایگان 
نانو  فناورى  توسعه  ویژهى  ستاد  متخصصان  و  کارشناسان  توسط 
افزود: مدیران و  معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى خبر داد و 
تولیدکنندگان جهت آشنایى بیشتر با کاربردهاى نانو در حوزه تولیدى 

خود، مى توانند از مشاوره هاى رایگان این ستاد بهره مند شوند. 

بررسى نقش صنعت قارچ در اقتصاد مقاومتى
محققان  حضور  با  مقاومتى»  اقتصاد  در  قارچ  صنعت  همایش«نقش 
داخلى و خارجى، تولیدکنندگان و برخى مسئوالن استانى و ملى، روز گذشته 

در دانشگاه صنعتى اصفهان آغاز به کار کرد.
در این همایش دوروزه که همزمان با دومین کارگاه آموزشى «آشنایى با 
جدیدترین تکنیکهاى تخصصى پرورش قارچ دکمه اى» در دانشگاه صنعتى 
اصفهان برگزار شد، آخرین یافته هاى این صنعت و نقش آن در تحقق اقتصاد 

مقاومتى مورد بررسى قرارگرفت.
معاون ادارى و مالى دانشگاه صنعتى اصفهان در مراسم افتتاحیه این همایش 
با اشاره به خواص غذایى ارزشمند قارچ گفت: بر خالف گذشته صنعت تولید این 

ماده خوراکى به محصول مهمى در سبد غذایى خانواده ها تبدیل شده است.
دکتر حسین خادمى توانایى هاى فارغ التحصیالن دانشکده مهندسى 
کشاورزى دانشگاه صنعتى اصفهان را مثبت ارزیابى کرد و افزود: توسعه صنعت 
تولید قارچ در کشور مى تواند نقش قابل توجهى در استفاده از این توانایىها 

و اشتغالزایى در بخش کشاورزى داشته باشد.
با  این مراسم  در  نیز  اصفهان  استان  بسیج سازندگى  فرمانده سازمان 
اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبرى در عرصه اقتصاد مقاومتى و تحریمهاى 
از  دور  به  ایشان  راهبردهاى  به  توجه  گفت:  اسالمى  انقالب  علیه  کنونى 

شعارزدگى، تأثیر فشارهاى دشمنان بر کشور را به حداقل مى رساند.
سرهنگ انورى در ادامه به بیان تفاوت هاى اقتصاد مقاومتى با اقتصاد 
ریزى  برنامه  با  اصفهان  استان  سازندگى  بسیج  گفت:  و  پرداخت  ریاضتى 
کشاورزى،  عرصه   600 در  فعالیت  و  آموزش، مشاوره  بخش  سه  در  مناسب 
و  فنى  آموزش  سازمان  اِى  مشاوره  و  آموزشى  هاى  برنامه  از  است  توانسته 
اقتصاد  با  نفر  هزار  پنج  آشنایى  جهت  مرتبط،  هاى  ارگان  دیگر  و  حرفهاى 

مقاومتى در بخش کشاورزى استفاده کند.
هوایى  و  آب  هاى  اقلیم  با  متناسب  کشاورزى  محصوالت  تولید  وى 
مختلف استان را مسأله اى قابل توجه براى رشد و توسعه این بخش عنوان کرد 
و افزود: براى تولید محصوالت کشاورزى سازگار با کم آبى در مناطق شرق 

اصفهان مبلغ نه میلیارد تومان اعتبار در بسیج سازندگى تأمین نموده ایم.
اصفهان، توسعه صنایع تبدیلى  دبیر ستاد اقتصاد مقاومتى در استان 
و صنایع کوچک را دو بخش مهم در چشم انداز بسیج سازندگى این استان 

جمله  از  نیز  کشاورزى  محصوالت  صادرات  توسعه  کرد:  اضافه  و  دانست 
برنامههاى مهم در دست اقدام بسیج سازندگى است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى نیز در بخش دیگرى 
از این مراسم، توسعه فعالیت هاى کشاورزى و صنعت تولید قارچ را یکى از 
مصادیق بارز تحقق سیاست هاى اقتصاد مقاومتى عنوان کرد و گفت: توجه به 
ذائقه هاى مختلف، تنوع بخشى و فراورى محصوالت در این صنعت زودبازده 

مى تواند موجب توسعه صادرات این محصول غذایى ارزشمند شود.
مهندس حمیدرضا فوالدگر، با تأکید بر لزوم حمایت بیشتر از صنایع تکمیلى 
و تبدیلى که با سرمایه گذارى حداقلى به سودآورى مى رسند گفت: فعالیت علمى 
و فنى دانش بنیان، تولید ملى، تأمین امنیت غذا و درمان از جمله مصادیق سیاست 

هاى اقتصاد مقاومتى است که در توسعه این صنعت بروز خوبى دارد.
وى در ادامه از بررسى الیحه رفع موانع تولید در مجلس شوراى اسالمى 
خبر داد و و ابراز امیدوارى کرد با تصویب این الیحه گام مهمى در توسعه و 

سرعت گرفتن بخش تولید کشور برداشته شود.
مقاومتى»  اقتصاد  در  قارچ  صنعت  «نقش  همایش  است:  گفتنى 
تخصصى  هاى  تکنیک  جدیدترین  با  آشنایى  آموزشى  کارگاه  «دومین  و 
پرورش قارچ دکمهاى» با حضور بیش از 350 تن از محققان، تولیدکنندگان، 
دانشجویان و اساتید مهندسى کشاورزى با سخنرانى آقاى «تاى استاکس» از 
کشور هلند به مدت دو روز در تاالر شهید فتوحى دانشگاه صنعتى اصفهان 

برگزار شد.
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ایجاد فرصت مناسب براى افراد توانمند در ایده پردازى

گسترش دسترسى محققان دانشگاه صنعتى اصفهان به پایگاه هاى اطالعاتى علمى

علمى  شهرك  توسط  فناورانه  ایده پردازى  همایش  نخستین 
تحقیقاتى اصفهان و با مشارکت مدیریت نوآورى و تجارى سازى فناورى 

دانشگاه صنعتى اصفهان، در تاالر هشت این دانشگاه برگزار شد.
این همایش با عنوان «ایده شو» و با هدف ایجاد فرصتى مناسب 
براى افراد توانمند در ایده پردازى براى بیان ایده و انتقال آن به دیگران 
در محیطى دوستانه برگزار شد و هر یک از شرکت کنندگان در مدت 
سه دقیقه، ایده خود در زمینه هاى فنى و مهندسى به حاضران معرفى 

کردند.
صورت  به  حاضران  و  داوران  هیات  توسط  ایده  هر  پایان،  در 

جداگانه به راى گذاشته شد و نفرات اول تا سوم مشخص شدند.
براى  تحت وب  ویدئویى  با ایده «ایجاد یک شبکه  بهرامى  رضا 
شرح حرفه اى شرایط روز بازار براى سرمایه گذارى»، محمد کرمانى با 

دسترسى محققان دانشگاه صنعتى اصفهان به پایگاههاى 
اطالعاتى علمى در سال 2015 میالدى و با هدف تامین نیازهاى 

اطالعاتى گسترش یافت.
اعالم  با  رئیس کتابخانه مرکزى دانشگاه صنعتى اصفهان 
بین المللى  معتبر  اطالعاتى  پایگاه هاى  به  دسترسى  خبر،  این 
را الزمه مشارکت اعضاى هیأت علمى و دانشجویان در چرخه 

تولید علم در جهان عنوان کرد.
محققان  انجام شده،  رایزنى هاى  با  افزود:  دکتر مختارى 
این دانشگاه در سال جارى میالدى امکان استفاده از محتواى 
مجالت پایگاه هاى اطالعاتىScienceDirect, Springer , Wiley و 

ایده «بازار کار آنالین» و علیرضا باقرصاد با ایده «سنگفرش مجازى» 
به ترتیب اول تا سوم شدند.

قابل فهم بودن براى طیف گسترده اى از مخاطبان، مرتبط بودن 
با تجربیات حرفه اى شخص، نوآورى، امکان یادگیرى و به کارگیرى آن 
براى دیگران و جذاب بودن از جمله خصوصیات یک ایده خوب در این 

رویداد عنوان شده است.
سازمان  اولین  عنوان  به  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرك 
تالش  کشور،  در  فناوري  و  علم  پارك هاي  و  رشد  مراکز  موسس 
شرکت هاي  فعالیت   توسعه  براي  مناسب  بستري  ایجاد  با  تا  می کند 
دانش بنیان، زمینه الزم را براي تجاري سازي دستاوردهاي آن ها و جذب 
سرمایه گذاري هاي داخلی و خارجی فراهم آورد و در حال حاضر 370 

شرکت دانش بنیان در این شهرك مستقر هستند.

 SCOPUS, MathSciNet (موتور جستجو) دو پایگاه کتاب شناختى
را خواهند داشت.

وى با تأکید بر لزوم مدیریت مناسب و استفاده مطلوب از 
موجب  امکانات  این  کرد:  امیدوارى  ابراز  پژوهشى،  امکان  این 
هیأت  اعضاى  پژوهشى  نیازهاى  پیش  از  بیش  شدن  برطرف 

علمى و دانشجویان دانشگاه صنعتى اصفهان گردد.
براى  اصفهان  صنعتى  دانشگاه  محققان  است:  گفتنى 
الکترونیک  به بخش منابع  توانند  بیشتر مى  اطالعات  دریافت 
شماره  با  یا  و  نموده  مراجعه  مرکزى  کتابخانه   اینترنتى  پایگاه 

داخلى 2553 تماس حاصل نمایند.

