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صــادرات  و  عرضــه  تولیــد  کارگــروه  جلســه  پیــش 
ــع  ــون رف ــاده 43 قان ــان موضــوع م ــش بنی محصــوالت دان
ــوزش ،پژوهــش  ــت آم ــر، درمعاون ــت پذی ــد رقاب ــع تولی موان
وفنــاوری تشــکیل شــد در ایــن جلســه کــه باحضــور معــاون 
ــاوری ریاســت جمهــور  ــت علمــی و فن سیاســتگذاری معاون
ــه  ــی برنام ــدل مفهوم ــه ای از م ــزارش اولی برگزارگردیدگ
ــه  ــان ارائ ــش بنی ــوالت دان ــادرات محص ــد ص ــعه ،تولی توس
شــد. دکترعلــی اصغرتوفیــق دبیــر برنامــه توســعه ملــی تولید 
محصــوالت دانــش بنیــان درایــن بــاره گفــت: ساختارونقشــه 
راه ایــن برنامــه بایســتی بــا اخــذ نظــرات اعضــای کارگــروه 
کــه نماینــدگان دســتگاههای اجرایــی ذیربــط هســتند 
ــروه  ــه اول کارگ ــده درجلس ــه آین ــریعترتکمیل و در هفت ،س
بحــث نهایــی ســازی گــردد . وی گفــت ایــن برنامــه، برنامــه 
ــی را پوشــش داده  ــان دراقتصــاد مقاومت ــش بنی اقتصــاد دان

ــود . ــد ب ــده آن خواه ــل کنن وتکمی

دبیرکارگــروه عرضــه و صــادرات تولیــد محصــوالت دانــش 
بنیــان اضافــه کــرد: دبیرخانــه ایــن برنامــه دروزارت صنعــت 
معــدن تجــارت برپــا شــده اســت وکمیتــه اصلــی کارگــروه 
ایــن برنامــه نیــز باهــدف پوشــش واجــرای رویکردهــای اصلــی آن 

بــا تعییــن اعضاوشــرح وظایــف مربوطــه تشــکیل  مــی شــود .
رفــع  قانــون  مــاده 43  براســاس  ذکراســت  بــه  الزم 
ــع تولیــد رقابــت پذیــر گارگــروه برنامــه تولیــد عرضــه  موان
ــاون  ــه ریاســت مع ــان ب ــش بنی وصــادرات محصــوالت دان
علمــی وفنــاوری رئیــس جمهــور و دبیــر معاونــت آمــوزش، 
پژوهــش و فنــاوری وزارت صنعــت معــدن وتجــارت و 
باشــرکت معاونیــن وزارتخانــه هــای علــوم، بهداشــت، دفــاع 
صنعــت، اقتصاد،کشــاورزی ،ارتباطــات ،محیــط زیســت، 
ــاق  ــاق بازرگانی،ات ــزی ،ات ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری س
ــکیل  ــط تش ــای مرتب ــتگاه ه ــتاندارد وسایردس ــاون واس تع

ــود . ــی ش م

کارگــروه تولیــد عرضــه وصــادرات محصــوالت دانــش بنیــان موضــوع ماده43قانــون رفــع 
موانــع تولیــد رقابــت پذیــر

ل 
سئو

یرم
 مد

خن
س

سالم

ــا  ــک از م ــر ی ــف ه ــن وظای ــی تری یکــی از اصل
ــای  ــت عملکرده ــطح کیفی ــاء س ــتای ارتق در راس
ســازمانی، دوری جســتن از حالــت روزمرگــی و 
ایجــاد انگیــزه و تقویــت آن اســت. انجــام بــا انگیزه 
امــور، نتایــج بســیار ســودمندتری بــه نســبت انجام 
آنهــا صرفــا جهــت گــذران امــور و روزمرگــی دارد. 
انگیــزه یــک انــرژی درونــی و نیــروی ذهنی اســت 
کــه باعــث انجــام هدفمنــد امــور مــی شــود کــه 
البتــه ســهم دیگــران در ایــن میــان فقــط تشــویق 
ــه بیشــتر. محــدود  ــت آن اســت ن ــت تقوی در جه
ــی و  ــائل معمول ــه مس ــرژی ب ــر و ان ــردن فک ک
ــه باعــث افزایــش حــس راحــت طلبــی و در  روزان
نتیجــه فقــدان انگیــزه مــی شــود. انگیــزه زائیــده 
زندگــی هدفمنــد همــراه بــا دغدغــه هــای ذهنــی 
اســت کــه در نتیجــه عــدم دسترســی بــه اهــداف 
از پیــش تعییــن شــده، ایجــاد مــی شــود. نیرویــی 
کــه شــخص را وادار میکنــد بــرای بــرآورده نمودن 
ــر ایجــاد  اهدافــش دســت بــه کار شــود. عــاوه ب
انگیــزه، حفــظ و نگهــداری آن تــا حصــول نتیجــه 
و عــدم حــدوث دلســردی، از دیگــر مهــارت هــای 

ــا انگیــزه اســت.  فعالیــت ب
ــه مجــرد  ــم کــه ب ــه خــود وعــده داده ای بارهــا ب
رفــع موانــع و یــا مهیا شــدن شــرایطی خــاص، کار 
معینــی را شــروع کنیــم، حقیقــت ایــن اســت کــه 
بــرای ایجــاد انگیــزه نبایــد در انتظــار مهیــا شــدن 
شــرایط مســاعد باشــیم، نابســامانی هــای شــغلی، 
مالــی، محیطــی، اجتماعــی، روحــی و جســمی کــم 
رنــگ یــا پررنــگ در زندگــی همــه هســت، آنچــه 
اهمیــت دارد مهــارت مدیریــت شــرایط و پیشــروی 

در مســیر منتخــب اســت.
بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه فقــط نبایــد بــرای 

کســب موفقیــت تــاش کــرد. هــر تاشــی ولــو

ــی دارد کــه همــان  ــی در پ ــی های ــق، ارزش آفرین ناموف
ــخاص در  ــی اش ــی و پختگ ــر، دانائ ــطح تدبی ــش س افزای
ــه:  ــد ک ــه ان ــا گفت ــه زیب ــون اســت. چ ــای گوناگ موقعته
ــود  ــی ش ــمند م ــا و ارزش ــراش زیب ــطه ت ــاس بواس » الم
و انســان بواســطه تــاش! گریــز از راحــت طلبــی، تفکــر 
ــت  ــرای مثب ــاش ب ــی و کار، ت ــط زندگ ــر از محی فرات
پنــداری، انتظــار از خــود در حــد توانایی  هــا، مــرور 
همیشــگی بــر داشــته هایمــان، عــدم تعبیــر شکســت در 
ــه  ــران، ب ــا دیگ ــود ب ــه خ ــدم مقایس ــی، ع ــوم ناکام مفه
خاطــر ســپردن موفقیــت های گذشــته، داشــتن پشــتکار و 
حــذف عوامــل بــروز دلســردی و دلزدگــی، مــدل بــرداری 
و الگــو ســازی از اشــخاص موفــق، آغــاز کارهــای ســخت 
بــه نحــو آهســته و مــداوم، آموختــن مهــارت لــذت از کار 
ــدی از  ــره من ــه به ــداف و نتیج ــایی اه ــی، شناس و زندگ
ــاز بنــدی اهــداف بلنــد مــدت، مدیریــت زمــان،  ــان، ف آن
ــی  ــد و هدف های ــاد می گیری ــن آن چــه ی وجــود رابطــه بی
ــه  ــتند ک ــی هس ــه  عوامل ــم، از جمل ــن کرده ای ــه تعیی ک
ــداری  ــظ و نگه ــت و حف ــاد، تقوی ــه ایج ــد ب ــی توانن م

ــد.  ــزه کمــک نماین انگی
ــا انگیــزه و  ــا خلــق انگیــزه هــای خوشــایند و انجــام ب ب
ــذت  ــف ل ــور در حیطــه وظای ــور، از انجــام ام ــد ام هدفمن
ــرای  ــتری ب ــزه بیش ــه انگی ــاد همیش ــراد ش ــم. اف ببری
ــت  ــردن از موهب ــذت ب ــادی و ل ــد، ش ــور دارن ــام ام انج
هــای پــرورگار، حــق مســلم ماســت، آن را بــا هیــچ چیــز 

ــم. ــوض نکنی ع
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ــوری  ــای جمه ــن بازاره ــاوری و ف ــش، فن ــنواره پژوه ــانزدهین جش ش
ــران  ــاس س ــالن اج ــاری در س ــال ج ــاه س ــران در 25 آذرم ــامی ای اس
در تهــران برگــزار گردیــد. در ایــن جشــنواره از برتریــن هــای پژوهــش و 

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــی تقدی ــاوری در ســطح مل فن
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت از میــان تمامــی دســتگاههای اجرایــی 
کشــور، بــه عنــوان حامــی برتــر پژوهــش و فنــاوری کشــور انتخــاب لــوح 

تقدیــری از وزیــر محتــرم علــوم، تحقیقــات و فنــاوری دریافــت نمــود.
آقــای دکتــر توفیــق، معــاون آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری بــه نمایندگــی 
ــوح را بــه پــاس تــاش هــا و  از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ایــن ل
زحمــات وزارت متبــوع در رابطــه بــا تقویــت ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه و 
اجــرای پــروژه هــای ویــژه در حــوزة پژوهــش و فنــاوری کشــور دریافــت 

نمــود.

تقدیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حامی برتر پژوهش و فناوری کشور

اولیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری صنعــت، معــدن و تجــارت همزمــان بــا شــانزدهمین نمایشــگاه پژوهــش، فنــاوری و فــن 
بــازار وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری از 23 لغایــت 26 آذر مــاه ســال جــاری در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران برگــزار 

گردیــد.
محمــد نــوری امیــری، مدیــر کل آمــوزش و پژوهــش در ایــن بــاره گفــت: در راســتای اجــرای تفاهــم نامــه مشــترک فیمابیــن وزارت صنعــت 
و علــوم ایــن نمایشــگاه بــرای ارائــه همزمــان دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت و همچنیــن بیــان نیازهــای 

فناورانــه ایــن حــوزه در تهــران برگــزار گردیــد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اســتقبال بعمــل آمــده در مجمــوع حــدود 70 واحــد صنعتــی، معدنــی، پژوهشــی، فنــی- مهندســی و ســازمانهای توســعه 
ای از میــان بیــش از 200 واحــد انتخــاب گردیــد، کــه بــه علــت محدودیــت فضــای نمایشــگاهی اختصــاص یافتــه در مســاحتی معــادل 3600 

متــر مربــع جانمایــی گردیدنــد. 
ــرای تعامــل رو در رو فیمابیــن دانشــگاهیان و صنایــع کشــورمان فراهــم نمــود و  ــوری امیــری گفــت: ایــن نمایشــگاه مشــترک، زمینــه را ب ن

گفتگوهــا و تفاهمــات صــورت گرفتــه در ایــن نمایشــگاه مــورد رضایــت شــرکت کننــدگان بــوده اســت.
وي اظهــار نمــود: در راســتای شــانزدهمین جشــنواره تجلیــل از برگزیــدگان پژوهــش و فنــاوري کشــور، کــه توســط وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوري برگــزار گردیــد، از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان نهــاد برتــر حامــي پژوهــش و فنــاوري در کشــور تجلیــل بعمــل آمــد و 

لــوح تقدیــري بــه معــاون محتــرم آمــوزش، پژوهــش و فنــاوري بــه نمایندگــي از وزارت اهــداء گردیــد.
نــوري امیــري گفــت: نظــر بــه بلــوغ دو بخــش صنعــت و دانشــگاه در جهــت اجرایــي نمــودن تبــادالت علمــي و فنــي و پیگیــري اهــداف بلنــد 
مــدت از یــک ســو و ایجــاد اهــرم هــاي حمایتــي مــورد نیــاز کــه توســط دولــت فراهــم شــده از ســوي دیگــر، انتظــار میــرود برگــزاري ایــن 
نمایشــگاه همــکاري هــاي مســتحکم تــري بیــن ایــن دو حــوزه شــود. وي ابــراز امیــدواری کــرد ایــن گونــه نمایشــگاههای مشــترک در ســطح 
اســتانهای کشــور نیــز برگــزار گــردد، تــا شــاهد ارتبــاط موثــر دانشــگاه و صنعــت و شــکل گیــری ادبیــات جدیــد " شــراکت صنعــت و دانشــگاه" 

در ســطح کشــور باشــیم .

اولین نمایشگاه مشترک دستاوردهای پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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مدیــرکل دفتــر توســعه و کاربــرد فنــاوری اطاعــات وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت:  ایــن وزارتخانــه بــا حضــور نخســتین 
ــف  ــهای مختل ــی در بخش ــای الکترونیک ــا و ظرفیته ــه توانمندیه ــر ارائ ــاوه ب ــپ ،  ع ــگاه الکام ــز در نمایش ــورت متمرک ــار بص ب

ــردازد. ــف خــود مــی پ ــات برخــط ســامانه هــای مختل ــه خدم ــه ارائ ــدن و تجــارت،  ب صنعت، مع
 فــرزاد اســماعیل زاده مدیــر کل دفتــر توســعه کاربــرد فنــاوری اطاعــات، بــا بیــان اینکــه برگــزاری نمایشــگاه الکامــپ یکــی از 
رویدادهــای مهــم در بخــش الکترونیــک و کامپیوتــر محســوب مــی شــود تصریــح کــرد: در نمایشــگاه امســال برخــاف ســالهای 
گذشــته کــه بخــش دولتــی بصــورت پراکنــده حضــور داشــت، ســالنی اختصاصــی بــا عنــوان ســالن دولــت الکترونیــک ایجــاد شــده 
تــا عــاوه بــر همراهــی و تعامــل بیشــتر بخــش خصوصــی و دولتــی بتــوان هــم افزایــی الزم را بــرای فعالیــت دســتگاههای مرتبــط 
فراهــم کــرد.در همیــن رابطــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز حســب االمــر وزیــر محتــرم بصــورت فعــال در پاویــون وزارت 

بــه وســعت 200 متــر مربــع در ســالن 41 حضــور دارد.
وی، ارائــه خدمــات بــر خــط بــه بازدیدکننــدگان را از قابلیتهــای نمایشــگاه امســال برشــمرد و گفــت: وزارتخانــه در حــوزه بیرونــی، 
خدمــات الکترونیکــی کــه قابــل ارائــه اســت را در معــرض بازدیــد عمــوم مــردم قــرار داده کــه پــس از گذشــت دو روز از برپایــی 
نمایشــگاه شــاهد اســتقبال خوبــی از ســوی آنهــا بــوده ایــم. اســماعیل زاده بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت صنعــت،  معــدن و تجــارت 
بــا ســازمانها و موسســات تابعــه توانســته اســت حضــور فعالــی را از خــود بــه نمایــش بگــذارد اظهارکــرد: در ایــن نمایشــگاه انــواع 

ســامانه هــای الکترونیکــی کــه قابلیــت ارائــه خدمــات بــه مــردم را دارنــد در دســترس عمــوم قــرار گرفتــه انــد.
وی یــادآور شــد: در ایــن خصــوص کلیــه اقدامــات انجــام گرفتــه در ســتاد وزارتخانــه و ســازمانهای تابعــه درخصــوص توســعه دولــت 

الکترونیکــی ارائــه خواهد شــد.
بــه گفتــه اســماعیل زاده؛ مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی )بــا ارائــه ســامانه هــای گواهــی امضــای الکترونیکــی، نمــاد اعتمــاد 
الکترونیکــی، ســامانه جامــع نظــارت بــر تجــارت، ســامانه تــدارکات و ثبــت نــام از تامیــن کننــدگان، ســامانه رهگیــری و شناســه 
کاال (، مرکــز اصنــاف ) بــا ســامانه هــای بانــک اطاعــات اصنــاف و بازرگانــان، رســیدگی بــه شــکایات از ســازمان هــای صنفــی، 
صــدور پروانــه کســب (، مرکــز گســترش فنــاوری اطاعات)مگفــا(، )ســامانه یادگیــری الکترونیکــی، پیامــک و خدمــات مشــاوره ای 
فنــاوری اطاعــات (، ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی ایــران بــا ســامانه GIS، ســازمان مدیریــت صنعتــی بــا ارائــه 
مشــاوره آمــوزش و تحقیــق، صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه الکترونیــک بــا راهنمایــی بازدیدکننــدگان در خصــوص ارائــه 
تســهیات مالــی، معاونــت معدنــی وزارتخانــه بــا ســامانه کاداســتر معــادن کشــور و معاونتهــای صنایــع و برنامــه ریــزی بــا ســامانه 
هــای ســتادی نظیــر ســامانه بهیــن یــاب و صــدور پروانــه هــای بهــره رداری از جملــه مــواردی اســت کــه ضمــن معرفــی خدمــات 