مکن که پنهان شدن والیان از رعیت، نمونه اى است 
از تنگ خویى و کم اطالعى در کارها، چون نهان شدن از رعیت، والیان را از 

دانستن آنچه بر آنان پوشیده است، باز مى دارد.
8– اولویت بندى اشتغاالت: 

یعنى نباید زیادى کارها یک مدیر اسالمى را سردرگم سازد و این امر از 
طریق برنامه ریزى و تقسیم کار امکان پذیر مى شود و در مواردى، کادرسازى 
و پرورش نیرو الزم دارد. در این باره حضرت امیرالمومنین على (ع) به مالک 
اشتر این چنین مى فرمایند:  بر سر هر یک از کارهایت مهترى از آنان بگمار 

که نه بزرگى کار، او را ناتوان سازد و نه بسیارى آن، وى را پریشان.  
9– اطاعت الهى: 

و  داشته  ها مدنظر  همه غضب  از  را پیش  مدیر غضب خداوند  یعنى 
طاعت او را بر همه طاعت ها مقدم بدارد. مدیر براى باقیماندن بر سر منصب 
خویش نباید دست به معصیت بزند حتى اگر مافوق او بخواهد که وى خطایى 
مرتکب شود، او نباید به چنین کارى تن در دهد  ؛ حضرت على(ع) در این مورد 

میفرمایند: «مطیع مافوق بودن نباید منجر به معصیت خداوند گردد.
10- عدم ترس از برکنارى: 

یعنى اگر مدیر اسالمى روزى از سمت خود به هر دلیلى به سمتى پایین 
تر تنزل پیدا کرد وظیفه دارد که این وضع موجود را بپذیرد و در خطى قرار 
نگیرد که مخالف مصالح جارى جامعه باشد. چرا که هدف یک مدیر اسالمى 
جلب رضاى الهى و پیشبرد آرمان هاى اسالم و انقالب است، نه چیز دیگر. حضرت 
على (ع) در این خصوص مى فرمایند: نباید بر آنچه از دست داده اید تاسف بخورید.

11– حفظ و حراست از بیت المال و ارزشهاى اسالمى:  ادامه صفحه 17
یک مدیر اسالمى نباید در مصارف بیرون از حیطه کارى اش از امکانات 
بیت المال استفاده نماید؛ یعنى نباید اموال بیت المال را در راه نفع شخصى 
به کار ببرد. در این مورد حضرت امیرالمومنین على(ع) مى فرمایند: «به خدا 
سوگند، اگر ببینم آن بیت المال به مهر زنان یا بهاى کنیزکان رفته باشد، آن 
را باز مى گردانم، که در عدالت گشایش است و آن که عدالت را تحمل نکند، 

ستم را هرگز تحمل نخواهد کرد». 

سخن پایانى: 
براساس  اسالمى  مدیریت  که  برمىآید  چنین  گفتیم  آنچه  از 
معنویت و فرهنگ بنا نهاده شده است و هدف آن نیز آخرتگرایى است 
یعنى قراردادن امکانات دنیوى در جهت آخرت. و نباید فراموش کرد 
که آخرت گرایى به معناى فراموش کردن دنیا نیست بلکه آخرتگرایى 
زمانى  اسالمى  مدیر  یک  و  است.  قرآنى  و  الهى  ارزشهاى  به  تلبس 
مىتواند در مسیر آخرت گرایى حرکت کند و در واقع مدیریت اسالمى 
داشته باشد که مجهز به فرهنگ قرآنى بوده و مصمم به پیاده کردن این 
فرهنگ در جامعه باشد. و جامعه اى که در آن مدیریت اسالمى اجرا شود 
و یک مدیر اسالمى در راس امور قرار بگیرد، چنین جامعه اى در مسیر 
آخرتگرایى حرکت خواهد کرد و در این صورت است که افراد جامعه 

مىتوانند به سرمنزل مقصود که همان قرب الهى است دست یابند.
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سازمانهاى نوین بر محور مدیریت دانایى
تغییر یکى از مهمترین مسائل مطرح در جوامع امروزى مىباشد و در 
تمام ابعاد جوامع بشرى قابل  مشاهده است با توجه به اینکه سازمانها جزیى از 
جوامع بشرى مى باشند از این تغییر و تحول فراگیر مستثنى نیستند و همواره 

دچار تغییر و دگرگونى مى گردند. 
در این عصر توام با تغییر، تئورى مدیریت بر محور دانایى،  یکى از عناصر 
مهم در یادگیرى نحوه برخورد با تغییرات در سازمان ها است. مدیریت دانایى 
براى نخستین بار در حدود سال هاى 1990 مورد توجه پژوهشگران رشته مدیریت 
قرار گرفت و از آن زمان تاکنون در مسیر تکامل خود دستخوش تغییرات زیادى بوده 
است  به طوریکه در آغاز مدیریت دانایى را به صورت کاربرد رایانه و IT در سازمانها 
تعریف مى نمودند و استفاده از متخصصان IT در سازمان را برا بر استقرار مدیریت 

دانایى مى پنداشتند. 
در سالهاى اخیر تمام دنیا به این موضوع پى برده اند که تنها بکارگیرى 
آنها  نیست  کافى  دانایى  مدیریت  برقرارى  براى  درسازمان   IT متخصصان 
فرا گیر گردد به  و  این مقوله باید در کل سازمان منتشر شده  دریافتهاند که 
طوریکه تمام اعضاى سازمان مفهوم مدیریت دانایى را درك کرده و آن را درتمام 

امورخود  بکار ببندند تنها از این طریق سازمان به سوى تعالى پیش مىرود. 
یکى از اصطالحات که در ادبیات مدیریت دانایى زیاد استفاده مىشود 
نابودى خالق مى باشد نابودى خالق یعنى اینکه دانایى نیز مانند سایر ارکان 
مدیریت، زمانى که تاریخ مصرفش به پایان رسید باید کنار گذاشته شود تا بتوان 
همچنان سازمان را به سوى آینده مطلوب سوق داد و خالقیت و نوآورى را در 

آن به اوج رسانید. 
زنده  دهه موجود  را  نامش  زندگى مى کنیم که  دهه اى  ما اکنون در 
رنده  باشد،  تالطم  در  خواهد  مى  زنده  موجود  مثابه  به  سازمان  اند  گذاشته 
باشد و به سوى کمال و تعالى حرکت کند این درحالى است که سیستم هایى 
که در جامعه وجود دارند همگى به شدت در مقابل تغییر مقاومت مى کنند 
و خواهان  ثبات مى باشند چنین تضادى ایجاد تغییر بنیادى در سازمان ها را 
مىطلبد. در سالهاى اخیر با توجه به مدیریت دانایى،به این امر تاکیدى مى شود 
که باید تولید را معلول انسان دانست یعنى تولید معلول و انسان علت است با 
توجه به این دیدگاه با برانگیختن انسان، تولید خود به خود اتفاق خواهد افتاد. 
نیروى انسانى به عنوان علت تولید به وضوح مشخص  در اینجاست که نقش 
نیروى انسانى نقش  براى غنى سازى و شایسته سازى  باید  مىگردد. مدیران 
حمایتى خود را هرچه بیشتر مورد توجه قراردهند تا نیروى انسانى  قابلیت الزم 

را براى مطابقت با نظام مدیریت دانایى داشته باشند. 
بر محور مدیریت  ایجاد سازمان هاى نوین  براى  مدل تغییرات مستمر 
دانایى، یک مدل مرحله اى است که باید مدیران تغییرات را از خود شروع کنند 
اکثر مدیران فکر مى کنند اشکال در کارکنان است،  پس باید آنها را تغییر داد تا 

سازمان متحول شود و خود مدیرالزم نیست 
تا وقتى چنین  توجه داشت  باید  تغییر کند 
تفکرى بر مدیران حاکم است هیچ سازمانى 
متحول نخواهد شد. مدیریت دانایى بر پیوند 
بین پایدارى و ناپایدارى تاکید دارد  این یعنى 
حرکت روى نقاط مرزى همان جایى که نظم 
و بى نظمى در کنار هم به عنوان یک مدل 
طبیعى رخ مى نماید. هضم این موضوع براى 
بىنظمى  عین  در  که  سازمان  یک  پرسنل 
نظم  برقرارى  در عین  یا  بود  مىتوان منظم 

مىتوان بىنظمى را مشاهده کرد، کار ساده اى نیست براى قابل هضم کردن 
این تئورى باید فرهنگ سازى کرد این عمل بسیار مهم به عهده مدیران است 
تا با آماده سازى پرسنل با زمینه پذیرش تغییر و حرکت به سوى سازمانى نوین 

بر محور دانایى را تسهیل نماید. 
به طورکلى یادگیرى فراگیر یا دو سویه یادگیرنده ها و یاددهندهها که 
متشکل از مدیران و  کارکنان در گروه هاى تخصصى دانشى مىباشند،  روح و 

جان مدیریت دانایى است.
مدیران در استقرار سازمان هاى نوین دو وظیفه به عهده دارند.