قابــل ارائــه بــه ارائــه خدمــات برخــط نیــز پرداختــه انــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از اجــرای جشــنواره وب و کســب و کار ) پورتــال برتــر ( بــرای اولیــن بــار خبــرداد و گفــت: 
در ایــن نمایشــگاه از بنگاههــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری ثبــت نــام بــه عمــل مــی آیــد تــا از نظــر کارایــی و بــه روزرســانی مــورد 

بررســی قــرار گرفتــه و بتــوان پورتــال برتــر را تــا پایــان ســال معرفــی کرد.اســماعیل زاده ، هــدف از ایــن جشــنواره را 
ارتقــاء دانــش و آگاهــی مدیــران بنگاههــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری بــر لــزوم برخــورداری از اهمیــت پورتــال و ارائــه 

اطاعــات بــه روز ذکــر کــرد و آن را بــرای توســعه کســب و کار ضــروری دانســت.
وی همچنیــن از افتتــاح ســامانه ITsamt خبــر داد و افــزود:  در ایــن ســامانه کلیــه شــرکتهای کامپیوتــری کــه در حــوزه 
ــد  ــرار خواهن ــه صــورت مجتمــع در یــک ســامانه ق ــد معرفــی شــده و ب ــاوری اطاعــات فعالیــت مــی کنن صنعــت فن

گرفــت. 
اســماعیل زاده همچنیــن در روز آخــر نمایشــگاه اعــام نمــود: بــا حضــور آقــای پــر زحمــت رئیــس ســازمان صنعــت، 
ــاوری اطاعــات در بنگاههــای  ــروژه آســیب شناســی رســوخ فن ــن و انجــام مذاکــره، پ معــدن و تجــارت اســتان قزوی
صنعتــی، معدنــی و تجــاری افتتــاح شــد و بهمیــن منظــور اســتان قزویــن بعنــوان اولیــن اســتان در خصــوص سلســله 

نشســتهای توســعه فنــاوری اطاعــات در بنگاههــا معرفــی گردیــد.
وی افــزود: همزمــان بــا برگــزاری نمایشــگاه الکامــپ امســال، نمایشــگاه هفتــه پژوهــش نیــز بــر گــزار میگــردد کــه در 
همیــن رابطــه تعــدادی از شــرکتهای نــرم افــزاری دارنــده پروانــه بهــره بــرداری از وزارت صنعــت معــدن و تجــارت در 
ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد. ایــن شــرکتها بــه ارائــه محصــوالت نــرم افــزاری خــود کــه بــر پایــه تحقیــق و توســعه و 

نــوآوری هــای جدیــد اســتوار اســت خواهنــد پرداخــت.
ــدن و  ــت مع ــاوری وزارت صنع ــش و فن ــوزش ، پژوه ــاون آم ــق مع ــر توفی ــای دکت ــاب آق ــه جن ــت ک ــر اس الزم بذک

ــد. ــل آوردن ــد بعم ــور بازدی ــون مذک ــر در پاوی ــتگاههای حاض ــی دس ــگاه از تمام ــارت در روز دوم نمایش تج
گفتنــی اســت بیســت و یکمیــن نمایشــگاه بین المللــی الکترونیــک، کامپیوتــر و تجــارت الکترونیــک 23 تــا 26 آذرمــاه 
ــت الکترونیــک  ــه دول ــد و ســالن 41 ب ــی تهــران برگــزار گردی ســال جــاری در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین الملل

اختصــاص یافتــه بــود.

ارائه خدمات الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه الکامپ
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ــه منظــور حضــور در  ــه تحقیــق و توســعه بنــگاه هــای تولیــدی ب مرحلــه شناســایی و بررســی مراکــز و محصــول هــای نمون
ــام رســید. ــه اتم ــا بررســی 100 واحــد و 183 محصــول ب ــاوری  ب ــن هــای پژوهــش و فن ــر از برتری ــن جشــنواره تقدی پنجمی

ــه تفکیــک رشــته هــای  ــع پیشــرفته ب ــاوری و صنای ــه مرکــز توســعه فن ــان ب ــده هــای ارســالی متقاضی ــه پرون ــن مرحل در ای
صنعتــی بــرق و الکترونیــک، تجهیــزات پزشــکی، خــودرو، نیــروی محرکــه و قطعــات وابســته، دارویــی، آرایشــی و بهداشــتی، 
ســلولزی، شــیمیایی، غذایــی، کانــی هــای غیــر فلــزی، فلــزات اساســی، صنایــع فلــزی، لــوازم خانگــی، ماشــین ســازی و ســاخت 

تجهیــزات، معــدن، نســاجی، نفــت ، گاز و پتروشــیمی مــورد بررســی کارشناســان و هیئــت داوری قــرار گرفــت .
جنبــه هــای ابداعــی و نــوآوری محصــول ، نوبــودن تکنولــوژی و دانــش فنــی بــکار رفتــه بومــی ســازی تکنولــوژی، انطبــاق بــا 
اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی، گســتردگی کاربــرد و اثرگــزاری محصــول از نظــر اســتراتژیکی، اقتصــادی و زیســت محیطــی، 
قابلیــت محصــول در بهــره وری انــرژی، قابلیــت رقابــت محصــول در بــازار هــای داخلــی و خارجــی از جملــه مهمتریــن شــاخص 

هــای ارزیابــی انتخــاب محصــول برتــر R&D در نظــر گرفتــه شــده اســت.
همچنیــن طــرح هــای تحقیقــات توســعه ای و کاربــردی در دوســال گذشــته، امکانــات نــرم افــزاری و تجهیــزات آزمایشــگاه ، 
اعتبــارات جــذب شــده، اثربخشــی فعالیــت هــای تحقیــق و توســعه در رشــد فــروش و صــادرات، تالیــف و ترجمــه کتــب و مقالــه ، 
نیــروی انســانی متخصــص ، مستندســازی فعالیــت هــا و شــرکت در دوره هــای آموزشــی نیــز از جملــه مهمتریــن شــاخص هــای 

ارزیابــی انتخــاب مراکــز نمونــه R&Dبــه شــمار مــی رود.
اســتان هــای خراســان رضــوی، اصفهــان و تهــران بــه ترتیــب در انتخــاب محصــول و  اســتان هــای اصفهــان، خراســان رضــوی 
و تهــران بــه ترتیــب در انتخــاب مراکــز نمونــه بیشــترین متقاضــی حضــور در جشــنواره را داشــته انــد و در رشــته هــای صنعتــی 
نیــز صنایــع غذایــی، کانــی هــای غیــر فلــزی و صنایــع شــیمیایی در انتخــاب محصــول و صنایــع شــیمیایی، بــرق و الکترونیــک 

و صنایــع غذایــی در انتخــاب مراکــز نمونــه بیشــترین متقاضیــان را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
کمیتــه کارشناســی  در پایــان 7 مرکــز و 6 محصــول را شایســته تقدیــر در پنجمیــن جشــنواره پژوهــش و فنــاوری تشــخیص 
داد کــه ایــن مراکــز و محصــوالت پــس از بازدیــد کارشناســان از محــل بنــگاه تولیــدی و اعــام نظــر از خبــرگان صنعتــی و 

دانشــگاهی تاییــد نهایــی مــی شــوند.

ارائه خدمات مشاوره ای تحقیق و توسعه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

کارشناســان مرکــز توســعه فنــاوری و صنایــع پیشــرفته بــا حضــور در محــل برپایــی اولیــن نمایشــگاه دســتاوردهای 
پژوهــش و فنــاوری وزارت صنعــت ، معــدن و تجــارت از نزدیــک خدمــات مشــاوره ای بــه واحــد هــای تحقیــق و 

توســعه بنــگاه هــای تولیــدی حاضــر در محــل نمایشــگاه ارائــه دادنــد .
در مــدت چهــار روز برپایــی ایــن نمایشــگاه مهنــدس حســن آقاکثیــری رییــس مرکــز توســعه فنــاوری و صنایــع 
ــگاه در  ــده در نمایش ــه ش ــاوری ارائ ــی و فن ــتاوردهای پژوهش ــد از دس ــن بازدی ــز ضم ــت نی ــرفته وزارت صنع پیش
خصــوص نحــوه تعامــل واحــد هــای صنعتــی و معدنــی باشــرکت هــای خارجــی در دوران پســاتحریم، اطاعــات مفید 
و کاربــردی را در اختیــار صاحبــان بنــگاه هــا قــرار داد و ضمــن تاکیــد بــر انتقــال تکنولــوژی در تعامــات بیــن المللــی 

بــر ضــرورت جلوگیــری از واردات یکســویه تاکیــد کــرد .

ــه بحــث تحقیــق و توســعه  ــع و معــادن خواســت بیــش از پیــش ب ــان صنای آقاکثیــری درایــن  گفتگوهــا از صاحب
ــز اســتفاده نماینــد. ــت نی ــز از قوانیــن حمایتــی و تســهیاتی دول اهمیــت دهنــد و در ایــن راســتا نی

کارشناســان ایــن مرکــز نیــز ضمــن جمــع آوری اطاعــات کاربــردی و سرشــماری واحــد هــای تحقیــق و توســعه 
بنــگاه هــا از چالــش هــا پیــش روی آنهــا در پژوهــش و فنــاوری آگاه و ضمــن تشــویق بنــگاه هــا بــه انجــام اقدامــات 
الزم بــرای کســب گواهــی و پروانــه تحقیــق و توســعه، آخریــن ســرفصل هــای حمایتــی و قانونــی دولــت را در اختیــار 

بنــگاه هــا قــرار دادنــد .

R&D بررسی بیش از 280 پرونده انتخاب بهترین مراکز و محصول برتر
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ــران  ــدو در ای ــازمان یونی ــت  س ــت و ظرفی ــش فعالی ــدف افزای ــا ه ب
ازهفــت پــروژه پیشــنهادی بــه ســازمان یونیــدو چهــار پــروژه جهــت اجــرا 

مــورد تائیــد قــرار گرفــت

ــر  ــا همراهــي مدی ــر صــادق زاده ب ــاي دکت ــاب آق ــن جن ــع نوی ــرم هماهنگــي طرح هــاي صنای ــدي از ســوي مســئول محت ــورخ 94/9/17 بازدی روز چهارشــنبه م
اجرایــي و کارشناســان طرح هــاي صنایــع نویــن از محــل شــرکت پدیــده بــن یافتــه )شــرکت دانــش بنیــان غنــوي( واقــع در شــهرک صنعتــي کاســپین صــورت 

پذیرفــت.
دکتــر جال الدیــن غنــوي مدیــر عامــل شــرکت پدیــده بــن یافتــه گفــت: ایــن شــرکت از شــرکت هــاي فعــال در حــوزه Hitech مــي باشــد کــه مــورد حمایــت 
مالــي طرح هــاي صنایــع نویــن وزارت  صنعــت، معــدن و تجــارت قــرار گرفتــه اســت. محصــوالت ایــن شــرکت در حــوزه دارویــي و درمانــي مــي باشــد و در هــدف 

گــذاري اولیــه بــه علــت توانایــي تیــم اجرایــي و نیــاز کشورســاخت ماتریکــس زیســت مصنوعــي مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت.
غنــوي افــزود: ماتریکــس زیســت مصنوعــي جهــت بازســازي، ترمیــم، تجمــع و یــا جایگزینــي ســاختار ارگان یــا بافــت بــا اســتفاده از داربســت یــا ماتریکــس قابــل 
ــا یــا بــدون فاکتورهــاي رشــد  جــذب زیســتي )Bioabsorbable( و داراي ســازگاري زیســتي )Biocompatible( مي باشــد کــه شــامل  Niche هــا، ب
اســت کــه بعــد از تزریــق بــه ارگان آســیب دیــده باعــث مهاجــرت ســلول هاي بنیــادي از سیســتم گــردش خــون بــه محــل مــورد نظــر در ارگان آســیب دیــده 

مي شــود. ایــن ماتریکــس مي توانــد بــه صــورت ژل، خمیــر، ســیمان، صفحــه یــا مایــع یــا ســایر اشــکال قابــل تزریــق درآیــد.
ــدن مناســب مــي باشــد, مثــل سیســتم تنفســي، معــدي روده اي، سیســتم  ــال ب ــي و اندام هــاي داراي اپي تلی ــراي ســاختارهاي توخال ــژه ب  ایــن شــکل گیري بوی
لنفــي و پوســت. ایــن ترکیبــات داربســت مي توانــد بــه اشــکال گوناگــون در بیایــد و شــامل ماتریکســي ســاختگي یــا طبیعــي اســت کــه در ســایز و اندازه هــاي 
ــه تعــداد بیشــماري از اشــکال مطلــوب  ــر کنــد و ترمیــم صــورت بگیــرد. ماتریکــس پلیمــري ب ــد محــل نقــص را پ ــا بتوان متفــاوت قابــل شــکل پذیري اســت ت

شــکل مــي پذیــرد.
در حــال حاضــر شــرکت پدیــده بــن یافتــه تجهیــزات خــط تولیــد بــه همــراه اتاق هــاي تمیــز و ســایر ملزومــات مــورد نیــاز جهــت ماتریکس هــاي 

زیســت مصنوعــي و تولیــد دارو را فراهــم نمــوده و در مرحلــه اخــذ مجوزهــاي الزم مي باشــد.

خط تولید ساخت ماتریکس زیست مصنوعي آماده افتتاح شد

بــه نقــل از آقــای مهنــدس میرصالحــی، دفتــر حمایــت از مالکیــت صنعتــی؛  معاونــت 
آموزش،پژوهــش وفنــاوری وزارت صنعــت، معــدن وتجــارت بــه عنــوان نقطــه تمــاس بــا ســازمان 
توســعه صنعتــی ســازمان ملــل متحــد )یونیــدو( در ایــران )FOCAL POINT( بــا توجــه بــه 
لــزوم اســتفاده کامــل از ظرفیــت  ســازمان یونیــدو در ایــران، طــی  هماهنگــی و انجــام مکاتبــات 
الزم  بــا معاونــت هــا، ســازمان هــا و موسســات وابســته بــه وزارت متبــوع، عناویــن پــروژه هــای 
متعــددی کــه متناســب بــا اســتعداد و ظرفیتهــای مناطــق و بخشــها مــی باشــند دریافــت نمــوده و 
پــس از طــرح در کمیتــه هــای ذیربــط اقــدام بــه ارســال منتخبــی از ایــن پــروژه هــا بــه ســازمان 
یونیــدو شــده اســت. دفتــر یونیــدو در ایــران پــس از بررســی و بــا توجــه بــه پیگیریهــا ایــن دفتــر، 
طــی نامــه ای آمادگــی خــود را بــرای همــکاری در خصــوص 4 مــورد از پــروژه هــای ارســالی بــه 

شــرح زیــر اعــام کــرده اســت:
-  توسعه صنعت کفش و مصنوعات چرمی در مشهد، تبریز و تهران

- توسعه فناوری صنایع فرآوری سنگ تراورتن در استان مرکزی
- پروژه مدیریت زیست محیطی و بازیابی پسماندهای جامد در صنعت فوالد ایران

- پروژه بازیافت پسماندهای الکترونیکی و برقی
ــکاری در  ــرای هم ــدو ب ــه یونی ــت نام ــال  موافق ــن ارس ــی ضم ــت صنعت ــت از مالکی ــر حمای دفت
ــه واحــد هــای زیربــط،  در خواســت تهیــه طــرح توجیهــی  خصــوص پــروژه هــای فــوق الذکــر ب
نمــوده تــا در جلســات مشــترکی کــه بــا یونیــدو خواهیــم داشــت ارائــه گــردد. ضمنــا« بــرای روشــن 
ــروژه  ــوص پ ــه در خص ــون دو جلس ــا تاکن ــروژه ه ــوص پ ــدو در خص ــکاری یونی ــاد هم ــدن ابع ش
ــه انجمــن هــای مهندســی  یازیافــت پســماندهای الکترونیکــی و برقــی پیشــنهادی توســط اتحادی

ــدو در تهــران برگــزار شــده اســت .  ــواد ، در محــل ســازمان یونی ــم و م عل

ــازمان  ــت س ــر اس ــایان ذک ش
ــد  ــل متح ــی مل ــعه صنعت توس
)یونیــدو( بــا توجــه بــه ســرفصل 
هــای فعالیــت خــود پــروژه های 
متعــددی در کشــورهای توســعه 
نیافتــه و یــا در حــال توســعه 
از طریــق برگــزاری مناقصــه 
ــور  ــه منظ ــد ب ــی نمای ــرا م اج
خدمــات  صــادرات  افزایــش 
ــش  ــز افزای ــی مهندســی و نی فن
توانمنــد  شــرکتهای  حضــور 
ــکاران  ــی و مهندســی و پیمان فن
ــروژه  ــران در پ ــی ای ــن الملل بی
درگاه  المللــی،  بیــن  هــای 
اختصاصــی یونیــدو در پرتــال 
www.mimt. ــا آدرس وزارت و ی

gov.ir/unido ایجــاد شــده تــا 

ــس از  ــی پ ــرکت های متقاض ش
ــورها و  ــا، کش ــه پروژه ه ماحظ
راهنمــای شــرکت در مناقصــات 
بــه لینــک شــرکت در مناقصــات 
http://یونیــدو الکترونیکــی 
www.unido.org/procurement/