خواه  هستند  استقرار  تخصصى  گروه  از  عضوى  خودشان  اینکه  اول 
یا راهبردى، دومین وظیفه مدیران در مدیریت  یا میانى  باشند  اجرایى  مدیر 
دانایى، پشتیبانى و مشروعیت بخشیدن به موضوعات، تصمیمات و نوآورى هایى 
مهم  وظیفه  این  گرفته مى شوند  قرار  تخصصى ذیربط  است که در گروههاى 
در  است  سازمان  انسانى  هاى  سرمایه  به  محتوایى  بخشى  هویت  عنصر  ترین 
سازمانهاى نوین نیروى انسانى دیگر به دنبال ارضاى نیازهاى سطح پایین خود 
نیست بلکه آنها بدنبال ارضاى نیازهاى واالیى چون خود شکوفایى و کمال هستند. 
گام  سه  کردن  دانایى طى  بر محور  نوین   استقرار سازمان هاى  براى 

ضرورى به نظر مى رسد. 
نخستین گام ایجاد «ادبیات مشترك» است که بدون تفاهم و اشراف بر 
تغییرات گسترده علوم و فناورى و بدون داشتن نگرش مشترك نمى توان در 

این راه سخت ولى زیبا قدم گذاشت.
 گام دوم ایجاد «عزم و همت مشترك» است وظیفه اصلى استقرار این 
گام به عهده مدیران و کارشناسان سازمان است و این امر باید از خود مدیران 

آغاز شود و با پشتیبانى و پیگیرى جدى به تمام کارکنان انتقال داده شود. 
گام سوم عملیاتى سازى است باید توجه داشت که فقط شعار دادن و 
تئورى پردازى هیچ کمکى به بهبود و تعالى سازمان نخواهد کرد و پیاده سازى 

تئورى ها به ایجاد یک سازمان نوین دانش محور خواهد انجامید.

تهیه کننده : زهره طاهرى

برگزارى دوره هاى آموزشى مورد نیاز شاغلین بخش صنعت، معدن و تجارت در سازمانهاى استانى
آموزش،  معاون  ابالغ  و  پژوهش  و  آموزش  دفتر  هماهنگىهاى  با 
آموزش،  و تجارت (گروه  معدن  سازمانهاى صنعت،  فناورى،  و  پژوهش 
پژوهش و فناورى) مکلف به برگزارى دورههاى آموزشى مورد نیاز شاغلین 

بخش صنعت، معدن و تجارت استانها گردیدند.
براساس این گزارش، سرفصل 16 دوره آموزشى در زمینههاى ذیل 

تهیه و جهت اجرا به استانها ابالغ گردید:
• دوره آموزشى ارزیابى فنى و اقتصادى طرحها

• 5 دوره آموزشى مدیریت ریسک با عناوین: مدیریت ریسک مقدماتى، 
در  ریسک  مدیریت  ریسک،  و  مالى  مدیریت  پیشرفته،  ریسک  مدیریت 

پروژهها و مدیریت ریسک اعتبارى جمعا به مدت 98 ساعت
• 3 دوره آموزشى مدیریت انرژى با عناوین: راهکارهاي کاهش مصرف 
اساس  بر  انرژي  مدیریت  با   کنندگان  شرکت  آشنایی  صنایع،  در  برق 
روشهاي  و   ISO  19011 -2011 و   ISO  50001-2011 استانداردهاي 

بهینه سازي انرژي در صنعت جمعا به مدت 56 ساعت
• دوره آموزشی سازماندهی R&D به مدت 8 ساعت

• 3 دوره آموزشى مدیریت و سیستم با عناوین: اصول مدیریت فروشگاه، 
سنجش  و  مشترى  با  ارتباط  مدیریت  و  مدیریتى  مهارتهاى  جامع  دوره 

رضایت (CRM) جمعا به مدت 72 ساعت
• 4 دوره آموزشى بازاریابى و فروش با عناوین: اصول و مبانی برند سازي، 
فرآیندهاى  مدیریت  و   (Body Language) بدن  زبان  خدمات،  بازاریابى 

کسب و کار BPM جمعا به مدت 40 ساعت
به گزارش دفتر آموزش و پژوهش، حق الزحمه اساتید برگزار کننده 
و  پژوهش  آموزش،  معاونت  توسط  شده  طراحى  کارهاى  سازو  با  دوره 

فناورى وزارت متبوع پرداخت خواهد شد.
همچنین گواهینامه آموزشى شرکت کنندگان در این دورهها توسط 

معاونت آموزش، پژوهش و فناورى وزارت متبوع صادر خواهد شد.
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ادامه شماره قبل...
3- شاخص سرمایهگذارى مستقیم خارجى 

توسعۀ  و  رشد  ابزارهاى  از  یکى  خارجى  مستقیم  سرمایهگذارى 
اقتصادى و نمود ثبات اقتصادى حاکم بر کشور از منظر سایر کشورها در 
حرکت به سمت اقتصاد جهانى (جهانى شدن) است. در کشورهاى درحال 
به  نامناسب  و دسترسى  امکانات الزم  از  بهرهمندى  بهدلیل عدم  توسعه 
نقدینگى، به این ابزار جهت اجراى طرحهاى اقتصادى و تحقق نرخهاى 
مستقیم  سرمایهگذارى  میزان  است.  داده  دوچندان  اهمیتى  باال،  رشد 
 3 نمودار  در  2013ـ2012  سالهاى  در  خارجى در کشورهاى منتخب 

نشان داده شده است. کرده است.
به منظور درك بهتر نحوة جذب سرمایهگذارى خارجى در اقتصاد 
ایران، روند این متغیر در ایران و جهان طى سالهاى 2013ـ 2005 در 

جدول 2 آورده شده است.
فرآیند جهانى  در  اهمیت سرمایه گذارى مستقیم خارجى  رغم  به 
 2013 سال  در  بهنحوىکه،  است؛  بوده  اندك  بسیار  ایران  سهم  شدن، 
سهم  کاهش  این  است.  رسیده  درصد   0,18 به  درصدى   39 کاهش  با 

در حالى رخ داده است که سرمایهگذارى مستقیم 
خارجى در سطح جهان رشد 7,3 درصدى را تجربه 
کرده است. از جمله دالیل پایین بودن میزان جذب 
به  مىتوان  ایران  اقتصاد  در  خارجى  سرمایههاى 

موارد زیر اشاره کرد:
• اخذ مالیات مضاعف از سرمایهگذاران خارجی 
با  ایران  در  سرمایه گذاري  قوانین  تطابق  عدم  و 

مالیات  میزبان  و کشور  قانون کشور خود  موجب  به  باید  بهطور دقیقتر، سرمایه گذار  کانون سرمایه.  کشورهاي 
جداگانه بپردازد که مانعى براى انجام سرمایهگذارى مشترك بهشمار مىرود؛ 

• افزایش مخاطرة سرمایهگذارى بهدلیل تغییرات زودهنگام مقررات ارزى، پولى و گمرکى؛
• بىثباتى حاکم بر اقتصاد کشور بهدلیل تشدید تحریمها و نوسانات نرخ ارز؛

• عدم وجود قوانین تسهیل کننده و تشویق کنندة سرمایهگذارى خارجى. در این ارتباط باید گفت که وجود 
برخى قوانین و مقررات موانع و محدودیتهایى در راه جذب سرمایهگذارى خارجى ایجاد کرده است.  از جمله این 
قوانین اصولى از قانون اساسى (اصل 139، 81، 77 ، 46)، قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاري خارجی مصوب 

سال 1334 و سایر قوانین مرتبط با سرمایه گذاري خارجی است؛
• عدم انجام اقدامات مناسب جهت الزام سرمایهگذاران خارجى به انتقال فناورى یا تولیدات با فناورى باال.

4- صادرات
صادرات یکى از متغیرهاى کالن اقتصادى و نشاندهندة درجۀ رقابتپذیرى محصوالت داخلى یک کشور 
در عرصههاى بینالمللى مىباشد. میزان صادرات ایران و کشورهاى منتخب و سهم آنها از صادرات جهانى در 

سالهاى 2013ـ2012 در جدول 3 آورده شده است.
روند صادرات ایران (نفتى و غیرنفتى) در جدول 4 آورده شده است.

داشته است  1392روندى صعودى  و   1391  ،1388 بهجز سالهاى  نفتى  میزان صادرات  طبق جدول 
همچنین متوسط سهم صادرات نفتى از کل صادرات طى دوره مذکور 78,9 درصد مىباشد. صادرات غیرنفتى 
طى دورة مذکور به جز سال 1392 داراى روندى صعودى بوده است. سهم صادرات غیرنفتى از 13,5 درصد 
در سال 1386 به 30 درصد در سال 1392 افزایش یافته است. البته عمده دلیل افزایش شدید سهم صادرات 
از کاهش میزان صادرات نفتى در این سال مىباشد. عمدهترین دلیل کاهش  غیرنفتى در سال 1391 ناشى 
صادرات نفتى ایران در سال 1391 را مىتوان به تشدید تحریمهاى نفتى علیه کشور نسبت داد. عالوه براین، 

تشدید تحریمهاى اقتصادى علیه کشور با سختتر کردن مبادالت و کاهش 
شرکاى صادراتى ایران نقش بسزایى در کاهش صادرات غیرنفتى ایفا کرده 
است. نکتۀ قابل توجه دیگر در جدول 4 سهم باالى صادرات نفتى است 
از وابستگى باالى کشور به صادرات نفتى و تأثیرپذیرى باالى  که نشان 

تولید داخلى از تغییرات قیمت نفت و تحوالت ارز دارد.
در مجموع، دالیل کاهش صادرات کل ایران را در کنار تحریمهاى 
به  توجه جدى  فرآیند صادرات، عدم  زمانبر بودن  به  اقتصادى مىتوان 
ایجاد پنجرة واحد تجارى بهرغم الزامات قانونى آن و عدم انجام اقدامات 

الزم جهت الکترونیکى کردن فرآیندها نسبت داد.   ادامه دارد ...