شــوند.  هدایــت   notices.html

دفتــر یونیــدو در ایــران هــر 
هــای  پــروژه  لیســت  ماهــه 
منتخــب کــه بــه نظــر مــی 
شــرکت های  مناســب  رســد 
ــد را  ــی باش ــرایط ایران ــد ش واج
بــرای دفتــر حمایــت از مالکیــت 
ــن  ــوده و ای ــال نم ــی ارس صنعت
هــر  مکاتباتــی  طــی  دفتــر 
ماهــه عناویــن پــروژه هــای 
ــش از 400  ــرای بی ــدو را ب یونی
و  مهندســی  و  فنــی  شــرکت 
پیمانــکاران بیــن المللــی ایرانــی 
ــی از  ــای صنعت ــًا واحده و بعض
طریــق ایمیــل و فکــس ارســال 
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برگــزاری اجــالس شــورای AFACT و کارگاه ظرفیــت ســازی تجــارت بــدون 
کاغــذ در تعامــالت منطقــه ایــدر ســال 2015

ــوری  ــی از جمه ــه نمایندگ ــی ب ــارت الکترونیک ــعه تج ــز توس ــته، مرک ــه گذش در هفت
ــومین  ــی و س ــه ای »س ــی - منطق ــن الملل ــت بی ــه نشس ــان س ــران، میزب ــامی ای اس
نشســت عمومــی شــورای تســهیل تجــاری و کســب و کار الکترونیکــی ســازمان ملــل در 
آســیا و اقیانوســیه موســوم بــه AFACT« ، » پنجمیــن دوره از مســابقات دوســاالنه برتریــن 
ــازی  ــت س ــه Asia Awards  و » کارگاه ظرفی ــوم ب ــیا موس ــی آس ــای الکترونیک طرحه

ــود.  ــران ب ــه ای«  در ته ــات منطق ــذ در تعام ــدون کاغ ــارت ب تج
»Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business”« یــا شــورای 

تســهیل تجــاری و کســب و کار الکترونیکــی ســازمان ملــل در آســیا و اقیانوســیه موســوم 
بــه ایفکــت )AFACT( ، ســازمانی غیــر دولتــی اســت کــه در آن، نماینــدگان کشــورهای 
عضــو و متخصصانــی از بخــش خصوصــی و دولتــی در منطقــه آســیا و اقیانوســیه بصــورت 
تخصصــی در زمینــه تســهیل تجــاری و تجــارت الکترونیکــی فعالیــت مــی نمایــد.  ایــن 
شــورا بــه عنــوان همــکار منطقــه اي کمیســیون اقتصــادی ســازمان ملــل متحــد در اروپــا 
موســوم بــه UNCEFACT ، مســئولیت انتقــال نقطــه  نظــرات آن ســازمان را بــه کشــورهاي 
عضــو دارد و در عیــن حــال در تدویــن توصیه هــا و اســتانداردهاي تســهیل تجــارت ایــن 
ــیا و اقیانوســیه  ــوزده کشــور محــدوده آس ــدگان ن ــال دارد. نماین کمیســیون مشــارکت فع
ــره  ــن، ک ــزی، ژاپ ــوج، هندوســتان، اندون ــوان، کامب ــن، تای ــران، افغانســتان، چی اعــم از ای
ــن، عربســتان ســعودی، ســنگاپور، ســری  ــزی، مغولســتان، پاکســتان، فیلیپی ــی، مال جنوب

النــکا، تایلنــد، ویتنــام و اســترالیا عضــو ایــن شــورا مــی باشــند. 
شــورای AFACT، ســاالنه در قالــب دو اجــاس میــان دوره بــا حضــور اعضــای کمیتــه 
راهبــری )StC members( و روســای هیــات نمایندگــی )HODS( ، و اجــاس عمومــی 
یــا اصلــی موســوم بــه Plenary بــا حضــور اعضــای کمیتــه راهبــری و روســای هیــات 

نمایندگــی و کارشناســان فنــی و ســایر اعضــای وابســته برگــزار مــی گــردد. 
AFACT نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران در شورای

ــن  ــوده و در ای ــورای AFACT ب ــاء ش ــی از اعض ــوان یک ــران بعن ــامی ای ــوری اس جمه
خصــوص، مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی نماینــده و نقطــه تمــاس کشــور در شــورای 
فــوق الذکــر مــی باشــد. بــر اســاس مقــررات ایــن شــورا، میزبــان بــه صــورت دوره ای از 
میــان اعضــاء تعییــن مــی گــردد و ادامــه عضویــت در آن و حضــور در نشســت هــای آن، 
مســتلزم عمــل بــه تعهــدات تعییــن شــده بــرای اعضــاء و عهــده دار شــدن میزبانــی بــه 

صــورت گردشــی مــی باشــد.
 AFACT بــا توجــه بــه قوانیــن ایــن شــورا مبنــی بــر عهــده دار شــدن میزبانــی اجــاس 
بصــورت ســالیانه توســط اعضــا، در آخریــن نشســت رســمی نماینــدگان کشــورهای عضــو، 

مصــوب گردیــد کــه اجــاس ســال 2015 بــه میزبانــی کشــور ایــران برگــزار گــردد. 
در همیــن راســتا، ســی و ســومین اجــاس میــان دوره AFACT  در تـــاریخ 25 لغایــت 27 
خــرداد مــاه ســال جــاري در تهــران برگــزار گردیــد. پــس از برگــزاری نشســت میــان دوره 
و مطابــق بــا مقــررات شــورای AFACT،  اجــاس عمومــی ایــن شــورا بــه میزبانــی مرکــز 
توســعه تجــارت الکترونیکــی ایــران در تاریــخ 22 تــا 25 آذر مــاه ســال جــاری در محــل 

هتــل اللــه تهــران و در قالــب دو رویــداد برگــزار گردیــد:
نخســت، نشســت عمومــی AFACT  شــامل جلســه رســمی کمیتــه راهبــری در روز 22 
ــا و   ــه اعض ــتیبانی جامع ــب و کار،  پش ــه کس ــه دامن ــترک کمیت ــروه مش ــاه، کار گ آذرم
ــاه  ــگری در روز 23 آذر م ــم و گردش ــروه توریس ــن کارگ ــاوری  و همچنی ــوژی و فن متدل

ــد. ــزار گردی برگ

 بررســی و توســعه روش هــای تســهیل فرآیندهــای 
ــز  ــا و نی ــادی اعض ــرایط اقتص ــا ش ــب ب ــاری، متناس تج
ــط  ــده توس ــه ش ــای ارائ ــتانداردها و توصیه ه ــق اس تطبی
UNCEFACT بــا ایــن روش هــا، بررســی راه هــای ارتقــا 

بکارگیــری روش هــای تســهیل تجــاری و معرفــی 
تجــارب موفــق اعضــا از جملــه خروجی هــای ایــن دوره 

از اجــاس AFACT می باشــد.
امســال همچنیــن، همزمــان بــا نشســت عمومــی، 
مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی ایــران بــه نمایندگــی 
ــن دوره  ــان پنجمی ــران، میزب ــامی ای ــوری اس از جمه
ــی  ــای الکترونیک ــن طرحه ــاالنه برتری ــابقات دوس از مس
ــود  ــال 2015 ب ــه eAsia Awards در س ــوم ب ــیا موس آس
ــورای  ــات ش ــه جلس ــاه و در ادام ــه در روز 24 آذر م ک

ــد. ــزار گردی ــه برگ ــل الل ــل هت AFACT در مح

ایــن مســابقات بصــورت دو ســال یک بــار و بــا میزبانی، 
کشــور برگــزار کننــده نشســت شــورای AFACT  برگــزار 
مــی گــردد و طــی آن، کشــورهای عضــو، پــروژه هــای 
ــر خــود را  در چهــار حــوزه ی تســهیل  و طرحهــای برت
تجــاری، کســب و کار الکترونیکــی در بخــش خصوصــی، 
ــش  ــی و کاه ــش دولت ــی در بخ ــب و کار الکترونیک کس
شــکاف دیجیتالــی بــه دبیرخانــه ایــن شــورا معرفــی مــی 

کننــد.
پــس از بررســی هــای مقدماتــی توســط دبیرخانــه 
ــده  ــن ش ــم داوری معی ــن تی ــورای AFACT و همچنی ش
کــه شــامل روســای هیــات نماینــدگان کشــورها، 
نماینــده کمیســیون اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل 
در آســیا و اقیانوســیه  )UNESCAP(، نماینــده کمیســیون 
 )UNCEFACT( ــا ــد در اروپ ــل متح ــازمان مل ــادی س اقتص

و همچنیــن کارشناســان و نماینــدگان کشــور میزبــان مــی باشــد، ســه طــرح 
برتــر از هــر گــروه بــه مرحلــه نهایــی رفتــه تــا در روز مســابقه ، ضمــن ارائــه 
ــده ی هریــک از حــوزه هــا طبــق نظــر  طــرح خــود بصــورت حضــوری، برن

هیــات داوران تعییــن مــی گــردد. 
امســال، 11 طــرح برتــر از کشــورهای ایــران، هنــد، ژاپــن و چیــن تایپــه بــه 
ــات  ــس از بررســی و اعــام نظــر هی ــد کــه پ ــی راه یافتن ــه نیمــه نهای مرحل
داوری متشــکل از 16 داور ملــی و بیــن المللــی، پــروژه »پنجــره واحــد تجــارت 
فرامــرزی« متعلــق بــه مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی، و پــروژه »ســامانه 
ملــی شــاپرک« بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران، موفــق بــه کســب 
ــام نخســت در دو حــوزه تســهیل تجــاری و کســب و کار الکترونیکــی در  مق

بخــش دولتــی گردیدنــد. 
ــروه کســب و  ــده در گ ــروزه هــای شــرکت کنن ــار ســایر پ ــن، در کن همچنی
ــودرو کشــور«  ــع خ ــال جام ــرح »پرت ــی در بخــش خصوصــی، ط کار الکترونیک

معرفــی شــده توســط شــرکت مــگا موفــق بــه کســب مقــام دوم ، و پــروژه هــای »ســامانه چــکاوک« از بانــک مرکــزی جمهــوری 
اســامی ایــران، و »مــدل پیشــنهادی ایــران بــرای دینامیــک اقیانــوس« از ســازمان بنــادر و کشــتیرانی، جایــگاه ســوم را بــه ترتیــب 
در حــوزه هــای کســب و کار الکترونیکــی در بخــش خصوصــی و کســب و کار الکترونیکــی در بخــش دولتــی را  بــه خــود اختصــاص 

دند.  دا
باتوجــه بــه بیــن المللــی بــودن ایــن مســابقات در ســطح آســیا و اقیانوســیه، و تعییــن برنــدگان از طریــق هیــات داوران بــا حضــور 
نماینــدگان ســازمانهای وابســته بــه ســازمان ملــل متحــد، کســب ایــن عناویــن، نویــد بخــش افتخــاری ارزنــده بــرای ایــن مجموعــه 

هــا و اعتــای جمهــوری اســامی ایــران مــی باشــد.
کارگاه ظرفیت سازی تجارت بدون کاغذ در تعامالت منطقه ای

پــس از برگــزاری ایــن دو رویــداد، و در راســتای تبــادل تجربیــات و انتقــال دانــش فنــي در حــوزه تســهیل تجــاري و بهــره گیــری 
از حضــور متخصصیــن و  مدیــران کمیســیون اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل متحــد در آســیا و اقیانوســیه )UNESCAP( ، اقــدام 
 Economic Cooperation( بــه برگــزاری کارگاه ظرفیــت ســازی تجــاری بــدون کاغــذ در تعامــات منطقــه ای کشــورهای عضــو اکــو
Organization, ECO(  نمــود. ایــن کارگاه دو روزه کــه در روزهــای 25 و 26 آذر مــاه و در هتــل بیــن المللــی اللــه تهــران برگــزار 

گردیــد، بــا همــکاری  مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی ایــران، کمیســیون اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل متحــد در آســیا 
و اقیانوســیه )UNESCAP(، و دبیرخانــه اکــو در ایــران برنامــه ریــزی گردیــدو بــا حضــور  نماینــدگان فنــی و مدیــران ارشــد وزارت 
خانــه هــای صنایــع و یــا گمــرگ کشــورهای عضــو اکــو،  بــا موضــوع افزایــش تعامــات منطقــه ای در حــوزه تجــارت فرامــرزی 
بــدون کاغــذ و پنجــره واحــد ملــی برگــزار گردیــد. در طــی ایــن دور روز، نماینــدگان حاضــر از کشــورهای افغانســتان، آذربایجــان، 
تاجیکســتان، پاکســتان، قرقیزســتان، قزاقســتان، ترکیــه و ایــران بــه ارائــه گــزارش در خصــوص وضعیــت تســهیل فراینــد تجــاری 
بــا تمرکــز بــر پنجــره واحــد تجــارت فرامــرزی در کشــورهای خــود پرداختنــد. توافــق بــر ســر ارائــه یــک چارچــوب مشــترک بــرای 

راه انــدازی پنجــره واحــد تجــاری منطقــه ای دســتاورد اصلــی ایــن رویــداد اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه طبــق مــاده 8 قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار و بنــد الــف مــاده 6 قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
و ارز، مســئولیت راه انــدازی ســامانه پنجــره واحــد تجــارت بــر عهــده وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت قــرارداده شــده اســت. در ایــن 
راســتا، مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی بــه نمایندگــی از ایــن وزارتخانــه، متولــی طراحــی، تحلیــل و پیــاده ســازی ایــن ســامانه 
اســت و تاکنــون، فــاز اول ایــن ســامانه کــه شــامل فرآینــد »واردات« مــی باشــد، پیــاده ســازی شــده و آمــاده اجرســت. همچنیــن، 
فازهــای فرآینــد »صــادرات« ، »ترانزیــت«  و »تجــارت داخلــی« نیــز در دســتور کار برنامــه هــای آتــی ایــن ســامانه قــرار دارد.  پیــش 
از راه انــدازی پنجــره واحــد، بازرگانــان بــرای انجــام فرآیندهــای تجــاری خــود، مــی بایســت بــه صــورت جداگانــه بــه هــر ســازمان 
متولــی مراجعــه مــی نمودنــد، امــا ایــن ســامانه، درگاهــی یکتــا در اختیــار آنهــا قــرار مــی دهــد تــا ارتباطــات در کل زنجیــره تجــارت 

یکپارچــه شــده و نیــاز بــه حضــور فیزیکــی در محــل نیــز حــذف گــردد. 
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ــرای  ــی ب ــش خصوص ــور بخ ــرای حض ــوم ب ــت وزارت عل ــوم از حمای ــر عل ــاوری وزی ــش و فن ــاون پژوه مع
تاســیس شــرکت هــای دانــش بنیــان خدمــات رســان آزمایشــگاهی در پــارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز 

ــرداد. رشــد خب
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیک)صحــا(، دکتــر وحیــد 
ــا مدیرعامــل صحــا کــه در محــل وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری برگــزار  احمــدی در نشســت مشــترک ب
ــا اشــاره بــه ظرفیــت و پتانســیل خــوب صنــدوق حمایــت از صنایــع الکترونیــک اظهارامیــدواری کــرد  شــد، ب
کــه بــا تعامــل ســازنده بــا مجموعــه معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم بتــوان از ایــن پتانســیل هــر چــه 

بهتــر اســتفاده کــرد.
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــا گف ــز آزمایشــگاه ه ــعه و تجهی ــوم در توس ــد وزرات عل ــه سیاســت جدی ــاره ب ــا اش وی ب
محدودیــت هــای بودجــه ای وزارت علــوم در زمینــه تجهیــز آزمایشــگاه هــا و نیــاز روز افــزون دانشــگاه هــا و 
مراکــز تحقیقاتــی بــه دســتگاه هــای پیشــرفته آزمایشــگاهی درصددیــم کــه بخــش خصوصــی را تشــویق بــه 
حضــور در پــارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد کنیــم تــا هــم از مزایــای حضــور در ایــن بخــش بهــره 
منــد شــوند و هــم بــا معرفــی بــه نهادهــای حمایتــی از جملــه صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع 

الکترونیــک از تســهیات ارزان قیمــت جهــت خدمــات رســانی در حــوزه آزمایشــگاهی اســتفاده کننــد.
ــی کــه دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی در تامیــن  ــوم ادامــه داد: از آنجای ــر عل ــاوری وزی معــاون پژوهــش و فن
ــد                                ــرد جدی ــن رویک ــتند ای ــرو هس ــکاتی روب ــا مش ــرفته ب ــه روز و پیش ــگاهی ب ــزات آزمایش ــی تجهی برخ
مــی توانــد در جهــت تامیــن نیــاز دانشــگاه هــا گام بــردارد البتــه هماهنگــی هایــی هــم بــا معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری شــده اســت تــا شــرکت هایــی کــه اقــدام بــه تاســیس شــرکت هــای دانــش بنیــان 
خدمــات رســان در حــوزه تجهیــزات آزمایشــگاه هایــی در پــارک هــا و مراکــز رشــد مــی کننــد، در زمــره شــرکت 

هــای دانــش بنیــان قــرار بگیرنــد تــا بتواننــد از مزایــای آن هــم بهــره منــد شــوند.
ــردی صحــا گفــت: اینکــه  ــه تســهیات حمایــت از تحقیقــات کارب ــراز خرســندی از ارائ ــا اب ــر احمــدی ب دکت
صنــدوق حمایــت از صنایــع الکترونیــک از شــرکت هایــی کــه تحقیقــات مــورد نیــاز و حتــی نیازهــای واحدهــای 
تحقیــق و توســعه)R&D( شرکتشــان را بــه پژوهشــگاه هــا و دانشــگاه هــا واگــذار کننــد، حمایــت تســهیاتی 
مــی کنــد، بســیار ایــده مطلوبــی اســت کــه هــم بــازار تحقیقــات مراکــز علمــی کشــور را تامیــن مــی کنــد و از 
ســوی دیگــر نیــاز صنعــت هــم برطــرف مــی شــود کــه در نهایــت منجــر بــه ایجــاد ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت 

مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اســتقبال صنعــت از دســتاوردهای دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی و تحقیقاتــی در نمایشــگاه 
هفتــه پژوهــش ســال گذشــته و انعقــاد قراردادهــای مرتبــط گفــت: در نمایشــگاه هفتــه پژوهــش ســال 1393 
ــم در  ــد شــد کــه امیدواری ــی منعق ــازار مل ــن ب ــا ســرمایه گــذاران در ف ــرارداد ب ــان ق ــارد توم ــر 24 میلی ــغ ب بال
نمایشــگاه ســال جــاری افزایــش یابــد البتــه در ایــن زمینــه تســهیات حمایتــی صحــا مــی توانــد بــه عنــوان 

ابــزار تشــویقی بــه شــرکت هــای خریــدار تحقیقــات و پژوهــش هــای دانشــگاه هــا معرفــی شــود.