بررسى تطبیقى جایگاه ایران و کشورهاى منتخب  در شاخص هاى اقتصادى

Source: Www.Worldbank.org    
نمودار 3. جذب سرمایههاى خارجى در ایران و کشورهاى منتخب 2013ـ2012

جدول 2. جذب سرمایههاى خارجى در ایران و جهان 2013ـ2005 (میلیارد دالر)

جدول 3. میزان صادرات ایران و کشورهاى منتخب 
و سهم آنها از صادرات جهانى (میلیون دالر)

جدول 4. روند صادرات ایران 1392ـ1386 (میلیون دالر)
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فناورى پیشرفته چاپ سه بعدى، نه تنها صنایع را متحول خواهد 
نمود  بلکه بر روش زندگى، کار و تفریحات ما نیز اثرگذار خواهد بود. خوب 
یا بد، فناورى چاپ سه بعدى انقالب صنعتى سوم را رقم خواهد زد. این 
موضوع به نظر مبالغه مى آید، اما به واقع اینطور نیست چراکه تاکنون 10 
بخش مرتبط با کسب و کار، مصرف کننده و  در نهایت اقتصاد شناسایى 

شده که چاپ سه بعدى بر روند توسعه آنها اثر مستقیم دارد. 
درخصوص  توضیحاتى  معرفى شود،  10 بخش  این  اینکه  از  پیش 
چاك  آقاى   1984 سال  در  گردد.   مى  ارائه   بعدى  سه  چاپ  فناورى 
هالک از «شرکت سیستم هاى سه بعدى»، موفق به ابداع فرآیندى بنام 
 (UV) اِستریولیتوگرافى گردید. در این فرآیند با تابش لیزرهاى فرابنفش
به مواد فوتوپولیمر (نوعى درشت مولکول که در اثر تابش نور یا پرتوهاى 
وجود  به  و  آن ها  شکل  تغییر  موجب  مى دهد)،  ماهیت  تغییر  فرابنفش، 
از  که الیه هایى  این صورت  به  پیچیده مى شدند.  هندسى  اشکال  آوردن 
مواد جامد، یکى پس از دیگرى بر روى هم قرار مى گرفتند و یک مقطع 
عرضى مشخص را به وجود مى آوردند. بر اثر تابش لیزر، مواد به سرعت 
ادامه   با  مى یافتند.  اتصال  یکدیگر  به  الیه ها  و  شده  ذوب  خورده،  برش 
آقاى چاك هالک همچنین فرمت  به دست مى آمد.  کار، محصول نهایى 
STL (استریولیتوگرافى)را به عنوان فرمت مرجع نرم افزارهاى کامپیوترى 
به  ابتدا  فرآیند  این  نمود.  طراحى مخصوص چاپگرهاى سه بعدى معرفى 
مى شد،  شناخته   Additive Manufacturing یا  افزایشى»  «تولید  نام 
اما از سال 2010 این فرآیند با نام چاپ سه بعدى یا 3D Printing بصورت 

گسترده مطرح شد. 
چاپ سه بعدى با انجام  طراحى کامپیوترى از شىء مورد نظر شروع 
انجام  با کمک سیستم هاى کامپیوترى  بیان دیگر طراحى  به  مى شود. 
یا بهینه  شده و از این سیستم ها براى ایجاد، اصالح، تجزیه و تحلیل و 
سازى یک طرح استفاده مى گردد. کار طراحى با استفاده از سیستم هاى 

کامپیوترى به دو صورت انجام مى شود.
1- استفاده از برنامه مدل سازى سه بعدى براى ایجاد یک شىء کامًال جدید.
2- استفاده از یک اسکنر سه بعدى براى کپى کردن شیئى که وجود 
از شىء گرفته و این کپى به  بعدى  دارد. اسکنر یک کپى دیجیتال سه 

برنامه مدل سازى ارسال مى گردد.
چاپگرهاى سه بعدى در مدلها و ابعاد گوناگون ساخته مى شوند و  
طیف وسیعى از مواد اولیه در آنها مورد استفاده قرار مى گیرد، که از میان 
پرکاربردترین آن ها مى توان به برخى فلزات مانند تیتانیوم، رزین، خمیر 

سرامیک، انواع مواد ترموپالستیک، پالستیک و نایلون اشاره نمود.
موارد  بار مطرح شد،  اولین  براى  فناورى  این  1980، که  سال  در 
کاربرد آن بسیار محدود بوده و جهت ساخت برخى محصوالت یا قطعات 
جانبى کوچک، توسعه محصول، ساخت سریع نمونه هاى آزمایشى صنعتى 
و  شده  تر  گسترده  فناورى  این  این  کاربرد  امروزه  لکن  استفاده مى شد. 
بعدى در معمارى، ساخت و ساز خانه، طراحى صنعتى،  از چاپگرهاى سه 
بازى،  اسباب  خودرو،  ساخت 
هوا  صنایع  نقلیه،  وسایل 
نظامى،  کاربردهاى  فضا،  و 
ساخت  و  پزشکى  مهندسى، 
دارو، بیوتکنولوژى، فشن و ُمد، 
زینتى،  جواهرات  کفش،  تولید 
عینک و صنایع غذایى استفاده 

مى شود
که  بخشى   10 ادامه  در 
متحول  فناورى  این  توسط 

مىشوند معرفى مى گردد:

10 بخشى که توسط فناورى پیشرفته چاپ سه بعدى متحول خواهند شد
روشى  سنتى  تولید  زیست:  محیط   -1
است که در آن میزان مواد مصرفى و ضایعات 
زیاد  و همچنین فرآیند تولید با ایجاد انواع 
سه  چاپ  فرآیند  شود.  مى  انجام  آلودگى 
بعدى این نواقص  را کاهش مى دهد. چراکه 
ضایعات را به شدت کاهش، عمر محصول را 
افزایش و زمان تولید را نیزکاهش مى دهد. 
2- دنیاى هنر مدرن: از فرآیند چاپ سه 

اشیایى که در  مانند  اشیاء  از  تولید مجدد بسیارى  براى  توان  بعدى مى 
در  ونگوگ  موزه  نمونه  بطور  نمود.  استفاده  شوند  نگهدارى مى  ها  موزه 
آمستردام قصد دارد با استفاده از این فناورى تابلوهاى نقاشى ونگوگ را 

مجددا ایجاد نماید.
و  پارادایم  مدارس،  به  بعدى  سه  چاپگرهاى  باورود  تحصیل:  در  نوآورى   -3
فناورى  این  چراکه  کرد.  خواهد  تغییر  صنعتى  تولید  از  آموزان  دانش  ذهنیت 

دانش آموزان را بیشتر به سمت کارهاى صنعتى و تولیدى هدایت خواهد نمود.
4- جاذبه صفر(فضا): این فناورى به فضانوردان کمک مى نماید تا اشیاء 
مورد نظر خود را در فضا تولید نمایند. با بکارگیرى چاپگرهاى خاص تولید 
در جاذبه صفر، مأموریتهاى فضایى با اطمینان و خودکفایى انجام خواهند 
شد. بطور نمونه ناسا نمونه چاپگرى را  ساخته که قادر است مواد غذایى 
را ایجاد نماید و بنابراین فضانوردان مى توانند به جاى استفاده از غذاهاى 
یخزده با استفاده از فناورى چاپ سه بعدى غذاى مورد نظر خود را ساخته 

و بصورت تازه مصرف نمایند.
5- تولید انبوه: فناورى چاپ سه بعدى بطور کلى فرآیند تولید سنتى را 
در بسیارى از صنایع متحول مى نماید، بطور نمونه صنایع غذایى، صنایع 
و...  بازى  اسباب  ساخت  خودروسازى،  صنایع  الکترونیک،  نظامى، صنایع 
شایان ذکر است در بسیارى از صنایع مطرح شده استفاده از این فناورى از 

مدتها پیش آغاز شده و نتایج مناسبى به همراه داشته است.
6- دارو و سالمت: چاپ زنده یا بیوپرینتیگ یکى از فناورىهایى است 
ایجاد مى شوند  به کمک آن بافتهاى زنده از طریق چاپ سه بعدى  که 
تاکنون با آزمایش هاى انجام شده دانشمندان شرکت اورگانوو توانسته اند 