ــیس  ــرای تاس ــی ب ــش خصوص ــت از بخ حمای
ــگاهی در  ــان آزمایش ــات رس ــای خدم ــرکت ه ش

ــاوری ــم و فن ــای عل ــارک ه پ

درصــدی   6 تخفیــف 
ــادرات  ــژه ص ــا وی صح

الکترونیــک صنایــع 

توســعه صنایــع  و  از تحقیقــات  مدیرعامــل صنــدوق حمایــت 
ــی  الکترونیــک از تخفیــف 6 درصــدی در بازپرداخــت تســهیات مال
ــرداد. ــوند، خب ــادرات ش ــه ص ــق ب ــه موف ــی ک ــرح های ــرای ط ــا ب صح
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه 
صنایــع الکترونیک)صحــا(، دکتــر علــی وحــدت در نشســت مشــترک 
ــل وزارت  ــه در مح ــوم ک ــر عل ــاوری وزی ــش و فن ــاون پژوه ــا مع ب
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه بســته ویــژه 
ــوزه  ــای ح ــرکت ه ــان از ش ــریع و آس ــت س ــت حمای ــدوق جه صن
ــی و  ــای تخصص ــگاه ه ــز آزمایش ــت: تجهی ــک گف ــع الکترونی صنای
ــی، آمــوزش هــای  ــن الملل ــی و بی ــه هــای داخل مرجــع، اخــذ تاییدی
ــازار و  ــعه ب ــردی و توس ــات کارب ــدت، تحقیق ــاه م ــی کوت تخصص
ــه تســهیات  ــی و خارجــی از جمل شــرکت در نمایشــگاه هــای داخل
ــه  ــد ب ــی توانن ــی  م ــای متقاض ــرکت ه ــه ش ــت ک ــژه صحاس وی

ــد. ــذ تســهیات ارزان قیمــت کنن ــه اخ ــدام ب ســهولت اق
ــت  ــدور ضمان ــی و ص ــهیات مال ــای تس ــه اعط ــان اینک ــا بی وی ب
نامــه دو فعالیــت اصلــی صحــا بــه شــمار مــی رود، گفــت: تســهیات 
مالــی صنــدوق تــا ســقف 30 میلیــارد ریــال بــا نــرخ کارمــزد بیــن 6 
تــا 18 درصــد بســته بــه ســطح فنــاوری و نــوع فعالیــت متغییــر اســت 
ــاوری  ــا اولویــت تولیــد داخــل، ایجــاد اشــتغال، صــادرات و فن کــه ب

هــای نویــن اعطــا مــی شــود.
وی بــا اشــاره ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد ضمانــت نامــه هــای 
ــدون اخــذ ســپرده و  ــدوق ب ــه هــای صن ــت نام ــت: ضمان صحــا گف
ــرکت در مناقصــه  ــرای ش ــی ب ــر از سیســتم بانک ــزدی کمت ــا کارم ب
ــت هــای گمرکــی صــادر  ــده، حســن انجــام تعهــدات و فعالی و مزای

مــی شــود.
ــه  ــد »و« ب ــه شــدن بن ــرو اصــاح و اضاف ــن پی ــزود: همچنی وی اف
مــاده 3 آییــن نامــه تضمیــن بــرای معامــات دولتــی توســط هیئــت 
وزیــران، ضمانــت هــای صــادره توســط صحــا معــادل ضمانــت هــای 

بانکــی و بــرای تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی معتبــر اســت.
ــا تاکیــد بــر اینکــه صحــا بــرای طــرح هایــی کــه  دکتــر وحــدت ب
موفــق بــه صــادرات شــوند، تخفیــف 6 درصــدی در ســود تســهیات 
در نظــر گرفتــه اســت، تصریــح کــرد: همچنیــن شــرکت هایــی کــه 
ــه جهــت صــادرات محصــول  ــازار و ایجــاد زمین در جهــت توســعه ب

قصــد شــرکت در نمایشــگاه هــای داخلــی و خارجــی داشــته باشــند، 
صحــا تســهیات نمایشــگاهی اعطــا مــی کنــد.

ــاوری  ــت علمــی و فن ــدور صــادرات معاون ــا کری ــه ب ــزود: البت وی اف
ــرکت  ــه ش ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــوری مذاکرات ــت جمه ریاس
ــدوق  ــهیات صن ــات و تس ــد از خدم ــده بتوانن ــه کنن ــای مراجع ه
حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک هــم بهــره منــد 

شــوند.
ــه هــای همــکاری مشــترک  ــه زمین ــا اشــاره ب ــل صحــا ب مدیرعام
ــا معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری  ب
ــان  ــه کارفرمای ــهیات ب ــه تس ــکان ارائ ــه ام ــن زمین ــت: در ای گف
ــه دانشــگاه هــا و  ــت ارجــاع طــرح هــای پژوهشــی ب خصوصــی باب
مراکــز تحقیقاتــی از ســوی صنــدوق وجــود دارد. همچنیــن بــا توجــه 
ــتقر  ــان مس ــش بنی ــا و دان ــای نوپ ــرکت ه ــا از ش ــت صح ــه حمای ب
ــد  ــته جدی ــد در بس ــز رش ــاوری و مراک ــم وفن ــای عل ــارک ه در پ
تســهیاتی امیدواریــم کــه اطــاع رســانی خوبــی از ســوی معاونــت 

ــرد. ــورت گی ــوم ص ــاوری وزارت عل ــش و فن پژوه
ــدوق  ــا صن ــکاری ب ــت هم ــا جه ــی صح ــه آمادگ ــاره ب ــا اش وی ب
هــای پژوهــش و فنــاوری گفــت: در ایــن ارتبــاط در تاشــیم کــه در 
زمینــه ارزیابــی و نظــارت بــر طــرح هــای مــورد حمایــت صنــدوق بــا 

صنــدوق هــای پژوهــش و فنــاوری همــکاری کنیــم.
دکتــر وحــدت بــا بیــان اینکــه بــا جشــنواره هــای خوارزمــی و شــیخ 
بهایــی همــکاری مشــترکی آغــاز شــده اســت، تصریــح کــرد: طبــق 
ــی  ــام م ــنواره انج ــن دو جش ــا ای ــک ب ــده نزدی ــه در آین ــی ک تفاهم
شــود، صحــا آمادگــی دارد کــه از طــرح هــای برتــر ایــن دو جشــنواره 
بــه شــکل اعطــای تســهیات حمایــت کنــد و تســهیات صحــا در 

ســبد جوایــز جشــنواره هــا قــرار گیــرد.
ــوان  ــه عن ــر ب ــک پذی ــذاری ریس ــرمایه گ ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
جدیدتریــن خدمــات صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع 
الکترونیــک گفــت: آییــن نامــه ســرمایه گــذاری ریســک پذیــر تدوین 
و بــا همــکاری معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم در مجمــع 
ــت  ــه هیئ ــی ب ــب نهای ــرای تصوی ــب شــد و ب ــی صحــا تصوی عموم
دولــت ارســال شــده اســت کــه امیدواریــم هــر چــه ســریعتر بتــوان 

ــرد. ــی ک آن را اجرای
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پژوهشــگران شــهرکردی در طرحــی تحقیقاتــی بــه بررســی اثــر اســتفاده از نانــو پوشــش های ســرامیکی 
بــر بهبــود مقاومــت بــه خوردگــی قطعــات فــوالدی پرداخته انــد. در ایــن کار تــاش می شــود تــا بهتریــن 
شــرایط عملیاتــی جهــت دســتیابی بــه پوششــی بهینــه حاصــل شــود. ایــن طــرح بــا همــکاری شــرکت گاز 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری در حــال اجراســت و نتایــج آن می توانــد در بخــش خطــوط لولــه  انتقــال در 

صنایــع نفــت، گاز و یــا خطــوط تولیــد کارخانه هــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
یکــی از عوامــل اصلــی عملکــرد نامطلــوب واحدهــای صنعتــی پدیــده  خوردگــی اســت کــه موجــب کوتــاه 
ــای  ــد خوردگی ه ــش از 20 درص ــه بی ــد ک ــان می ده ــی ها نش ــود. بررس ــا می ش ــد آن ه ــر مفی ــدن عم ش
یــک کشــور در واحدهــای صنعتــی مربــوط بــه صنایــع نفــت اســت. بــر اســاس گزارشــات ارائــه شــده در 
ــده ســالیانه  ــن پدی ــا، ای ــت 30 درصــد خوردگی ه ــکان مدیری ــه رغــم ام ــز، ب ــران نی ــی ای انجمــن خوردگ
ــذا در ایــن کار تحقیقاتــی، پوشــش دهــی  ــه اقتصــاد کشــور ضــرر می رســاند. ل ــارد دالر ب حــدود 10 میلی
ــر روی زیرالیه هــای فــوالدی )فلــزی( و بررســی رفتــار خوردگــی ایــن پوشــش ها  ــوذرات ســرامیکی ب نان

مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. 
ــکان  ــوب و ام ــج مطل ــه نتای ــتیابی ب ــی دهکــردی مجــری طــرح، در صــورت دس ــام مبین ــه  بهن ــه گفت ب
ــه، ادوات فلــزی و فــوالدی  ــه خوردگــی خطــوط لول توســعه  کار در مقیــاس صنعتــی می تــوان مقاومــت ب
را در صنایــع نفــت و گاز بهبــود بخشــید. عــاوه بــر ایــن در کارخانه هــا و صنایعــی کــه از چــرخ دنده هــا 
اســتفاده می شــود، بــه خصــوص در مکان هایــی کــه چــرخ دنده هــا بــر یکدیگــر ســوار هســتند، می تــوان 

ــه کمــک ایــن پوشــش ها افزایــش داد.  ــر را ب مقاومــت سایشــی نقــاط درگی
همانگونــه کــه اشــاره شــد، در ایــن تحقیــق امــکان ایجــاد پوشــش ســرامیکی تهیــه شــده از نانــوذرات 
ــر  ــیمیایی مدنظ ــه روش الکتروش ــوالدی ب ــای ف ــر روی زیرالیه ه ــا ) TiO2-Al2O3( ب ــا- تیتانی آلومین
قــرار گرفتــه اســت. بدیــن منظــور ســعی می شــود پارامترهــای مؤثــر و بهینــه در عملیــات پوشــش دهــی 

بررســی و تعییــن شــود. 
مبینــی دهکــردی مزیت هــای اســتفاده از روش پوشــش دهــی انتخــاب شــده را بدیــن شــرح بیــان کــرد: 
ــه روش الکتروفورتیــک)EPD(، ســاده  »روش هــای الکتروشــیمیایی الیــه نشــانی از جملــه رســوب دادن ب
و ســریع اســت و نیــاز بــه تجهیــزات گــران قیمتــی نــدارد. قابلیــت بــاال در کنتــرل مورفولــوژی )ریخــت( 
ســطح پوشــش، کنتــرل ســرعت پوشــش دهــی، تنــوع در شــکل زیرالیــه و عــدم نیــاز بــه چســب از دیگــر 

ــه شــمار مــی رود.«  ویژگی هــای برجســته  ایــن روش ب
ــش های  ــوان پوش ــز می ت ــاختار نی ــواد نانوس ــو و م ــاوری نان ــتفاده از فن ــا اس ــزود: »ب ــه اف وی در ادام
یکنواخت تــری را بــر روی زیرالیه هــای فــوالدی ایجــاد کــرد کــه نتیجــه  آن افزایــش مقاومــت در برابــر 

ــود.«  ــت می ش ــود در صنع ــای موج ــی فوالده خوردگ
بــه طــور کلــی بــا توجــه بــه مزیت هــای ذکــر شــده  روش الکتروشــیمیایی و همچنیــن بــا توجــه بــه قیمــت 
مناســب ذرات ســرامیکی، می تــوان گفــت کــه ایــن طــرح از لحــاظ اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه خواهــد 

بــود البتــه جهــت تأییــد ایــن مطلــب بایــد مطالعــات کامل تــری صــورت پذیــرد. 

دستاورد محققان کشور در بهبود مقاومت به خوردگی قطعات فوالدی

معــاون آمــوزش ، پژوهــش و فنــاوری در ســفری یکــروزه بــه اســتان فــارس ضمــن بازدیــد از چنــد واحــد 
صنعتــی و معدنــی درجمــع فعــاالن صنعتــی و معدنــی شهرســتان آبــاده بــه تشــریح سیاســت هــای دوران پســا 

تحریــم در وزارتخانــه پرداخــت .
دکتــر علــی اصغــر توفیــق معاونــت آمــوزش، پژوهــش و فــن آوری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت درجمــع 
ــریح  ــن تش ــاده ضم ــتان آب ــان شهرس ــذاران وکارآفرین ــرمایه گ ــکاران، س ــران و معدن ــدگان، صنعتگ تولیدکنن
سیاســت هــای وزارتخانــه در دوران پســا تحریــم بــه بیــان مشــکات فــراروی واحدهــای صنعتــی و معدنــی 
اشــاره کــرد و افــزود : در دنیــای  امــروز نــگاه بــه صنعــت متحــول شــده و صنعتــی موفــق اســت کــه متکــی 

بــر تــوان مدیریتــی  و دانــش بومــی بــوده و وابســتگی بــه خــارج نداشــته باشــد.
وی در ادامــه اظهــار داشــت: بــر اســاس بــرآورد هــا از مجمــوع ســرمایه هــای موجــود در جهــان فقــط %20 
ســرمایه هــای فیزیکــی و مابقــی بــه ســرمایه هــای علمــی، افــکار و اندیشــه هــای جدیــد تعلــق دارد و در ایــن 
راســتا وزارت صنعــت ، معــدن و تجــارت بمنظــور اهمیــت دادن بــه تحقیــق و نــوآوری، بســته هــای حمایتــی 

در قانــون رفــع موانــع تولیــد دیــده شــده اســت. 
دکتــر توفیــق بــا اشــاره بــه اینکــه واحدهــای صنعتــی کــه تحقیقــات مســتندی داشــته باشــند مــی تواننــد 
تــا  10% از میــزان مالیــات ابــرازی رابــه دولــت ندهنــد خاطــر نشــان کــرد: فعــاالن معــادن و صنایــع معدنــی 
نیــز مــی تواننــد از میــزان حقــوق دولتــی تعییــن شــده تــا میــزان 10% را جهــت انجــام کارهــای تحقیقاتــی 
در معــادن اختصــاص دهنــد ضمــن اینکــه صنایــع کوچــک نیــز در صــورت داشــتن اســناد و مــدارک مســتند و 
قابــل قبــول در زمینــه تحقیــق و توســعه مــی تواننــد 50% از هزینــه هــای انجــام گرفتــه را از وزارتخانــه اخــذ 

نماینــد.
ــه منظــور  ــت: ب ــاده گف ــتان آب ــی در شهرس ــوزش بازرگان ــز آم ــدازی مرک ــر راه ان ــه خب ــاره ب ــن اش وی ضم
جلوگیــری از کپــی بــرداری از اختراعــات در صــدد هســتم بــا همــکاری قــوه قضائیــه طرحــی تدویــن کنیــم 
کــه حقــوق معنــوی، حــق ثبــت و اختراعــات صرفــاً بــه نــام ارائــه کننــده گان نــو آوری و اختــراع ثبــت شــود.