بافت کبد را از این طریق ایجاد نمایند. 
کوچک  و  قیمت  ارزان  هاى  نمونه  اینکه  به  باتوجه  منزل:  فضاى   -7
افراد  است،  استفاده  قابل  خانگى  مصارف  براى  بعدى  سه  چاپگرهاى 
مىتوانند با کمک این فناورى در منزل خود جواهرات، اسباب بازى، لباس 
یا سایر اشیاى مورد عالقه خود را در سایزها و رنگهاى مختلف ایجاد نمایند
8- بازارهاى جهانى: کشورهاى در حال توسعه معموال ارتباط و نقشى 
کمرنگى در زنجیره هاى تأمین جهانى دارند، این فناورى مى تواند آنها را 
توانمند نموده و به بازار جهانى متصل نماید. بنابراین این فناورى مى تواند 
گستره نقش آفرینى کشورها را در زنجیره هاى تأمین جهانى افزایش دهد.
9- اقتصاد جهانى: براساس گزارشهاى موسسه جهانى مکنزى چاپ سه 
بعدى تا سال 2025 اقتصاد جهان را به شدت متحول خواهد نمود، چراکه 
این فناورى با کاهش هزینه تولید، چرخه هاى توسعه محصول جدیدى 
را معرفى خواهد نمود و بنابراین شرکتهاى بیشترى به این فناورى روى 
بعدى  سه  چاپگر  ها  چینى   2013 سال  در  اساس  براین  آورد.  خواهند 
بزرگى به قطر 1,8 متر را تولید نموده و اذعان داشتند که در حال ساخت 
نمونه بزرگترى هستند. بنابراین صنعت و به دنبال آن اقتصاد با بکارگیرى 

گسترده این فناورى به شدت متحول خواهد شد.
10- مالکیت فکرى: به اشتراك گذارى طرح هاى چاپ سه بعدى در 
فضاى مجازى مى تواند به مالکیت فکرى این طرح ها خدشه وارد نماید 
چراکه بسیارى از طرح ها ثبت نشده و مىتوانند به دفعات و توسط افراد 

گوناکون کپى شده و فروخته شوند.

ترجمه: لیال نوابى
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مدیریت و اخالق مدیران در نهج البالغه 
    مقدمه:

مقاله اى که تحت عنوان فوق و با الهام و تعمق در نهج البالغه و 
کتب ارزشمند دیگر تدوین یافته است. پیشکشی است ناقابل به ساحت 
مقدس حضرت ولیعصر و نایب بر حقش ولی امر مسلمین جهان امام 
خامنه اي (دام ظل العالی)  به بهانه این مقاله تفحصى در نهج البالغه 
نمودم; کتابى که حضرت امام خمینى (رحمه اهللا علیه) آن  را افتخار 
خالفتها  و  حکومتها  تطور  سیر  در  که  چرا  دانند  مى  تشیع  مکتب 
همواره تشتت آرا و عقاید منجر به اعمال روشهایى خالف سیر انسانیت 
و وحدانیت الهى گردیده است و در این میان صاحب نهجالبالغه مولى 
البالى  در  امامت  و  خالفت  و  مدیریت  عیار  تمام  الگوى  الموحدین 
مفاهیم عمیق خود به بیان عناصر، ارکان، وظایف، اهمیت و شیوه هاى 
مدیریت پرداخته اند که ما نیز امید آن داریم در این مجال کوتاه پیمانه 

اى از این اقیانوس بیکران علم و معرفت برگیریم.

بخش نخست:
علم مدیریت و تعریف آن در مکاتب مدیریتى:

1- مدیریت و معانى آن:
اداره کننده،  یعنى  است و مدیر  لغوى مدیریت «اداره کردن»  معناى 
که اسم فاعل از مصدر اداره بر وزن اقامه مى باشد. پس مدیر یعنى گرداننده 
هدف  جهت  در  یا...،  شهر  اداره،  دستگاه،  یک  گرداندن  یعنى  مدیریت  و 
خاص خودش. این تعبیرى از مدیریت مطلق است که قریب االفق با وظایف 
بگیرد،  و شکل  شود  تنظیم  مدیریت  علوم  آنکه  از  قبل  زیرا  است.  روابطعمومى 
روابطعمومى مدتها بازوى شخصیتهاى تاریخ در اداره امور کشوردارى بوده است.
در متون اسالمى کلمه مدیر نیامده ولى به کلمه مدبر اشاره شده است: 
ِّرات ِ أَمراً، برخى از مفسران نیز اشاره به مدیریت مالئکه دارند و مالئکه  َفالُمَدب
را مدیران جهان مادى معرفى مى کنند.البته الزمه مدیریت، تدبیر است زیرا 

تا کسى تدبیرکننده (مدبر) نباشد، نمى تواند مدیر باشد.
 2- تعریف علم مدیریت:

در سیر تحول دانش مدیریت طى قرون و سالهاى اخیر، کوششى مداوم 
اداره سازمانها مشاهده  و  تصمیم گیرى  در  مشترك  عناصر  یافتن  در جهت 

مىگردد که اساس علم مدیریت را تشکیل داده است.
بشرى،  زندگى جوامع  پیشرفت علم و تمدن در زمینه هاى گوناگون 
به  سازمانها  در  اداره  و  تشکیالت  نظر  از  را  روزافزونى  پیچیدگیهاى  همواره 
وجود آورده است که باعث تجدید نظر پژوهشگران علوم مدیریت در اصالت 

تئورى مدیریت شده است.
امکانات  کلیه  گرفتن  از: «به کار  است  عبارت  مدیریت  نظر سنتى  از 

موجود در موقعیتى خاص به منظور رسیدن به هدف یا هدفهاى مشخص».
اعمال منطقى  و  اصول منطق  بر قبول  تعریف سنتى مدیریت مبتنى 
است. جیمز تامپسون ضمن مطالعات خود در مورد سازمان به این امر اشاره 
مى کند که اصل منطق سبب محدود کردن دامنه عملیات مدیریت مى شود 

و اعمال سازمان منحصرا باید در آن محدوده صورت گیرد.
یکى از مشخصات جدید و پدیده هاى بارز رشته مدیریت که از اهمیت 
و  تامپسون  «عدم وجود، جیمز  کاهد، مساله  تئورى سنتى مى  منطق  اصل 
تغییرات  و  تکنولوژى  پیشرفت سریع  که  مى دهد  نشان  دانکن  تى  پرفسور 
عوامل  یافتن  سازمانهاست.  کار  شرایط  و  محیط  در  اصلى  عوامل  محیطى 
مشترك در تصمیم گیرى و اداره سازمانها نیاز به اتخاذ «روش علمى» دارد. با 
توجه به آنچه گذشت، تئورى مدیریت براساس تعریف زیر پایه گذارى مى گردد:
جهت  سازمان  هدایت  و  اداره  چگونگى  براى  است  دانشى  «مدیریت 

رسیدن به نتایج مطلوب».
توجه اساسى علم مدیریت به اخذ تصمیمات صحیح، با توجه به روابط 

موجود میان هدفهاى مطلوب و امکانات سازمان 
اصلى  وظیفه  مدیریت  دانش  نظر  از  باشد.  مى 
یک مدیر تصمیم گیرى به روش علمى، با اتکا به 
باورهاى الهى است. ضمن آنکه در علم مدیریت 
جهت مسائل و مشکالت کیفى، روشهاى کیفى 
به  نیز  کمى  تکنیکهاى  و  روشها  دارد،  وجود 
چشم مى خورد. در علم دیریت خواه روشهاى 
اتخاذ  براى  باشد،  نظر  مورد  کیفى  یا  کمى 

طریقه  به  عملیاتى  مناسب  طرحهاى  ایجاد  نتیجه  در  و  منطقى  تصمیمات 
علمى و تجربى از بررسى عملیات استفاده مى گردد. بطور خالصه تعریف علم 

مدیریت اسالمى را، شاید بتوان بدینگونه قالب بندى کرد:
باورهاى الهى و معارف دینى برنامه ریزى و سازماندهى تصمیم گیرى 

مهارتهاى مدیریتى همراه با خالقیت تولید یا اجراى طرح
متاثر از نظام ارزشى حاکم بر آن  به تعبیر دیگر مدیریت را مى توان 
فرایند  از:  ارزشى عبارت  نظام  دانست.بطور خالصه مدیریت در یک  سازمان 
به کارگیرى مؤثر و کارآمد منابع مادى و انسانى در برنامه ریزى، سازماندهى 
و بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که براى دستیابى به اهداف 
سازمانى و بر اساس نظام ارزشى مورد قبول صورت مى گیرد. این تعریف پنج 

محور دارد:
1- مدیریت یک فرایند است.

2- مفهوم نهفته مدیریت، هدایت تشکیالت انسانى است.
3- مدیریت مؤثر، تصمیمات مناسب مى گیرد و به نتایج مطلوب مى رسد.

4- مدیریت کارا، به تخصیص و مصرف مدبرانه منابع گویند.
5- مدیریت بر فعالیتهاى هدفدار تمرکز دارد.