ــاوری  ــش و فن ــوزش ، پژوه ــاون آم مع
در ســفری یــک روزه بــه اســتان فــارس 
ــی  ــد صنعت ــد واح ــد از چن ــن بازدی ضم
و معدنــی درجمــع فعــاالن صنعتــی و 
ــریح  ــه تش ــاده ب ــتان آب ــی شهرس معدن
ــم در  ــا تحری ــای دوران پس ــت ه سیاس

ــت . ــه پرداخ وزارتخان
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ســازمان  رئیــس  همتــی  مهنــدس  مراســم  درایــن  همچنیــن 
ــکات  ــریح مش ــن تش ــارس ضم ــتان ف ــارت اس ــدن و تج صنعت،مع
ــل  ــا تعام ــبختانه ب ــت :  خوش ــکاران گف ــران و معدن ــراروی صنعتگ ف
ــورای  ــس ش ــد در مجل ــع تولی ــع موان ــون رف ــس قان ــت و مجل دول
اســامی بــه تصویــب رســیده و در ایــن راســتا کارگــروه رفــع موانــع 
ــتاندار و  ــور اس ــا حض ــه ب ــز 23 جلس ــون  نی ــا کن ــده و ت ــکیل ش تش
ــرق،  ــه آب ،ب ــدگان در زمین ــزار و مشــکات تولیدکنن صنعتگــران برگ
ــی و  ــی بررس ــه بانک ــت نام ــذ ضمان ــی ،اخ ــای بانک ــکاری ه بده
تصمیمــات مهمــی در خصــوص مرتفــع شــدن ایــن مشــکات اتخــاذ 
شــده اســت و ایــن جلســات هــر هفتــه در مرکــز اســتان تشــکیل مــی 

ــردد. گ
مهنــدس همتــی بــا بیــان اینکــه 68% مشــکات واحدهــای صنعتــی 
مربــوط بــه نقدینگــی مــی باشــد تصریــح کــرد :  یکــی از مشــکات 
صنعتگــران ناتوانــی در دریافــت ضمانتنامــه جهــت شــرکت در 
ــول  و  ــا   همــکاری شــورای   پ ــه ب ــه حمدال ــه ب ــوده ک مناقصــات ب

ــع شــده اســت. ــن مشــکل مرتف ــک مرکــزی ای ــار و بان اعتب
ــی در  ــای صادرات ــه از دســت دادن بازاره ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
دوران  تحریــم هــا افــزود : در حــال حاضــر بــه منظــور بازپــس گیــری 
بــازار هــای صادراتــی نزدیــک بــه 30 رایــزن بازرگانــی در حــال انجــام 

بازاریابــی  محصــوالت واحدهــای صنعتــی اســتان فعــال هســتند .
همتــی بــا اشــاره بــه مقــام اول آبــاده در اســتخراج خــاک هــای نســوز 
ــتان  ــن شهرس ــرامیک در ای ــت کاشــی و س ــعه صنع در کشــور و توس
ــه در  ــزی هــای انجــام گرفت ــه ری ــا برنام ــرد :  ب ــدواری ک ــار امی اظه
ــه هــای  ــروز روزن ــدای ســال 95 شــاهد ب ــد از ابت ــر و امی ــت تدبی دول
توســعه فعالیتهــای تولیــدی، صنعتــی، اقتصــادی  و خــروج تدریجــی 

ــع از رکــود و بخصــوص در بخــش مســکن باشــیم. صنای
دکتــر زارع نماینــده مجلــس شــورای اســامی نیــز در  ایــن همایــش 
ــون کامــل و کارشناســی  ــد یــک قان ــع تولی ــون رفــع موان گفــت : قان
ــرا شــود در شــرایط  ــه درســتی اج ــون ب ــن قان ــر ای شــده اســت و اگ
ــود  ــار کمب ــت دچ ــت نف ــش قیم ــل کاه ــه دلی ــت ب ــه دول ــی ک کنون
ــای  ــگاه ه ــکات بن ــل 40% مش ــد حداق ــی توان ــده م ــی ش تقدینگ

ــد. ــع نمای اقتصــادی را مرتف
وی بــا بیــان اینکــه مشــکات واحدهــای تولیــدی عــاوه بــر تحریــم 
مربــوط بــه برخــی ســوء مدیریــت هــا نیــز مــی باشــد تصریــح کــرد 
ــه سیاســت هــای پژوهشــی وزارت  ــن هســتیم ک ــد ای ــروز نیازمن : ام
صنعت،معــدن و تجــارت و امتیــاز هــا و تخفیــف هــا جهــت صنعتگــران 
بــه درســتی تبییــن شــود و بــا توجــه بــه جایــگاه و توانمنــدی هــای 
شهرســتان آبــاده در حــوزه صنعــت و معــدن و پیگیــری منطقــه ویــژه 
ــات  ــد و بوان ــن شهرســتان و شهرســتان هــای خرمبی اقتصــادی در ای
درخواســت داریــم کــه مرکــز آمــوزش بازرگانــی در ایــن شهرســتان راه 
انــدازی و بــه شهرســتان هــای همجــوار نیــز ارائــه خدمــات نمایــد. 

معــاون آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت گفــت: در گذشــته موضــوع ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه 
مطــرح بــود ولــی در حــال حاضــر سیاســتهای وزارت صنعــت 
ــگاه  ــت و دانش ــراکت صنع ــال ش ــه دنب ــارت ب ــدن و تج ، مع

اســت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعــت ، معــدن 
ــق در  ــر توفی ــی اصغ ــر عل ــزی ، دکت ــتان مرک ــارت اس و تج
اختتامیــه پنجمیــن جشــنواره منطقــه ای رویــش کوهرنــگ در 
اراک ضمــن اعــام ایــن خبــر افــزود : برخــی از کارشناســان 
ــذار  ــگاه ها واگ ــه دانش ــد ب ــوزش را بای ــق و آم ــد تحقی معتقدن
کــرد، امــا برخــی دیگــر معتقدنــد حــوزه پژوهــش بایــد تحــت 
ــرداری  ــرایط بهره ب ــن ش ــد از ای ــا بتوان ــد ت ــع باش ــر صنای نظ
ــرای  ــه ب ــی را ک ــع اعتبارات ــر صنای ــم  اگ ــا معتقدی ــد و م کن
پژوهــش هزینــه می کننــد در اختیــار دانشــگاه هــا قــرار دهنــد 

ــد. ــدا می کنن ــت پی ــود دس ــداف خ ــه اه ــریع تر ب ــًا س قطع
ــه  ــد ب ــع تولی ــع موان ــون رف ــت : در قان ــق گف ــر توفی دکت
ــه  ــوری ک ــه ط ــت ب ــده اس ــت داده ش ــز اهمی ــش نی پژوه
ــی  ــوق دولت ــد 10 درصــد حق ــی توانن ــادن کشــور م ــه مع کلی
ــای  ــران واحده ــد  مدی ــش نماین ــوزش و پژوه ــرف آم را ص
صنعتــی نیــز 10 درصــد مالیــات ابــرازی خــود را مــی تواننــد 
بــه ایــن موضــوع اختصــاص دهنــد. همچنیــن واحدهایــی کــه 

ــر ــه منج ــی ک ــات و پژوهش ــود تحقیق ــش R&D خ در بخ

توفیــق تاکیــد کــرد: جوانــان و 
ــبی  ــای مناس ــه ایده ه ــی ک نخبگان
ــت  ــت دس ــد جه ــد، می توانن دارن
یابــی بــه موفقیــت و تجاری ســازی 
کســانی  بــه  خــود  ایده هــای   ،
بســپارند کــه در حــوزه تولیــد تجربه 
ــتند ــنا هس ــازار آش ــا ب ــته و ب داش

بــه اختــراع و یــا تولیــد محصــوالت دانــش بنیــان شــود را انجــام دهنــد ، وزارت صنعت،معــدن و تجــارت 50 درصــد از هزینــه 
هــای ایــن  پژوهــش را بــه شــرط مشــارکت  و حضــور اســاتید دانشــگاه  پرداخــت مــی نمایــد. 

وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر شــرایط کشــور بــه ســوی توســعه آمــوزش در بخــش صنعــت حرکــت کــرده اســت کــه بایــد از 
ایــن فرصــت بــه بهتریــن نحــو اســتفاده کــرد. معــاون آمــوزش پژوهــش و فنــاوری وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ادامــه داد:80 
درصــد از دارایی هــای جهــان ســرمایه های نامشــهود ماننــد منابــع انســانی و علــم و دانــش هســتند کــه در کشــور مــا روی ایــن 

ــود. ــذاری نمی ش ــرمایه ها ارزش گ س
دکتــر توفیــق ادامــه داد: هنگامــی کــه در صنایــع کشــور از ســرمایه های نامشــهود بــه خوبــی اســتفاده شــود از میــزان جوانــان 

نخبــه و تحصیــل کــرده بیــکار کاســته خواهــد شــد و واحدهــای تولیــدی نیــز بهــره وری  خــود را افزایــش خواهنــد داد . 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد محســوب می شــود و  ای ــع تولی ــن موان ــق و پژوهــش از مهم تری ــود اندیشــه، تحقی ــت: کمب وی گف
بــه همیــن دلیــل متأســفانه اکثــر واحدهــای تولیــدی نتوانســته انــد در داخــل و خــارج از کشــور بــازار مناســبی را بــرای فــروش 

محصــوالت خــود فراهــم نماینــد.
ــازار  معــاون آمــوزش پژوهــش و فنــاوری وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بیــان کــرد: خوشــبختانه کارگــروه توســعه تولیــد، ب
و صــادرات محصــوالت دانــش بنیــان در کشــور تشــکیل شــده و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت دبیــری ایــن کارگــروه را بــر 

عهــده گرفتــه اســت.
دکتــر توفیــق تصریــح کــرد: لــزوم شــکل گیری محصــوالت دانش بنیــان در صنایــع امــری ضــروری اســت کــه شــعبه ای از ایــن 
دبیرخانــه بایــد در همــه اســتان های کشــور تشــکیل شــود. وی افــزود: صندوقــی نیــز تحــت عنــوان حمایــت از تحقیــق، توســعه 

و شکوفاســازی تشــکیل شــده تــا بــه صاحبــان ایــده تســهیات ارایــه کنــد.
معــاون آمــوزش پژوهــش و فنــاوری وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت تاکیــد کــرد: جوانــان و نخبگانــی کــه ایده هــای مناســبی 
دارنــد، می تواننــد جهــت دســت یابــی بــه موفقیــت و تجــاری ســازی ، ایده هــای خــود بــه کســانی بســپارند کــه در حــوزه تولیــد 

تجربــه داشــته و بــا بــازار آشــنا هســتند. 
الزم بــه ذکــر اســت در پایــان ایــن مراســم بــا حضــور دکتــر توفیــق  از افــراد برگزیــده ایــن جشــنواره بــا لــوح ســپاس و تندیــس 

تجلیــل بعمــل آمــد .   

 به دنبال شراکت صنعت و دانشگاه هستیم
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نماینــده ولــی فقیــه در اســتان مرکــزی بــا اشــاره بــه ضــرورت تقویــت ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه بــر حمایــت از 
شــرکتهای دانــش بنیــان تاکیــد کــرد .

ــا معــاون پژوهــش، آمــوزش و فــن آوری وزارت صنعــت ، معــدن و  ــدار ب ــادی کــه در دی ــه دری نجــف آب آیــت ال
تجــارت ســخن مــی گفــت؛ اظهــار داشــت: اســتان مرکــزی ظرفیتهــای بســیار خوبــی در حــوزه صنعــت و معــدن دارد 
و انتظــار مــی رود در جهــت اســتفاده بهینــه از ایــن ظرفیتهــا ، مســئولین ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه را بــا جدیــت 

دنبــال کننــد .
ــد و قطعا«حضــور  ــی آی ــه شــمار م ــی یــک ضــرورت ب ــزود: در حــال حاضــر اقتصــاد مقاومت ــه اراک اف ــام جمع ام
نخبــگان و صاحبــان ایــده در واحدهــای تولیــدی  نقــش موثــری در تحقــق ایــن موضــوع و توســعه اقتصــادی کشــور 

خواهــد داشــت .
آیــت الــه دری نجــف آبــادی از مســئولین وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت خواســت تــا تمامــی تــاش خــود را در 
جهــت رفــع مشــکات واحدهــای تولیــدی بــه کار گیرنــد تــا ضمــن جلوگیــری از بیــکاری کارگــران، زمینــه اشــتغال 

جوانــان تحصیــل کــرده نیــز فراهــم گــردد .
معــاون پژوهــش، آمــوزش و فــن آوری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز در ایــن دیــدار گفت: توســعه شــرکتهای 
ــش  ــوع پی ــن موض ــز ای ــد نی ــع تولی ــع موان ــون رف ــرار دارد و  در قان ــت ق ــن معاون ــتور کار ای ــان در دس ــش بنی دان
بینــی شــده اســت بــه طــوری کــه  کلیــه معــادن کشــور مــی تواننــد 10 درصــد حقــوق دولتــی را صــرف آمــوزش و 
پژوهــش نماینــد ، مدیــران واحدهــای صنعتــی نیــز 10 درصــد مالیــات ابــرازی خــود را مــی تواننــد بــه ایــن موضــوع 
اختصــاص دهنــد. همچنیــن واحدهایــی کــه در بخــش R&D خــود تحقیقاتــی و پژوهشــی کــه منجــر بــه اختــراع و 
یــا محصــوالت دانــش بنیــان شــود را انجــام دهنــد ، مشــروط بــه مشــارکت و حضــور اســاتید دانشــگاه در اقدامــات 

پژوهشــی واحــد تولیــدی وزارت صنعت،معــدن و تجــارت 50 درصــد از هزینــه هــا را پرداخــت مــی نمایــد.
علــی اصغــر توفیــق همچنیــن تصریــح کــرد : بــا هــدف تقویــت  ارتبــاط هــر چــه بیشــتر صنعــت و دانشــگاه در نظــر 
داریــم اســاتید دانشــگاه را بــه جــای اعــزام بــه خــارج از کشــور تحــت عنــوان  انجــام فرصــت هــای مطالعاتــی، در 
واحدهــای صنعتــی کشــور بــه کار گیریــم کــه در حــال حاضــر 12 نفــر از ایــن اســاتید نیــز در ایــن طــرح مشــغول 

بــه کار شــده انــد .
وی همچنین گفت : شرط استخدام اساتید دانشگاه نیز حضور یکساله در واحدهای تولیدی خواهد بود .

ــی  ــش بین ــا( از پی ــع الکترونیک)صح ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای ــل صن مدیرعام
ــرداد.  ــان ســال جــاری خب ــا پای ــع الکترونیــک کشــور ت ــی صحــا از صنای ــارد ریال حمایــت هــزار میلی
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک، دکتــر 
علــی وحــدت رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل صحــا بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای خــوب اســتان 
ــی و  ــروگاه اتم ــی و نی ــارس جنوب ــی، پ ــی و پژوهش ــد آموزش ــن واح ــود چندی ــت: وج ــهر گف بوش
پتانســیل خــوب نیــروی انســانی از جملــه ظرفیــت هــای اســتان بوشــهر بــه شــمار مــی رود کــه 

بایــد بتوانــد ســهم خــود در اقتصــاد دانــش بنیــان کشــور را مشــخص کنــد. 
وحــدت افــرزود: اســتان بوشــهر بایــد بکوشــد کــه بــر پایــه دانــش بومــی اســتان بــا رفــع نیازهــای 
ــا تاکیــد بــر ضــرورت  واحدهــای صنعتــی و تولیــدی، در داخــل اســتان ایجــاد ثــروت کنــد. وی ب
نفــوذ فنــاوری در حــوزه هــای ســنتی و صنایــع قدیمــی گفــت: در همیــن ارتبــاط شــرکت هــای 
ــاوری هــای پیشــرفته نیازهــای بخــش  ــش خــود و فن ــا دان ــد ب ــد بتوانن ــان اســتان بای ــش بنی دان
هایــی مثــل صیــادی را رفــع کننــد و تجهیــزات و تکنولــوژی هــای جدیــد را بــرای اســتفاده عرضــه 

کننــد.
مدیرعامــل صحــا بــا تاکیــد بــر اینکــه بخــش صنایــع الکترونیــک در اقتصــاد دانــش بنیــان و در 
تولیــدات صنعتــی کشــور حــوزه جــدی اســت، تصریــح کــرد: نیــروی انســانی تحصیــل کــرده یکــی 
از مزیــت هــای ارزنــده ایــن بخــش اســت چراکــه بهتریــن فــارغ التحصیــان دانشــگاهی در رشــته 
ــزوده  ــوزه دارای ارزش اف ــن ح ــن ای ــد. همچنی ــرده ان ــل ک ــک و IT تحصی ــرق، الکترونی ــای ب ه

باالیــی اســت و بــه عنــوان صنعــت پــاک بــا مســائل زیســت محیطــی نیــز ســازگار اســت.
ــت  ــت: صنع ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــر وزی ــر نظ ــا زی ــت صح ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
الکترونیــک صنعــت مــادر در بخــش عمــده ای از صنایــع »هــای تــک« کشــور اســت کــه صنــدوق 
ــرده  ــاش ک ــابقه ت ــش از 15 ســال س ــا بی ــک ب ــع الکترونی ــات و توســعه صنای ــت از تحقیق حمای

ــرار دهــد. ــت ق ــن بخــش از صنعــت را مــورد حمای اســت کــه ای

ــت  ــاالن صنع ــا فع ــت ب ــدت در نشس وح
ــرداد:  ــهر خب بوش

ــا از  ــی صح ــارد ریال ــزار میلی ــت ه حمای
صنایــع الکترونیــک کشــور تــا پایــان ســال 

ــاری ج

شــرکتهای  از  حمایــت 
ــروری  ــان ض ــش بنی دان
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رئیــس اداره آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری ســازمان صنعــت، معــدن وتجــارت خراســان رضــوی 
گفــت : در مراســم اختتامیــه نمایشــگاه دســتاوردهای  تحقیقاتــی و پژوهشــی از 3 مرکــز تحقیــق 

و توســعه منتخــب تقدیــر بعمــل آمــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعــت، معــدن وتجــارت خراســان رضــوی محمدرضــا 
افشــین در حاشــیه مراســم اختتامیــه نمایشــگاه  دســتاوردهای  تحقیقاتــی و پژوهشــی اســتان بــا 
بیــان اینکــه تقویــت و توســعه پژوهــش و فنــاوري، ضامــن پیشــرفت واقعــي کشــور مــی باشــد 
اظهــار داشــت : در ایــن نمایشــگاه 32 شــرکت تولیــدی فنــاور، پژوهش محــور و دانش بنیــان ، 
آخریــن دســتاوردهای  تحقیقاتــی و پژوهشــی خــود را نظیــر ظــروف چینــی بــا تکنولــوژی نانــو، 

فیلترهــای نانــو ویــژه پاالیشــگاههای نفــت و گاز و ... را بــه نمایــش گذاشــتند.
ــز  ــاوری مراک ــش و فن ــای پژوه ــدی ه ــه توانمن ــایی و عرض ــرد : شناس ــان ک ــر نش وی خاط
ــی  ــعه صنعت ــق و توس ــز تحقی ــاط مراک ــراری ارتب ــدی, برق ــای تولی ــعه واحده ــق و توس تحقی
ــر، فراهــم  ــا مراکــز علمــی، شناســایی و معرفــی واحدهــای تحقیــق و توســعه برت ــی ب و معدن
ــوده اســت. ــن نمایشــگاه ب ــزاری ای ــداف برگ ــن پژوهشــگران از اه ــکاری بی ــردن فضــای هم ک
ــان  ــی و پژوهشــی خراس ــتاوردهای  تحقیقات ــه نمایشــگاه  دس ــر اســت  در  اختتامی الزم بذک
رضــوی , 3 مرکــز تحقیــق و توســعه بعنــوان مراکــز تحقیــق و توســعه نمونــه انتخــاب و لــوح 
تقدیــر دریافــت نمودنــد؛ همچنیــن از 3 واحــد صنعتــی و معدنــی نیــز بعنــوان غرفــه برتــر تقدیــر 

بعمــل آمــد.

ــان  ــارت خراس ــدن وتج ــت، مع ــازمان صنع ــاوری س ــش و فن ــوزش، پژوه ــس اداره آم رئی
رضــوی از برگــزاری دومیــن دوره آموزشــی ایمنــی ویــژه شــاغلین حــوزه معــادن پاســری 

ــرداد. ــواف خب در خ
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعــت، معــدن وتجــارت خراســان رضــوی، محمدرضا 
افشــین گفــت : در پــی انعقــاد تفاهــم نامــه آموزشــی فیمــا بیــن ســازمان  صنعــت، معــدن 
وتجــارت  اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای و ســازمان نظــام مهندســی معــدن خراســان 
رضــوی و ضــرورت آمــوزش هــای مهارتــی در ارتقــا ســطح آگاهــی شــاغلین بخــش معــدن  
ــط ایمنــی،  ــکات و ضواب ــوان »همایــش تخصصــی آمــوزش ن ــا عن دومیــن دوره آموزشــی ب
بهداشــت و زیســت محیــط در معــادن ســطحی« ویــژه معــدن کاران معــادن ســنگ آهــن احیا 

ســپاهان ســنگان خــواف، برگــزار شــد.
وی بــا اشــاره بــه تاکیــد سیاســت هــای ســازمان صنعــت، معــدن وتجــارت اســتان بــر انجــام 
آمــوزش هــای مهارتــی اظهارداشــت: طبــق برنامــه ریــزی انجــام شــده در ســازمان دامنــه 
آمــوزش هــای مهارتــی در تمــام ســطوح معدنــی، صنعتــی و صنفــی توســعه خواهــد یافــت تــا 

در آینــده شــاهد شــکوفایی اســتعدادها، مهارتهــای کاری و توســعه شــغلی باشــیم . 

وی بــا اشــاره بــه ضــرورت تعییــن ســهم اقتصــاد دانــش بنیــان از اقتصــاد کشــور گفــت: صنعــت الکترونیــک بــه عنــوان یکــی از 
مهمتریــن بخــش هــای صنایــع پیشــرفته ظرفیــت هــای بهتــر و بیشــتری را در مقایســه بــا حــوزه هــای دیگــر دارد تــا نقــش و ســهم 
بیشــتری را در اقتصــاد دانــش بنیــان و بــه تبــع آن در اقتصــاد مقاومتــی ایفــا کنــد چراکــه در ایــن بخــش زیرســاخت هــای مــورد نیــاز از جملــه 
ــر و IT در دانشــگاه هــا  ــرق، الکترونیــک، کامپیوت ــن دانشــجویان در رشــته هــای ب ــروی انســانی متخصــص در کشــور وجــود دارد و بهتری نی

تحصیــل کــرده و مــی کننــد. 
ــت: اجرایی شــدن ســرمایه گذاری  ــع الکترونیــک گف ــات و توســعه صنای ــت از تحقیق ــدوق حمای ــت صن ــت هــای حمای ــه اولوی ــا اشــاره ب وی ب
خطرپذیــر و فعال ســازی ارائــه خدمــات کارشناســی، حمایــت از توســعه بــازار بــه ویــژه بازارهــای خارجــی و جــذب و انتقــال دانــش فنــی، ایجــاد 
ــعه  ــی، توس ــی و جهان ــای داخل ــذ تأییدیه ه ــی، اخ ــای بین الملل ــی، همکاری ه ــرح جهان ــدگان مط ــا تولیدکنن ــترک)J.V.( ب ــرمایه گذاری مش س

صــادرات، تولیــد بــدون کارخانــه، تاســیس آزمایشــگاه هــای مرجــع و ارائــه خدمــات صنعتــی در زمــره برنامه هــای عملیاتــی صحاســت.
همچنیــن در ایــن نشســت مهنــدس ســید حســین حســینی رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان بوشــهر بــا تاکیــد بــر اینکــه توجــه 
بــه دانــش راهگشــای بســیاری از مســائل کشــور اســتان خواهــد بود،گفــت: ظرفیــت هــای خوبــی در صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه 
صنایــع الکترونیــک وجــود دارد کــه بایــد اســتان بتوانــد از تســهیات و خدمــات صنــدوق در جهــت رشــد و پیشــرفت بوشــهر بهــره منــد شــود. 

ــه  ــه ســاز ب ــد زمین ــروگاه اتمــی بوشــهر در اســتان مــی توان ــی و نی ــارس جنوب ــد پ ــی مانن وی ادامــه داد: وجــود ظرفیــت هــای خــوب صنعت
ــع پیشــرفته باشــد. ــن صنای ــات و پتانســیل اســتان در ای ــش، تحقیق ــری دان کارگی

حســینی در ادامــه از ایجــاد منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری در اســتان بوشــهر خبــرداد و گفــت: بــا مصوبــه شــورای عالــی علــوم، تحقیقــات و 
فناوری)عتــف( اســتان بوشــهر بــه همــراه اســتان هایــی ماننــد آذربایجــان شــرقی، اصفهــان، خراســان رضــوی و یــزد میزبــان تاســیس مناطــق 

ویــژه علــم و فنــاوری خواهنــد بــود.

تقویت پژوهش و فناوري، ضامن پیشرفت واقعي کشور می باشد

کارگروه آموزشی ایمنی ویژه معادن پالسری در خواف برگزار شود
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ــت  ــا ســفر هیئ ــت: ب ــد گف ــه وبویراحم ــدن و تجــارت اســتان کهگیلوی ــت، مع ــس ســازمان صنع رئی
ــه روســیه تفاهــم الزم در خصــوص صــادرات بخشــی از محصــوالت  تجــاری و اقتصــادی اســتان ب

ــه روســیه انجــام پذیرفــت. ــی ب صنعت
ــد،  ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
داریــوش دیودیــده بــا بیــان اینکــه ســرمایه گــذاران و تولیدکنندگانــی از بخــش هــای گیاهــان دارویــی، 
آرایشــی و بهداشــتی، مــواد غذایــی، ملزومــات ســاختمانی، شیشــه و ســکوریت، معــادن و ســایر بخــش 
هــای تولیــدی و صادراتــی در ایــن هیئــت اقتصــادی حضــور داشــتند افــزود: بازاریابــی خارجــی، جــذب 

ســرمایه گــذار و آشــنایی بــا صنایــع کشــور هــدف از مهمتریــن اهــداف ایــن ســفر بــود.
دیودیــده اظهــار داشــت: کارگــروه ویــژه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت جلســات متعــددی بــا اتــاق 
هــای بازرگانــی مســکو و امســک برگــزار و نتیجــه ایــن مذاکــرات فشــرده انجــام تفاهمــات و زمینــه 

ســازی الزم در جهــت گســترش همکارهــای تجــاری و تولیــدی بــود.
وی گفــت: زمینــه ســازی و مذاکــرات الزم در خصــوص صــادرات محصــوالت غذایــی، دارویــی، لــوازم 
ــح ســاختمانی و ســایر محصــوالت صنعتــی انجــام گرفتــه و خوشــبختانه  آرایشــی و بهداشــتی، مصال

مراحــل عقــد قــرارداد در حــال پیگیــری اســت.
رئیــس صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کهگیلویــه وبویراحمــد بــا اشــاره بــه ســفر هیئــت تجــاری 
ــن هیئــت از  ــد ای ــا بازدی ــدواری کــرد: ب ــراز امی ــده اب ــه اســتان طــی ســال آین و اقتصــادی روســیه ب
واحدهــای صنعتــی و تولیــدی اســتان زمینــه جــذب ســرمایه گــذار خارجــی و توســعه صــادرات اســتان 

هموارتــر گــردد.
وی گفــت: عقــد تفاهــم نامــه نمایشــگاهی و تخصیــص 2 هــزار مترمربــع از فضــای نمایشــگاه شــهر 
ــز از نهمتریــن دســتاوردهای ایــن ســفر اســت کــه مــی  ــه نمایــش محصــوالت اســتان نی امســک ب

توانــد نقشــی مؤثــر در معرفــی پتانســیل هــا و قابلیــت هــای متنــوع اســتان داشــته باشــد.
دیــو دیــده در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: در حــال حاضــر واحدهــای صنعتــی اســتان نیازمنــد 3 هــزار 
میلیــارد ریــال ســرمایه در گــردش و تکمیــل 500 واحــد صنعتــی و معدنــی در دســت اجــرای اســتان 
بــه 50 هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد کــه در صــورت تحقــق یافتــن ایــن امــر جهشــی خیــره 
کننــده در جایــگاه صنعتــی اســتان و ایجــاد فرصــت هــای شــغلی پایــدار ایجــاد خواهــد شــد و در واقــع 

یکــی از اهــداف ایــن ســفرها پیگیــری جهــت تامیــن ایــن منابــع مالــی اســت.
ــًا  ــه قطع ــان اینک ــا بی ــان ب ــد در پای ــه وبویراحم ــتان کهگیلوی ــدن و تجــارت اس ــت، مع ــس صنع رئی
برنامــه ریــزی در جهــت اعــزام چنیــن هیئــت هایــی نیازمنــد برنامــه ریــزی دقیــق و صــرف هزینــه و 
زمــان اســت تــا بتوانــد بازخــورد و نتایــج ملمــوس وقابــل قبولــی ارائــه دهــد ابــراز داشــت: خوشــبختانه 
ــتان  ــش روی اس ــده پی ــت و ارزن ــه ای مثب ــیه تجرب ــه روس ــتان ب ــت تجــاری اس ــزام هیئ ــرات اع ثم
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــای ات ــاش ه ــت از ت ــب و حمای ــت ترغی ــی بایس ــت و م گذاش
کشــاورزی یاســوج و ســایر دســتگاهها در جهــت ادامــه ایــن رونــد و دســتیابی بــه بازارهــای متنــوع و 

جدیــد در نقشــه راه و اهــداف نهادهــا قــرار گیــرد.

با سفر هیئت تجاری و اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد به روسیه محقق شد
صادرات بخشی از محصوالت صنعتی کهگیلویه و بویراحمد به روسیه

ــد آزمایشــی  ــت: تولی ــد گف ــه وبویراحم ــدن و تجــارت اســتان کهگیلوی ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
در یکــی از بزرگتریــن و مجهزتریــن کارخانجــات آجــر کشــور )نماســازان مرواریــد کهگیلویــه( کلیــد 

خــورد.
ــد،  ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
داریــوش دیودیــده در حاشــیه بازدیــد از کارخانــه آجــر نماســازان مرواریــد کهگیلویــه بــا بیــان اینکــه 
شــروع تولیــد در چنیــن طــرح عظیــم صنعتــی تمــام خســتگی هــا را از تــن بیــرون مــی کنــد افــزود: 
پــس از چندیــن ســال تــاش مجموعــه مدیریــت اســتان، نماینــده شهرســتانهای کهگیلویــه، چــرام، 
بهمئــی و لنــده در مجلــس شــورای اســامی، همــکاری بانــک عامــل و همــت ســرمایه گــذار ایــن 

طــرح مراحــل تولیــد آزمایشــی ایــن واحــد عظیــم صنعتــی آغــاز شــد.
ــد در دی  ــازان مرواری ــرکت نماس ــفال ش ــر و س ــد آج ــزرگ تولی ــروژه ب ــت: پ ــار داش ــده اظه دیودی
مــاه ســال1388 بــا مشـــارکت بانــک صنعــت و معـــدن در اســتان کهکیلویــه و بویراحمــد و در یکــی 
ــا  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 230 هــزار مت ــی ب ــه، در زمین ــه شهرســتان کهگیلوی از مناطــق توســعه نیافت
ســرمایه گــذاری ارزی بــه مبلــغ 10 میلیــون یــورو و ســرمایه گــذاری ریالــی بــه مبلــغ 250 میلیــارد 

ــد. ــال شــروع گردی ری
رئیــس صنعــت، معــدن و تجــارت کهگیلویــه وبویراحمــد بــا اشــاره بــه شــروع تولیــد آزمایشــی اولیــن 
خــط تولیــد ایــن پــروژه گفــت: بهــره بــرداری از خــط دوم تولیــد نیــز بــا توجــه بــه اتمــام عملیــات 

ســاختمانی و تکمیــل کلیــه واحدهــای تولیــدی مرتبــط پــس از نصــب کــوره دوم آغــاز میگــردد.
وی اظهــار داشــت: ماشــین آالت خــط تولیــد ایــن پــروژه از پیشــرفته تریــن تکنولــوژی روز دنیــا در 
کشــورهای ایتالیــا، آلمــان، چیــن و ایــران ســاخته شــده اســت، کــه عمــده ایــن ماشــین االت در خــط 

تولیــد نصــب و آمــاده بهــره بــرداری میباشــد.
دیودیــده تصریــح کــرد: ایــن کارخانــه آجــر یکــی از بزرگتریــن پروژه هــای اســتان و جنــوب کشــور 
محســوب می شــود کــه بــه طــور مســتقیم و غیــره مســتقیم ســهم عمــده ای در اشــتغال زایی و رفــع 

معضــل بیــکاری در شهرســتان کهگیلویــه و همچنیــن توســعه اســتان ایفــا خواهــد نمــود.