بخش دوم: 
مدیریت  و  اسالم 

ضرورت و اهمیت مدیریت در اسالم:
زیرا در اجتماع، منافع  یکى از ارکان زندگى اجتماعى است;  مدیریت 
و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط و اشتراك پیدا مىکنند. 
ضرورت مدیریت در زندگى اجتماعى تا آنجاست که حتى بسیارى از حیوانات 
که بصورت اجتماعى زندگى مى کنند براساس فرمان غریزه، مدیرى را برمى 
اولى  بطریق  کنند،  مى  زندگى  اجتماعى  بصورت  که  انسانها  حال  گزینند. 
به  را  آنها  بتواند  که  هستند  سیستمى  و  ریزى  برنامه  سازماندهى،  نیازمند 
اهدافشان رهنمون سازد. مدیریت و راهکارهاى آن و تربیت مدیران الیق از 
اهم مبانى فکرى دینى محسوب مى شود. انسان نمى تواند به گونه اى ناموزون 
و همچون وصله اى ناهمرنگ در جهان هستى زندگى کند. او به همان اندازه 
که از نظام، تشکیالت و مدیریت فاصله گیرد با شکست و ناکامى روبرو خواهد 

شد و محکوم به فناست.  
تشیع و ضرورت مدیریت:

در تفکر شیعى، ضرورت مدیریت را باید در امامت جستجو کرد، زیرا 
امامت از نظر شیعه، به عنوان یک اصل اعتقادى، چیزى جز مدیریت جامع 
الدین و الدنیا»، «امامت،  امور  و کامل نیست: «االمامۀ ریاسۀ عامۀ فى 

ریاستى عمومى در امور دین و دنیاست».
شجره طیبه امامت، ریشه در زمین وحى دارد و با آب عصمت و طهارت 
سیراب مى گردد و از نور وجودى نبوت تغذیه مى کند و شاخه هاى سرسبزش 
بر سر امت اسالمى و جامعه بشرى سایه مى افکند; مدیریت یکى از شاخه هاى 
این درخت تناور است. امیر مؤمنان علیه السالم مى فرماید: «فبعث فیهم 
رسله و واتر الیهم انبیائه... لیثیروا لهم دفائن العقول»، «خداوند پیامبران 
خود را در میان مردم برانگیخت تا با مدیریت خویش ذخایر پنهان استعدادها 

را استخراج کنند». 

تهیه وتدوین:
 محمد محسن پور 
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در نظام ادارى و اجتماعى اسالمى، مدیریتها از امامت ریشه مى گیرند; 
در واقع باید گفت: مشروعیت مدیریت در جامعه دینى ناشى از پیوندى است 
و  مشروعیت  کلیه حرکتها  گردد،  قطع  رابطه  این  هرگاه  دارد.  امامت  با  که 

خاصیت خود را از دست مى دهند.
این است که مشکل جامعه ما مشکل  باید بدان اشاره کرد،  آنچه که 
«کمبودها» نیست، بلکه مشکل «ضعف بعضى از مدیریتها» است که هرگاه با 
الهام از مبانى معنوى اسالم اصالح گردد، بسرعت مى توان بر مشکالت فایق آمد.

وجه تمایز مدیریت اسالمى با سایر مکاتب مدیریت:
از این رو  مدیریت اسالمى پیش از آنکه علم باشد، یک مکتب است; 
وظیفه مکتب، ارائه راه حلهایى است که با مفهوم عدالت خواهى سازگار باشد. 
سیر  با  باید  باشد،  انسانها  تعالى  یا  مکتب  به  خدمت  خواهان  نیز  علم  اگر 
مطالعاتى مکتبى که در یک سیر اکتشافى است بدین نتیجه رسید که جهان 
بینى حاکم بر کاربرد این «علم» در حیطه «تولید»، یک جهان بینى الهى و 

نشات گرفته از وحى است.
لذا سیر مطالعاتى مکتبى پیرامون مدیریت اسالمى یک سیر اکتشافى 
است. و باید از «روبنا» به طرف «زیربنا» باشد که با روش مطالعه «علمى» که 

یک سیر تکوینى و از «زیربنا» به «روبنا» است، متفاوت است.
وجه تمایز مدیریت اسالمى با اشکال دیگر مدیریت در این است که در 
جوامع سرمایه دارى (بورژوازى) و یا سوسیالیستى، اداره امور مردم در دست 

عده اى از سردمداران حکومت است ; در حالى که در 
نظامهاى الهى بویژه اسالمى وجه تمایز در «اسالمى» 
بودن نظام مدیریتى و متکى و مبتنى بودن این نظام 

بر پایه اصول ال یتغیر «وحى» مىباشد.
بدین  تکوینى،  نه  است  اکتشافى  مکتب  این 
معنا که هر لحظه باید مطلب تازه اى از متن مکتب 
و از دریاى زالل و عمیق معانى قرآن برداشت شود; 
علیه  اهللا  صلى  اکرم  رسول  قرآن،  نزول  بدنبال  لذا 
تبیین کننده  السالم  علیهم  معصوم  امامان  و  آله  و 
بر  تکوینى  سیر  هرگونه  پس  اند.  بوده  مفاهیم  این 
افکار الهى ممنوع است و مدیران باید تابع و حافظ 
ارزشهاى تبیین شده توسط رهبران حکومت اسالمى 
از  و دیانت آن جداى  حکومتى که سیاست  باشند; 
هم نیست و سیاست آن متکى و مبتنى بر فرامین 

الهى است.
وجه تمایز دیگر مدیریت اسالمى این است که 
است  قبال ذکر شده  که  همانگونه  اسالمى  مدیریت 
مبتنى بر دو اصل تعالى و تولید است تعالى انسان و 

تولید کاال. این کاال زمانى ارزشمند است که در خدمت تعالى انسان باشد، ولى 
در مکاتب شرق و غرب اصول مدیریت مبتنى بر محور تولید است، نه افزایش 

مکارم اخالقى و اعتقادات.
پس نتیجه مى گیریم که مدیریت اسالمى مبتنى بر حضور یک مکتب 
«الهى» یا «اسالمى» است و قبل از آنکه «سازمان» تشکیل داده شود، مکتب 

پایه گذارى مى شود.
تشویق، محبت و احترام متقابل از ارکان این مدیریت به شمار مىرود.

بخش سوم:
اخالق مدیر اسالمى در نهج البالغه

با واکاوى متون زرین نهج البالغه به عباراتى برمى خوریم که مشعل 
روشنگر مسیر اداره امور و مدیریت را به دستان پویندگان رستگارى و عدالت 
مى دهد و بایدها و نبایدهاى مدیریت را بیان مى کند. صفات مدیر صالح را از 

زبان الگوى مدیران دریابیم.
1– مردم دارى: 

یعنى اخالق اجتماعى داشتن. حضرت على (ع) در این مورد مىفرمایند: 
در  باش.  و خندان  رو  گشاده  باش،  مهربان  و  نرمخو  باش،  فروتن  مردم  «با 

نگاههایت و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم، به تساوى رفتار کن، تا بزرگان 
زیرا  نگردند،  تو مایوس  در عدالت  ناتوانها  و  نکنند،  طمع  در ستمکارى تو 
خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچک و بزرگ، آشکار و پنهان خواهند 
از  ببخشد  اگر  و  را دارید،  آن  از  استحقاق بیش  اگر کیفر دهد شما  پرسید، 

بزرگوارى اوست».
2-  اخالق مدیریتى: 

حضرت على(ع) مى فرمایند: «با مردم، به هنگام دیدار و در مجالس 
رسمى و در مقام داورى، گشاده رو باش و از خشم بپرهیز، که سبک مغزى، 
به تحریک شیطان است، و بدان! آنچه تو را به خدا نزدیک مى سازد، از آتش 

جهنم دور، و آنچه تو را از خدا دور مى سازد، به جهنم نزدیک مى کند».
3– اجراى عدالت: 

به نظام  نگاه مردم  اجرا نماید.  در جامعه  را  اگر عدالت  اسالمى  مدیر 
خوش بین شده و باعث بقاى نظام خواهد شد هر چند این عدالت براى عدهاى 
ناخوشایند است، اما براى عموم مردم مطلوب و خوشایند مى باشد. حضرت در 
نهج البالغه مى فرمایند: در اجراى عدالت گشایش است و اگر کسى از عدل به 
تنگ آید ، ستم را سختتر یابد. و در بیانى دیگر مى فرمایند: آنچه بیشتر، دیده 

والیان بدان روشن است، برقرارى عدالت در شهرها و روستاهاست.
4– ساده زیستى و زهد: 

رهبرى و مدیریت نظام اسالمى، در مصرف امکانات، مسئولیت سنگینى 
استفاده امکاناتى  دارد. نوع و چگونگى مدیریت در 
نظام  اولین شاخصه  باشد،  مى  مدیر  اختیار  در  که 
ببینیم  اینکه  در  روشن  محکى  و  است  اسالمى 
حرکت  اسالمى  هاى  آرمان  مسیر  در  میزان  چه 

مىکنیم؟ و چقدر با مشکل مواجه ایم؟! 
را  زیستى»  ساده  و  «زهد  (ع)  علی  حضرت 
اینگونه تعریف مىکنند: «اى مردم، زهد یعنى کوتاه 
کردن آرزو، و شکرگزارى برابر نعمت ها و پرهیز در 
صفات  همه این  نتوانستید  اگر  پس  محّرمات.  برابر 
را فراهم سازید، تالش کنید که حرام بر صبر شما 
نرود.  یادتان  نعمت ها، شکر  برابر  در  و  نکند  غلبه 
چه اینکه خداوند با دالئل روشن و آشکار، عذرها را 
قطع، و با کتاب هاى آسمانى روشنگر، بهانه ها را از 