تولید در یکی از بزرگترین کارخانجات آجر کشور کلید خورد

مد
راح

بوی
 و 

ویه
گیل

که
ن 

ستا
ت ا

جار
 وت

دن
 مع

ت،
صنع

ن 
زما

سا



29 28

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب اســتان کرمــان خبــر داد: پرداخــت 810 میلیــون ریــال یارانــه 
ــط عمومــی ســازمان صنعــت، معــدن و  ــه گــزارش رواب ســود و کارمــزد تســهیات در 6 ماهــه ابتدایــی امســال ب
ــه ســود و  ــال یاران تجــارت جنــوب کرمــان، رئیــس ســازمان گفــت: در 6 ماهــه ابتدایــی امســال 810 میلیــون ری

کارمــزد تســهیات بــه واحدهــای صنعتــی جنــوب اســتان پرداخــت شــد.
 دکتــر محمــود اســکندری نســب در ایــن خصــوص توضیــح داد: ایــن یارانــه از محــل کمــک هــای فنــی و اعتباری 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه واحدهایــی کــه قبــًا تســهیات بــا ســود بــاالی 20% دریافــت کــرده انــد، 
پرداخــت شــده اســت. وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: پرداخــت ایــن تعــداد یارانــه 5% از ســود تســهیات ســرمایه 
در گــردش و 10% از ســود تســهیات ســرمایه ثابــت وام هــای دریافتــی از منابــع داخلــی بانــک هــا را کاهــش مــی 
دهــد. رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب اســتان کرمــان گفــت: تاکنــون ایــن یارانــه بــه 3 واحــد 
صنعتــی تولیــد گاز اکســیژن، تولیــد انــواع محصــوالت چوبــی و واحــد تولیــد پلــی اتیلــن در جنــوب اســتان کرمــان 

پرداخــت شــده اســت.
 وی در پایــان گفــت: مراحــل جــذب ایــن یارانــه بــرای واحدهــای صنعتــی جنــوب اســتان توســط ایــن ســازمان در 

6 ماهــه دوم ســال نیــز در دســت اقــدام اســت.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب کرمــان، منطقــه جنــوب اســتان کرمــان 
بــا توجــه بــه پتانســیل هــای بــاالی معدنــی کــه در ان موجــود اســت، توانایــی بالقــوه ای در پیشــرفت اقتصــادی و 

ایجــاد اشــتغال در منطقــه را داراســت.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب کرمــان در ایــن بــاره گفــت: یکــی از اســتراتژی هــای وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت در دولــت تدبیــر و امیــد، اکتشــاف، اســتخراج و فعــال ســازی معــادن کشــور مــی باشــد.
وی گفــت: بــا توجــه بــه پتانســیل هــای بــاالی معدنــی جنــوب اســتان کرمــان، کمــک بــه پیشــرفت اقتصــادی و 
ایجــاد اشــتغال در منطقــه و در جهــت اســتراتژی هــای وزارت، ایــن ســازمان نیــز برنامــه هــای گســترده ای را در 

جهــت فعالســازی معــادن و اکتشــاف محــدوده هــای معدنــی منطقــه پــی ریــزی کــرده اســت.
دکتــر محمــود اســکندری نســب در خصــوص رونــد انجــام کار توضیــح داد: یکــی از مشــکات موجــود در حــوزه 
معــدن ایــن بــوده کــه طــی ســالیان متمــادی، امــکان ثبــت محــدوده هــای معدنــی بــا هزینــه ای بســیار مختصــر 
وجــود داشــته اســت. در نتیجــه ایــن موضــوع، متأســفانه بخــش اعظمــی از محــدوده هــای معدنــی توســط افــرادی 
کــه هیــچ گونــه ســرمایه و اطاعــات تخصصــی در ایــن زمینــه نداشــتند، بــه ثبــت رســیده اســت. در ادامــه بــه 
دلیــل عــدم فعالیــت در ایــن محــدوده هــای معدنــی، محــدوده هــای مذکــور ابطــال  و طبــق قانــون امــکان ثبــت 
از افــراد دیگــر گرفتــه شــده، محــدوده هــا بلوکــه و در اختیــار وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت قــرار مــی گیرنــد.

ــرای تعییــن تکلیــف محــدوده هــای معدنــی باطــل شــده کــه جــزو  ایشــان در ادامــه گفــت: در همیــن راســتا ب
ســرمایه هــای اقتصــادی عظیــم ایــن منطقــه هســتند، چهــار دوره مزایــده معدنــی در مــدت دو ســال اخیــر بــرای 
واگــذاری ایــن محــدوده هــا بــه افــراد واجــد شــرایط جهــت فعالســازی توســط ایــن ســازمان برگــزار شــده اســت.
وی همچنیــن گفــت: در ایــن مزایــده هــا تعــداد 224 محــدوده معدنــی بــا مســاحت 4123,4 کیلومتــر مربــع بــه 
مزایــده گذاشــته شــد کــه تعــداد 27 محــدوده معدنــی بــا مســاحت 590 کیلومتــر مربــع بــه ســرمایه گــذاران بــزرگ 

واگــذار شــد..

برگزاری چهارمین دوره از مزایده های معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان

 اختصاص 810 میلیون ریال یارانه تسهیالت به واحدهای صنعتی جنوب استان کرمان

راســتای تفاهــم نامــه فــی مــا بیــن وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و دانشــگاه آزاد اســامی اولیــن همایــش اســتانی 
تعامــل صنعــت و دانشــگاه در تــاالر غدیــر ســاختمان 15 خــرداد دانشــگاه آزاد اســامی قــم و بــا حضــور مســووالن و 

مقامــات اســتانی و دانشــگاهی برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن همایــش جنــاب آقــای دکتــر کســرایی رییــس دانشــگاه آزاد اســامی قــم ضمــن بیــان ســهم گســترده 
دانشــگاه آزاد اســامی در عرصــه تحصیــل و علــم آمــوزی و ایجــاد خدمــات دانشــگاهی بــه معرفــی توانمنــدی هــای 

ایــن دانشــگاه پرداخــت.
ایشــان در ادامــه گفــت: ســابقه ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه در ســایر کشــورها بــه قــرن 18 میــادی بــر مــی گــردد 

کــه ایــن موضــوع بیــان گــر اهمیــت آن مــی باشــد.
ایشــان در ادامــه بــه اقدامــات ایــن دانشــگاه در راســتای تقویــت تعامــل هــر چــه بیشــتر بــا صنعــت اشــاره کــرد کــه از 
جملــه ایــن اقدامــات اختصــاص بیــش از دو و نیــم هکتــار زمیــن بــرای ایجــاد شــهرک فنــاوری آزاد، کمــک بــه توســعه 

و ایجــاد شــرکت هــای دانــش بنیــان و آمادگــی دانشــگاه آزاد بــرای ســرمایه گــذاری در بخــش تولیــد مــی باشــد.
در ادامــه ایــن مراســم جنــاب آقــای ذاکــری رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان قــم ضمــن اشــاره بــه 
تفاهــم نامــه بیــن وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و دانشــگاه آزاد اســامی بیــان داشــت کــه ایــن همایــش اولیــن 

همایــش اســتانی تعامــل صنعــت و دانشــگاه بعــد از انعقــاد تفاهــم نامــه در کشــور اســت.
ایشــان در ادامــه ضمــن اشــاره بــه وضعیــت صنعــت اســتان گفــت: نزدیــک بــودن اســتان قــم بــه تهــران، گذشــتن راه 
مواصاتــی 18 اســتان از قــم، وجــود شــهرک هــای صنعتــی و نیــز وجــود منطقــه ویــژه اقتصــادی ســلفچگان از مزیــت 

هــای اســتان قــم در بخــش صنعتــی مــی باشــد.
وی گفــت: بحــث ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه یکــی از دغدغــه هــای اصلــی در نظــام مــی باشــد کــه هنــوز ارتبــاط 

اصلــی برقــرار نشــده اســت.
ــن  ــی بی ــودن هماهنگ ــور و نب ــت کش ــادی و صنع ــای کان اقتص ــت ه ــودن سیاس ــخص ب ــه نامش ــان در ادام ایش

ــمرد. ــگاه برش ــت و دانش ــن صنع ــاط بی ــاد ارتب ــع ایج ــا را از موان ــگاه ه ــط و دانش ــای مرتب ــه ه وزارتخان
وی افــزود: موانــع آموزشــی بــه معنــای عــدم وجــود آمــوزش هــای تجربــی در دانشــگاه هــا بــه جــای آمــوزش هــای 
کاســیک و همچنیــن موانــع تحقیقاتــی بــه معنــای عــدم تامیــن اعتبــار تحقیقاتــی و نبــود امکانــات و تجهیــزات مــورد 

نیــاز تحقیقــات از موانــع خــاص دانشــگاه هــا در ایجــاد ایــن ارتبــاط اســت.
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان قــم گفــت: درونــزا نبــودن صنعــت کشــور، نداشــتن اطمینــان بخــش 
صنعــت بــه دانشــگاه هــا، نبــود فرهنــگ مشــاوره در صنعــت کشــور و عــدم توجــه بــه آمــوزش در صنعــت کشــور نیــز 

از موانــع خــاص صنعــت در ارتبــاط بــا جامعــه دانشــگاهی کشــور اســت.
ایشــان در ادامــه ضمــن اشــاره بــه ظرفیــت بــاالی دانشــگاه آزاد اســامی خواســتار اســتفاده از ایــن ظرفیــت هــا در 

ایجــاد هــم افزایــی بــا بخــش صنعــت در حــل مشــکات موجــود شــد.
ســخنرانی جنــاب آقــای دکتــر محمــدی معــاون مدیــرکل توســعه فنــاوری و ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه آزاد اســامی، 
جنــاب آقــای مهنــدس اللهیــاری رییــس انجمــن صنایــع همگــن پاســتیک، جنــاب آقــای مهنــدس نوپــوش مشــاور 
تولیــدی و صنایــع اســتاندار قــم، مهنــدس بلنــد نظــر رییــس انجمــن صنایــع اســتان قــم و تعــدادی از اســاتید دانشــگاه 

آزاد اســامی اســتان قــم از دیگــر برنامــه هــای ایــن همایــش بــود.
ــا حضــور مســووالن و مقامــات اســتانی و دانشــگاهی جهــت نقــد و بررســی  در پایــان ایــن همایــش پانــل علمــی ب

مســائل مطــرح شــده برگــزار گردیــد.

اولین همایش استانی تعامل صنعت و دانشگاه در استان قم برگزار شد
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چکیده: 
ــا عــدم  ــق و توســعه )R&D( را، همــراه ب بســیاری از شــرکت هــا تحقی
ــا حــدودی  ــت دشــوار، ت ــازده و مدیری ــرخ نامشــخص ب ــاال، ن ــت ب قطمی
ــرعت و  ــا س ــه ب ــی ک ــرکت های ــر، ش ــوی دیگ ــد. از س ــی دانن ــازی م ف
دقــت موفــق بــه تجــاری ســازی فــن آوری هــای جدیــد شــده انــد بــه 
ــزوده بیشــتر و  ــه ارزش اف ــازار بیشــتر، ب ــهم ب ــای کســب س فرصــت ه
طــرح هــای غالــب دســت مــی یابنــد، در نهایــت ایــن فرصــت هــا منجــر 
ــم  ــا چش ــال ه ــول س ــود. در ط ــی ش ــخصی م ــی مش ــت رقابت ــه مزی ب
انــداز مدیریــت فرآیندهــای R&D تغییــر کــرده اســت، ایــن چشــم انــداز 
از مــدل تکنولــوژی محــور بــه دیــدگاه تعامــل محــور تبدیــل شــده اســت. 
ــا  ــا تمرکــز بــر روی ایجــاد پنــج نســل فرآینــد R&D و ترکیــب آنهــا ب ب
پاســخ هــای مدیریتــی مربوطــه و همچنیــن نمونــه هایــی از رویکردهــای 
ــه  ــه ب ــن مقال ــگاه - ای ــه بن ــوارد در زمین ــام م ــا شــرح تم ــی، – ب مدیریت
مدیریــت تحقیــق و توســعه )R&D( مــی پــردازد. اســاس ایــن مجموعــه 
روش هــای جدیــد اساســی بــرای فــن آوری چندگانــه گســترده تــر بــرای 
محصــوالت بــا تکنولــوژی بــاال و ســاختار منبــع یابــی)RB( -تکنولــوژی 
انتشــار یافتــه اســت. مــورد کاوی »بلوتــوث«، نشــات گرفتــه از اریکســون، 
بــرای شــرح ریشــه هــا و ایــده هــای نســل ششــم R&D اســتفاده شــده 
اســت. مــورد بلوتــوث فعالیــت مبتنــی بــر مالکیــت فکــری بــاز و فعالیــت 
ــد  ــاوری جدی ــردن فن ــی مشــترک را در توســعه و مطــرح ک ــان صنعت می
بــرای بــازار بــا اســتفاده از منابــع بیــش از یــک هــزار کمپانــی نشــان مــی 
ــث  ــوع بح ــا موض ــدت ه ــای R&D م ــح فراینده ــت صحی ــد. مدیری ده
بــوده اســت و حــوزه ای پرچالــش همــراه بــا پاســخ هــای ســخت تلقــی 
شــده اســت؛ گســتره ایــن مدیریــت از پاشــنه آشــیل در برخــی شــرکت 
هــا تــا مبنــای انحصــاری رقابــت بــرای ســایر شــرکت هــا بــوده اســت، 
ــه مســائل مدیریــت R&D مــی باشــد.  ــوط ب بســیاری از تفــاوت هــا مرب
بــا مدیریــت صحیــح فرایندهــای R&D، کمپانــی هــا قادرنــد بــه افزایــش 
دقــت زمــان انجــام کار، افزایــش کیفیــت محصــوالت نهایــی و کاهــش 
ــرل فعالیــت  ــی کــه کنت ــه طــور کل، زمان ــد. ب ــد دســت یابن ــه تولی هزین
ــا اســتراتژی کلــی کســب و کار  ــر اســت و ایــن کنتــرل ب هــا ضعیــف ت
هماهنگ تــر اســت، مزیــت رقابتــی کمپانــی هــا قابــل تقویــت و توســعه  
همــراه مــی شــود. کلمــات کلیــدی : تحقیــق و توســعه ، تکنولوژی،نســل 

هــای پنــج گانــه ، نــوآوری
1-مقدمه :

ــول  ــوآوری و تح ــی در ن ــن اساس ــوان رک ــه عن ــات ب ــروزه تحقیق ام
جوامــع مختلــف محســوب مــی شــود و بــر کســی پوشــیده نیســت کــه 
ــه  ــه ادام ــادر ب ــی ق ــای تحقیقات ــت ه ــام فعالی ــدون  انج ــا ب ــازمان ه س
حیــات در اکــو سیســتم رقابــت نخواهنــد بود.آنچــه کــه امــروز کمپانــی 
هــای بــزرگ دنیــا بــه عنــوان عامــل موفیقــت خــود مــی داننــد تحقیــق 
و توســعه اســت.رویکرد تحقیقاتــی در ســازمان هــا موجــب نــوآوری هــای 
مختلــف در محصــول ، فرآینــد و بــازار آن هــا مــی شــود. نســل هــای 5 
گانــه در تحقیــق و توســعه بیانگــر آن اســت کــه فعالیــت هــا در شــرکت 
ــر  ــتند و در ه ــن هس ــدگار و ارزش آفری ــرد مان ــن رویک ــق ای ــا از طری ه
نســل تحــول شــگرفی صــورت گرفتــه اســت نســل ششــم کــه از آن بــه 

عنــوان تکنولــوژی بلوتــوث در تحقیقــات یــاد مــی شــود موجــب تحولــی 
مضاعــف در فعالیــت هــای تحقیقاتــی اســت.  

: R&D 2- پنج نسل مدیریت
ــه  ــادی در ده ــد اقتص ــا و رش ــکوفایی بازاره ــی ش ــای ابتدای از روز ه
1950 تــا بــازار جهانــی و رقابــت فــوق العــاده امــروزی در روش مدیریــت 
R&D منعکــس شــده اســت. داســتان هایــی دربــاره موفقیــت ابتدایــی از 

جملــه آزمایشــگاه هــای تحقیقاتــی صنعتــی بــل لبــس، زیراکــس پــارک 
و الکهیــد مارتیــن اســکانکورکس بــا شــرکت هایــی ماننــد شــرکت بــازار 
محــور 3M جایگزیــن شــده انــد، معرفــی ســریع محصــول جدیــد از تولیــد 
ــا و ســونی، و همــکاری هــای R&D از  ــل تویوت ــی مث ــده هــای ژاپن کنن
ــاوری  ــتاندارد و فن ــون اس ــون پیرام ــای اریکس ــرکت ه ــبکه ش ــه ش جمل

»بلوتــوث« گســترش یافتــه اســت.
دیــدگاه فرایندهــای R&D در طــی ســال هــا متفــاوت شــده اســت، چــرا 
کــه ســاختار و پیــش نیازهــای اقتصــاد و همچنیــن پیــش فــرِض بهتریــن 
ــرای شــرح 50 ســال تکامــل  ــاش ب ــد. ت ــر کــرده ان روش ممکــن تغیی
ــتی  ــت. بایس ــده اس ــان داده ش ــکل 1 نش ــوزه R&D در ش ــته در ح گذش
خاطرنشــان کــرد کــه ایــن پنــج مــدل از نســل هــای R&D ، هرچنــد بــا 
مقیــاس زمانــی ارائــه شــده اســت، هنــوز عناصــر یــا ایــده هــای معتبــر 
دارد و بســیاری از کمپانــی هــا بــه دنبــال آن هســتند، بنابرایــن نقشــه ای 
ــه نمــی دهــد. در سراســر ایــن دوره  ــی هــا ارائ از مــکان امــروزی کمپان
ــای  ــده ه ــا گردانن ــا ی ــدل ه ــف م ــای مختل ــا شــرکت ه ــع ی ــا، صنای ه
ــز  ــده ای کــه از نتایــج تحقیــق نی ــد، پدی ــوده ان بهتریــن روش ممکــن ب

قابــل شناســایی اســت.