بین برده است». 
اجرا  جامعه  در  را  عدالت  اگر  اسالمى  مدیر 
نگاه مردم به نظام، خوش بین شده و باعث  نماید. 
براى  عدالت  این  چند  هر  شد  خواهد  نظام  بقاى 
مردم  عموم  براى  اما  است،  ناخوشایند  عدهاى 

مطلوب و خوشایند مى باشد.
5-  رعایت حال محرومان: 

باشند.  مدیران  توجه  مورد  گذارى  اولویت  در  جامعه  محروم  طبقه 
حضرت على(ع) مىفرمایند: در طبقه کم درآمد جامعه، خدا را در نظر بگیرید، 
بیمارى  از  و  بینوایان  و  نیازمندان  و  درویشان  از  و  ندارند  راه چاره  آنان که 

برجاى ماندگانند.
6– عفو و گذشت و مدارا با عموم جامعه: 

از  و الگوپذیرى  به نظام مدیریتى  اعتماد جامعه  باعث  رعایت این امر 
مدیران اسالمى جامعه خواهد بود. در این خصوص امام على (ع) مىفرمایند: 
«اى مالک از گناهان مردم درگذر، چنانچه دوست دارى خدا گناهانت را بر تو 
ببخشاید و عفو فرمایید، چه تو برتر آنى و آن که بر تو والیت دارد از تو برتر 

است و خدا از آن که تو را والیت دارد، باالتر…»
7- ارتباط نزدیک با مردم: 

یعنى مردم بتوانند به راحتى با مدیر خود مالقات کنند. بنابراین مدیر 
در  که  آنچه  از  تا  خاص  اى  نه عده  باشد  همگان  در دسترس  باید  اسالمى 
جامعه مى گذرد آگاه گردد. حضرت على(ع) در این مورد به مالک اشتر توصیه 

پنهان  رعیت  از  زیاد  را  خود  مالک،  اى  ادامه در صفحه 12مىفرمایند: 
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شغل ها به خودى خود از آسمان نمى بارند و بوجود نمى آیند، بلکه از روند 
توسعه اقتصادى و از تالش کارآفرینان  و یا با ایجاد شرکت ها و فعالیت هاى جدید 
توسط دولت بوجود مى آیند. ایجاد اشتغال پایدار به تغییرات ساختارى یا توانایى 
افزوده، بهره ورى و  اقتصادى براى ایجاد فعالیت هاى جدید با رشد سریع، ارزش 

بازدهى باال نیاز دارد.
تولید نسبت به سایر بخش ها فرصت هاى سرمایه گذارى بزرگ تر و بیشترى 
به نسبت بهره بردارى اقتصادى فراهم مى آورد که نیازمند فناورى هاى نوین و ایجاد 
تغییرات تکنولوژیکى بصورت جزئى یا کلى مى باشد. تولید، هسته رشد اقتصادى 
و تغییرات ساختارى مى باشد که مى تواند ساختار اقتصادى جوامع کشاورزى را 
تغییر داده و  سبب وقوع توسعه فناورى، ایجاد خالقیت و یادگیرى که از عوامل 
مهم و کلیدى در رقابت پذیرى کشورها هستند، گردد. کشورهایى که فقیر باقى 
مى مانند کسانى هستند که قادر به دورى جستن از کشاورزى و تغییر تولید سنتى 

محصوالت به تولید و انجام فعالیت هاى مدرن نمى باشند. 
بهبود  اشتغال،  و  بازده  اصلى  محور  تولید  تاکنون،  صنعتى  انقالب  از 
مکانیزاسیون و افزایش درآمد بوده است. درآمد باال منجر به افزایش تقاضا براى 

تولید محصوالت و کاهش نسبى پرداخت براى محصوالت کشاورزى شده است.
نقش تولید ایجاد تحول در تغییرات ساختارى مى باشد که از محرك هاى 
آن ایجاد فرصت هاى سرمایه گذارى، توسعه تکنولوژى، ارتقاى بهره ورى و گرایش 

اشتغال به تولید و سایر خدمات مى باشد.
 رشد کشورهاى در حال توسعه تنها در گرو جلو انداختن مرزهاى 
تکنوژى نمى باشد بلکه تغییر ساختار تولید به سمت فعالیت هایى 

با بهره ورى باال در این امر موثر مى باشد.
براى کشورهاى در حال توسعه حرکت به سمت تغییر ساختار، تولید در 
مسیر افزایش کیفیت مشاغل یا بهبود حقوق و دستمزد و فراهم کردن فرصتهاى 
گسترده تر براى اشتغال زنان و ایجاد ارزش افزوده باال در بنگاه هاى کسب و کار، 

راهبرد اصلى پیشرفت تولید محور مى باشد. 
کشورهاى کمتر توسعه یافته مانند کشورهاى آفریقایى، از صنایع با فناورى 
پایین و کار زیاد در صنایع کشاورزى، نساجى و پوشاك بهره مى برند. کشورهاى با 
درآمد متوسط از صنایع با فناورى متوسط مانند صنایع فلزى و صنایع تولید مواد 
اولیه بهره مند مى باشند، اگرچه میزان اشتغال این صنایع زیاد نیست ولى صنایع 
با بهره ورى باال مى تواند منابع سرمایه گذارى ایجاد نمایند. محصوالت آنها عمدتا 
انواع  و  ابزارها  دست  فلزى،  ساختمان هاى  بخار،  دیگ هاى  سیمان،  آجر،  فوالد، 
از جانب  پالستیک مى باشد که محصوالت فناورى متوسط داراى باالترین تقاضا 

صنایع پیشرفته مى باشند و با رشد تقاضاى بین المللى مواجه هستند.

و   دستمزد  و  حقوق  درآمد،  افزایش  در  باالیى  پتانسیل  از  تولید   
کمک به بازار داخلى برخوردار مى باشد.

بر اساس سوابق تاریخى تولید از انگلستان به اروپا و به امریکا و سپس به 
ژاپن حرکت کرده است و امروزه در حال حرکت به آسیاى شرق، شامل جمهورى 
کره و چین مى باشد که البته اشتغال ایجاد شده در این کشورها یکسان نمى باشد.
اثرات تغییرات ساختارى تولید در میان صنایع با تکنولوژى پایین، متوسط 
و پیشرفته بر روى اشتغال با توجه به نوع صنایع متفاوت است. صنایع با فناورى 
اندك را به همراه دارد  پایین فرصت هاى شغلى بسیار و جذب سرمایه گذارى 
در مقابل صنایع با تکنولوژى متوسط و پیشرفته اشتغال کم و فرصت هاى بسیار 
از صنایع با توجه به رشد اقتصادى  سرمایه گذارى را دارد که برآیند این دست 
به همراه خواهد داشت.  وابسته را  و خدمات  اشتغال صنایع  افزایش  منتج شده 
صنایع پیشرفته عالوه بر گشودن درهاى نوآورى، دانش نوین، مهارت هاى توسعه و 
ظرفیت هاى بروز صنایع جدید،  چرخه تغییرات ساختارى را مجددا بکار مى اندازد. 

و  مالى    در کشورهاى توسعه یافته تولید، موتور تامین و رشد منابع 
دانش براى دستیابى به توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مى باشد.

جمع بندى
- تولید- با حدود 470 میلیون شغل در سال 2009 (16% از 2,9 میلیارد شغل 
براى جامعه کار  از هر شش شغل در سطح جهان)- هنوز موضوع مهمى  یا یک شغل 
مى باشد، این روند تا سال 2013 به بیش از نیم میلیون شغل در بخش تولید رسیده است. 
و  نساجى  و  غذایى  صنایع  در  خوبى  پتانسیل  یافته  توسعه  کمتر  کشورهاى   -

پوشاك با چشم اندازى مناسب براى ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره ورى دارند.
- کشورهاى با درآمد متوسط مى توانند با تاکید بر صنایع فلزى (بعنوان مواد اولیه 
و محصول نهایى) که تقاضاى باالیى در صنایع پیشرفته دارد و تقاضاى بین المللى آن 

در حال رشد است، روند در حال توسعه خود را حفظ کرده و ارتقاء دهند.
- کشورهاى توسعه یافته فرصت بسیار خوبى براى سرمایه گذارى و نوآورى در صنایع 

پیشرفته جهت ایجاد اشتغال پایدار در این قبیل صنایع  و خدمات مرتبط را دارند.
- صنعتى سازى نه تنها سبب افزایش تعداد مشاغل، بلکه کیفیت مشاغل را نیز 

افزایش مى دهد.
- جمهورى اسالمى ایران مى تواند براساس میزان پیشرفتگى و فناورى هاى درحال 
بهره بردارى در صنایع مختلف از الگویى ترکیبى بهره ببرد و هدف گذارى تولید محور 
خود را بر صنعتى سازى تولید سنتى و استفاده از فناورى هاى نوین و پیشرفته در 

صنایع موجود و توجه ویژه بر R&D و مدیریت دانش و تکنولوژى، متمرکز نماید.
(unido) منبع: گزارش2013 سازمان توسعه صنعتى

نقش تولید و تغییرات ساختارى در رشد اشتغال پایدار

تذکر: از آن جا که آمار گیرى رسمى از داده هاى مربوط به  سال هاى ماقبل 1995 انجام نشده است اطالعات موجود بصورت تخمین و حاصل از منابع غیر رسمى مى باشد.

تهیه وتدوین:
صغرى کاظمى
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زد  رقم  محققان  براي  را  هیجان انگیز  لحظاتی  میالدي   2014 سال 
زیراتمی،  فیزیک  فضا،  زمینه هاي  در  فراوانی  پیشرفت هاي  و  کشفیات  و 

سرعت بخشی به رایانه ها و دستاوردهاي تاریخی صورت گرفتند.
این  از  برخی  به  گزارشی  در  (فیزورگ)  علمی  معتبر  سایت  یک 

دستاوردها اشاره کرده است.
تایید عنصر 117 فوق سنگین توسط تیمی از دانشمندان آلمانی

در سال 2014، یک عضو جدید به جدول تناوبی عناصر اضافی شد و 
تیمی بین المللی از محققان در آزمایشگاه GSI آلمان، اتم هاي عنصر 117 را 
به صورت مصنوعی و با استفاده از یک شتاب سنج تولید کردند. گفته می شود، 
این عنصر 40 درصد سنگین تر از سرب است و «اتحادیه بین المللی فیزیک و 

شیمی محض و کاربردي» قرار است نامی براي آن انتخاب کند.
گامی بزرگ به سوي استفاده از نور به جاي سیم در رایانه ها

ابزاري  استنفورد  دانشگاه  دانشمندان  از  تیمی  میالدي،  گذشته  سال 
ساختند که قادر به جداکردن نور به رنگ هاي مجزا و پس از آن خمیده کردن 

در  آن  مختلف  اجزاي  از  یک  هر 
ابزار،  این  است.  مناسب  زوایاي 
قطعه اي از سیلیکون بسیار کوچک 
است که داراي الگویی خاص بوده 
و مانند یک بارکد به نظر می رسد؛ 
محققان مدعی هستند که چنین 
از  استفاده  به  می تواند  سیستمی 
حمل  براي  الکتریسیته  نه  و  نور 

داد ها در داخل یک رایانه منجر شود.
رسیدن به ابررسانایی بدون نیاز به خنک کردن

تیمی از دانشمندان از سراسر جهان در موسسه ماکس پالنک آلمان 
ایجاد  به  موفق  نخستین بار  براي   SLAC شتاب دهنده  ملی  آزمایشگاه  و 

ابررسانایی در یک ماده بدون نیاز به خنک کردن آن شدند.
محققان با استفاده از پالس هاي مادون قرمز کوتاه، قطعه اي از سرامیک 
توانستند  همچنین  کردند؛  تبدیل  ابررسانا  به  ثانیه  میلیونم  چند  براي  را 

توضیحی قابل قبول براي دلیل رخداد این موضوع ارائه دهند.
باستان احتماال سنگ هاي اهرام را بر روي شن هاي مرطوب  مصریان 

حرکت می دادند
مصر  کارگران  دریافتند،  آمستردام  دانشگاه  همکاري  با  فیزیکدانان 
حامل  سورتمه هاي  که  می کردند  اضافه  شنی  به  را  آب  احتماال  باستان 
سنگ هاي سنگین (مورد استفاده براي ساخت اهرام) را بر روي آن می کشیدند؛ 

اضافه کردن آب به شن، سرخوردن این سورتمه ها را آسان می کرد.
موردنیاز  مردان  تعداد  مخلوط،  این  در  آب  مناسب  از میزان  استفاده 
براي کشیدن سورتمه ها را به نصف کاهش می داد؛ این ایده  توسط یک نقاشی 
بر روي دیوار نیز تایید شد که نشان می داد، آب درست پیش از کشیده شدن 

سورتمه، به شن اضافه می شد.
کشف انفجار رادیویی در اعماق فضا

دانشمندان تلسکوپ رادیویی آرسیبو (Arecibo) در پورتوریکو، انفجار 
موج رادیویی دوگانه اي را ضبط کردند که از اعماق فضا می آمد. این نخستین 
کشفی بود که انفجارهاي مشابه ضبط شده توسط محققان تلسکوپ رادیویی 

پارکیز (Parkes) در استرالیا را تایید می کرد.
را  انفجارات  این  منبع  نتوانسته اند  تحقیقاتی  تیم هاي  از  یک  هیچ 
شناسایی کنند اما احتماالت کنونی، منبع آن ها را جرقه هاي مگنتار یا مغنااختر 
(نوعی ستاره نوترونی با میدان مغناطیسی بسیار نیرومند)، سیاهچاله هاي در 

حال تبخیر یا فرآیند ادغام  ستاره هاي نوترونی تخمین زده اند.
تولید آند لیتیم خالص براي ساخت رویایی ترین باتري ها

تابستان گذشته محققان دانشگاه استنفورد اعالم کردند، گامی بزرگ 
به سمت طراحی نوعی آند لیتیم خالص برداشته اند و تولید این آند به معناي 

افزایش چشمگیر کارآیی باتري هاست.
بیشترین  باالیش،  تراکم  و  سبک  وزن  دلیل  به  لیتیم  می شود،  گفته 

پتانسیل را براي تولید رویایی ترین باتري ها دارد.

دستاوردهاي بزرگ علمی و فناوري 2014 از دیدگاه سایت علمی فیزورگ
به گفته محققان، مهندسی بیشتر و الکترولیت هاي جدید امکان خلق 
آند فلزي لیتیمی باثبات و کاربردي را می دهد که می توان از آن در نیرودهی 

نسل جدید باتري هاي با قابلیت شارژ دوباره استفاده کرد.
اندکی از پیچیدگی فیزیک کوانتوم کاسته شد

سال گذشته میالدي، تیمی بین المللی از محققان دانشگاه ملی سنگاپور 
مدعی شدند شواهدي یافته اند مبنی بر این که دوگانگی موج-ذره در واقع یک 

معما و نه دو معماي کوانتومی است.
بر اساس یافته هاي جدید، این دو ویژگی خاص کوانتومی که پیش تر 

مجزا تصور می شدند، در واقع تجسم هاي متفاوتی از ماده اي یکسان هستند.
یکی هستند و  واقع  در  دو مفهوم  این  کنند،  ثابت  محققان توانستند 
کارکردهاي  و  کوانتوم  فیزیک  از  عمیق تر  درك  به  می تواند  آن ها  یافته هاي 

جدید دوگانگی موج-ذره منجر شود.
کشف نخستین سیاره هم اندازه زمین با قابلیت زیست پذیري

نخستین  گذشته،  میالدي  بهار  ناسا  کپلر  فضایی  تلسکوپ  محققان 
ناحیه زیست پذیر  زمین را رصد کردند که در  سیاره فراخورشیدي هم اندازه 

ستاره اي دیگر مدارگردي می کرد.
این مشاهدات سپس توسط تیم هایی از رصدخانه هاي کک و جمینی 
نزدیکی اش  دلیل  به  دارد،  نام   186f-Kepler که  سیاره  این  شدند؛  تایید 
سیستم  از  بخشی  جدید  سیاره  باشد.  آب  داراي  می تواند  میزبان،  ستاره   به 

ستاره اي Kepler-186 در صورت فلکی ماکیان است.
کشف چگونگی تبدیل نور به ماده پس از 80 سال تالش

تیمی از فیزیکدانان نظري دانشگاه امپریال کالج لندن شیوه اي را براي 
آزمایش این موضوع ارائه دادند که آیا برخورددادن دو فوتون با یکدیگر براي 
خلق یک الکترون و پوزیترون به شکل گیري ماده می انجامد یا خیر. تیم علمی 
این روش جدید را تشریح کرد و آزمایش آن را به محققانی واگذار کرد که در 

شتاب دهنده ها فعالیت می کنند.
کالیفرنیا  واقع در شرق  دره مرگ  روان» در  «سنگ هاي  معماي  حل 

حین ارتکاب عمل
به رهبري «موسسه  محققان  از  تیمی  از قرن ها حدس و گمان،  پس 
در  روان»  «سنگ هاي  دریافتند،  سن دیه گو  در  اسکریپس»  اقیانوس شناسی 
جاي  به  خود  از  ردپاهایی  و  می کنند  حرکت  چگونه  مرگ»  «دره  صحراي 

می گذارند.
کار  سنگ ها  حرکت  مناسب  زمان  در  را  دوربینی  دانشمندان  این 
گذاشتند و دریافتند این سنگ ها در طول زمستان از الیه اي از یخ پوشیده 
می شوند و سپس با گرم تر شدن و گل آلود شدن بستر دریاچه، این یخ، سنگ ها 
را بر روي گل شناور کرده و به آن ها امکان می دهد در دست باد به این سو و 

آن سو حرکت کنند.
زمین شناسی اشاره دارد که در بستر  سنگ هاي روان، به یک پدیده 
دریاچه خشک «ریسترك پالیا» واقع در شمال غربی صحرایی معروف به «دره 
بدون  سنگ ها،  آن،  و طی  می پیوندد  وقوع  به  شرقی  کالیفرنیاي  در  مرگ» 
دخالت عامل انسانی و حیوانی، مسافت طوالنی را به مرور زمان بر روي زمین 

طی کرده و ردهایی از خود به جاي می گذارند