3- رویکردهای مدیریتی در تحقیق و توسعه :
ــرد از  ــن رویک ــت، ای ــرده اس ــر ک ــالها تغیی ــی س ــت R&D در ط مدیری
دیدگاهــی مجــزا بــه وضعیتــی پیچیــده  و مرتبــط تــر تبدیــل شــده اســت. 
بخــش قبلــی دیــدگاه هــای کلــی دربــاره فرایندهــای R&D را بــا اســتفاده 
ــش  ــن بخ ــح داد. در ای ــرد و توضی ــدی ک ــته بن ــی دس ــاس زمان از مقی
ــه ایــن محیــط  رویکردهــای مدیریتــی و پاســخ هــای مرتبــط شــرکت ب
ــا تفصیــل بیشــتر و بــه شــکلی پویاتــر  و ترکیبــی شــرح  هــای  R&D ب

داده شــده اســت.
ــًا  ــرکت دارد- مث ــرای ش ــش ب ــد چال ــایR&D  چن ــت فراینده مدیری

چالــش نســل ششــم تحقیــق و توســعه)R&D( در 
تکنولــوژی

نویسندگان: یحیی صمدی مقدم و هادی ادیب 

ــه شــکل ســنتی، مبلغــی کــه  ــی و روش شناســی. ب اســتراتژیک، عملیات
ــای  ــط تحلیلگره ــد توس ــی کنن ــرج م ــر رویR&D  خ ــا ب ــرکت ه ش
ــا  ــی مشــابه ب ــده اســت یعن ــده ش ــری دی ــت پذی تجــاری شــاخص رقاب
ــا  ــت. ب ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــی م ــش قبل ــه در بخ ــل اول ک R&D  نس

ــادی در  ــت زی ــا موفقی ــه شــرکت ه ــد ک ــی گوی ــاداوی  م ــال، ب ــن ح ای
ایجــاد فنــاوری جدیــد دارنــد، هرچنــد در مدیریــت فنــاوری موفقیتــی در 
ایجــاد محصــوالت موفــق تجــاری ندارنــد. یانســیتی  اســتدالل مــی کنــد 
ــرای تبدیــل  ــه »فراینــد شــرکت ب ــر روی R&D  نســبت ب کــه هزینــه ب
فعالیــت هــایR&D  خــود بــه محصوالتــی کــه در رفــع نیازهــای بــازاری 
ــا  عالــی هســتند ]کــه[ خیلــی مهمتــر هســتند« اهمیــت کمتــری دارد. ب
  R&Dو فرایندهــای  R&D ــت ــا در مدیری ــش ه ــد چال ــن حــال، هرچن ای
در طــی ســال هــا تغییــر کــرده انــد، مســائلی در ایــن زمینــه هنــوز وجــود 

ــد. دارد و مســائلی دیگــر مطــرح شــده ان
ــه پاســخ  ــه پرداختــن ب شــکل 2 از شــرح مشــخصه هــای هــر نســل ب
هــای شــرکت و رویکردهــای مدیریتــی مربوطــه مــی رســد، تمــام ایــن 
ــع و  ــروزه، صنای ــت. ام ــده اس ــام ش ــوه انج ــی بالق ــکل تراکم ــه ش کار ب
ــا ترکیبــی از پاســخ هــا  و رویکردهــای  شــرکت هــا در حــال برخــورد ب
ــازار  ــه و ب ــخ، زمین ــه تاری ــال، ب ــرای مث برجســته هســتند کــه همگــی، ب

وابســته هســتند.
ــا نســل اول R&D  ایجــاد آزمایشــگاه هــای  واکنــش شــرکت مرتبــط ب
ــث  ــی توانســتند باع ــه م ــی ک ــود، آزمایشــگاه های ــی شــرکتی ب تحقیقات
پیشــرفت فنــاوری شــوند و چالــش هــای مدیریتــی اصلــی تصمیــم گیــری 
ــای  ــازی پیشــرفت ه ــبیه س ــا و ش ــی آزمایشــگاه ه ــکان جغرافیای ــر م ب
علمــی بــود.  مشــخصه هــای نســل دومR&D  معمــواًل بــا تعبیــهR&D  در 
واحــد تجــاری قابــل بررســی بــود. عقایــد بــازار جمــع آوری مــی شــد، و 
مشــتریان داخلــی هــر کــدام از فعالیــت هــایR&D  در شــرکت منصــوب 
مــی شــدند، تمــام ایــن کارهــا بــرای نزدیکــی ایمــن بــا بــازار انجــام مــی 
ــز  ــا تمرک ــومR&D  ب ــل س ــای نس ــخصه ه ــن، مش ــر ای ــاوه ب ــد. ع ش
ــک  ــی و تکنی ــند دارای ــد، س ــای R&D  حاصــل ش ــروژه ه ــر پ ــتر ب بیش
هــای مدیریــت پــروژه معرفــی شــد و روش هــای طراحــی بــرای بهبــود 
کارآمــدی طراحــی شــد. اســتراتژی هــای بلنــد مــدت ارزیابــی شــدند و 
ــن،  ــر ای ــه هــا انجــام شــد؛ عــاوه ب ــج گزین ــاره نتای ــی درب ــل های تحلی
  R&D ــارم ــل چه ــود.  نس ــر ب ــورد نظ ــازار م ــا ب ــش R&D  ب ــام نق ادغ
ــرد و  ــی ک ــوازی را معرف ــای م ــت ه ــرو، فعالی ــتریان پیش ــوم مش مفه
ــه  ــرای ارائ ــاش ب ــای توســعه در ت ــت ه ــا را در فعالی ــده ه عرضــه کنن
ــر  ــه ای درگی ــان وظیف ــت می ــش فعالی ــرای افزای ــر ب ــای دیگ ــدگاه ه دی
ــد  ــده ش ــی دی ــرکت های ــط ش ــم R&D  توس ــل پنج ــًا، نس ــرد. نهایت ک
ــه اســتراتژی همــکاری فرامــرزی متعهــد شــدند، از جملــه شــبکه  کــه ب
ــه توســعه  شــرکت در هــر دو موضــوع تحقیــق و توســعه، و تحقیقــات ب

ــد. ــا دقــت کلــی افزایــش یاب مربــوط شــد ت

4- مزایای  ویژه نسل  بلوتوث:
ــر ســاز  ــوث« خب ــی »بلوت ــاوری انقاب ــق و ســریع فن ــل موف تکام
ــن  ــه ای ــرکت ب ــش از 1600 ش ــال 2003، بی ــت. از س ــوده اس ب
فنــاوری پیوســته انــد کــه اکنــون تبدیــل بــه ســازمان صنعتــی بــا 
پیشــرفتی بســیار ســریع بــرای ارتقــا فنــاوری جدیــد اســت. هســته 
ایــن گــروه منافــع خــاص )بلوتــوث SIG ( چنــد شــرکت پیشــرو در 
کامپیوتــر، شــبکه و صنعــت ارتباطــات را متحــد کــرده اســت، در این 
اتحــاد ارتباطــات موبایــل اریکســون ســازمان دهنــده ابتدایــی اســت. 
ــی(  ــتاندارد )عمل ــورت اس ــه ص ــده ب ــد ش ــوث تولی ــخصه بلوت مش
بــرای شــبکه هــای حــوزه شــخصی بیســیم پذیرفتــه شــده اســت.
ایــن مشــخصه توســط اتحادیــه تجــاری بلوتــوث SIG تولیــد شــد، 
ــث  ــه باع ــر اینک ــل ذک ــوع قاب ــت. موض ــا یاف ــد و ارتق ــر ش منتش
توســعه ایــن فنــاوری  SIGبــوده و فعاالنــه فنــاوری را بــه بــازار آورده 
ــده  ــرکت تشــکیل ش ــزار ش ــک ه ــش ی ــوث SIG از بی اســت. بلوت
ــوث SIG اصــواًل  ــد. بلوت ــه پیوســته ان ــن اتحادی ــه ای ــه ب ــه آزادان ک
ــی از شــرکت هــای  ســازمانی داوطلبــی اســت کــه توســط کارکنان
عضــو اداره مــی شــود. بلوتــوث SIG در چنــد حــوزه کار مــی کنــد، 

ــی.  ــت و بازاریاب ــرل کیفی ــه مهندســی، کنت از جمل
تمــام شــرکت هــای همفکــر بــا توافقنامــه بلوتــوث SIG مجازنــد به 
ایــن اتحــاد بپیوندنــد. از بیــن مفــاد توافقنامــه مــی تــوان بــه مــورد 
ــراع  ــق اخت ــب ح ــا در تصاح ــی ه ــرد: آزادی کمپان ــاره ک ــل اش ذی
بالقــوه کــه مــی توانــد مانــع توســعه فنــاوری بلوتــوث شــود. آنــگاه 
ــرای  مزایــای بلوتــوث SIG عبارتنــد از مجــوز بــدون حــق امتیــاز ب
ســاخت محصوالتــی براســاس یــک فنــاوری و همچنیــن دسترســی 
 SIG بــه مشــخصه بلوتــوث. عــاوه بــر ایــن، پیوســتن بــه بلوتــوث
توانایــی بــرای تاثیرگــذاری بــر توســعه مشــخصه فراهــم مــی کنــد 
ــه  ــترک ارائ ــعه مش ــای توس ــت ه ــرای فرص ــوه ب ــای بالق و الگوه
ــای  ــت ه ــی فعالی ــان صنعت ــال می ــز انتق ــق SIG نی ــد. خل ــی ده م
ــن  ــی را ممک ــرای بازاریاب ــات ب ــرعت تحقیق مناســب و تســهیل س

کــرده اســت.
اکنــون پیــش بینــی شــده اســت کــه رشــد آتــی فنــاوری بلوتــوث 
اصــواًل توســط برنامــه نویــس هایــی خواهــد بــود کــه کاربردهــای 
ــر از تلفــن هــای همــراه و PCهــا  ــوث فرات ــرای بلوت ــده ای ب فزاین
ایجــاد خواهنــد کــرد، مشــخص تریــن حــوزه کاربردهــای صنعتــی 
و خودروســازی اســت. بــرای شــرکت هــای درگیــر در ایجــاد 
اســتانداردها و برنامــه هــای کاربــردی بــرای فنــاوری، موفقیــت بــه 
ــای تجــاری  ــتراتژی ه ــح و اس ــازاری صحی ــزاء ب ــن اج ــی یافت معن
مناســب اســت کــه بــرای تعــداد کثیــری از کاربــران و ســازنده هــای 
ــا  ــتگاه ه ــه دس ــاوری ب ــزودن فن ــتجوی اف ــزار در جس ــخت اف س

جــذاب باشــد.
: R&D 5- به سمت مدیریت نسل ششم

ــه  در کل پنــج نســل شناســایی شــده یR&D ، پیچیدگــیR&D  ب
ــده  ــال، گردانن ــرای مث ــت. ب ــه اس ــترش یافت ــتمر گس ــورت مس ص
ــاد  ــن ابع ــرای در نظــر گرفت ــازی ب ــه نی ــل ب هــای پیچیدگــی تبدی
بیشــتر )مثــًا قابلیــت همــکاری، طــرح صنعتــی، ماحظــات زیســت 
ــرای ــازار(، تقاضــا ب ــد و ماحظــات پــس از ب محیطــی، قابلیــت تولی
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همــکاری و تعامــل بــا بازیگرهــای بیشــتر بیــرون از گــروه 
ــد  ــای تولی ــا کارکرده ــراه ب ــًا هم ــنتیR&D  )مث ــای س ه

ــع  ــا، و توزی ــا، رقب ــده ه ــه کنن ــا عرض ــی، ب و بازاریاب
ــد و  ــازی کارآم ــاری س ــزوم تج ــا(، و ل ــده ه کنن

ــل  ــًا تحوی ــد )مث ــای جدی ــاوری ه کارآی فن
کارآمــد بهنــگام محصــوالت جدیــد همــراه 
ــد.  ــا کیفیــت پیــش بنــی شــده( شــده ان ب
ــای  ــاوری ه ــد و کارآی فن ــازی کارآم س
ــگام  ــد بهن ــل کارآم ــًا تحوی ــد )مث جدی
ــت  ــا کیفی ــراه ب ــد هم ــوالت جدی محص
ــه  ــاز ب ــد. نی ــده ان ــده( ش ــی ش ــش بن پی

تاثیــر  تحــت  بیشــتر  ابعــاد  ماحظــه 
پیچیدگــی فنــاوری و محصــول اســت؛ نیــاز 

ــای بیشــتر تحــت  ــا بازیگره ــکاری ب ــه هم ب
تاثیــر ســرمایه گــذاری هــای فنــاوری بیشــتر و 

ــزوم تجــاری ســازی  ــی اســت؛ و ل تخصیــص منطق
کارآمــد و کارآ فنــاوری جدیــد تحــت تاثیــر تقاضــای نــرخ 
بــازده و هزینــه تاخیــر اســت. از ایــن رو، در مواجهــه بــا ایــن 
چالــش بــا پیچیدگــی فزاینــده، پیــش بینــی شــده مدیریــت 
R&D  یــک مجموعــه روش هــای کاری جدیــد بــه عهــده 

گرفتــه کــه منتــج بــه نســل قابــل شناســایی جدیــد 
ــخصه  ــاره مش ــائلی درب ــش رو مس ــیر پی ــت. مس ــده اس ش
ــااًل گســتره ای مســتمر  ــی احتم همیشــه یکســان دارد، یعن
ــه  ــرای یکپارچ ــتر ب ــاد بیش ــث ابع ــی R&D  باع از پیچیدگ

ــود. ــی ش ــا م ــری بازیگره ــازی و درگی س
ــده  ــی ش ــش بین ــل، پی ــن تکام ــارغ از ای ــال، ف ــن ح ــا ای ب
ــم  ــل شش ــخصات نس ــن مش ــه تعیی ــدیدتری ب ــر ش تغیی
مدیریــت R&D بپــردازد. بــرآورد هــا از آن حکایــت داردکــه 
ــه  ــت R&D  ب ــم مدیری ــل شش ــمت نس ــه س ــر ب ــن تغیی ای
ریشــه برگــردد، یعنــی بــه هــدف آزمایشــگاه شــرکت هــای 
ــوآوری هــای  ــال ن ــه دنب نســل اول برگــردد، هدفــی کــه ب
اساســی اســت. مــی تــوان ایــن مــورد را تمرکــز مجــدد بــه 
ســمت بخــش تحقیقــات و توســعه دیــد. پیــش بینــی نشــده 
ــی شــرکتی مجــدد  ــه آزمایشــگاه هــای تحقیقات کــه اینگون
ظاهــر شــوند، بلکــه در عــوض تمرکــز مجــدد بــر روی ســایر 
ــوث  ــی بلوت ــور قبل ــناریوی مذک ــود. س ــد ب ــا خواه رویکرده
ــًا  ــد. مث ــی ده ــد را نشــان م ــه ای از رویکــردی جدی نمون
ــادی  ــت اقتص ــرکتی، فعالی ــی ش ــای تحقیقات ــگاه ه آزمایش
ــت  ــد مالکی ــرکت، خری ــاوری ش ــد فن ــرکت، خری ــی ش داخل
فکــری، ســرمایه مشــترک شــرکتی، ســرمایه گــذاری 
ــتقل  ــات مس ــای تحقیق ــبکه ه ــا ش ــا ی ــروه ه مشــترک، گ

ــرای  ــتراتژیک، ب ــای اس ــه ه ــی R&D  . گزین ــردش داخل و گ
مثــال، بــه شــدت R&D  شــرکت، زمینــه صنعتــی و اســتراتژی 

ــتند. ــط هس ــای کســب و کار مرتب ه
ــه  ــا پای ــی ب ــه محصوالت ــاوری ب ــد فن ــاد چن ابع
فنــاوری گســترده تــر اشــاره دارنــد، مثــًا 
از محصــوالت مکانیکــی پایــه تــا ایجــاد 
محصــوالت اطاعاتــی بــر روی بیوتــک، 
در  کــه  افــزار  نــرم  و  پــردازش  واســط 
تحویــل  بــرای  تــر  گســترده  سیســتم 
خدمــات مرتبــط عمــل مــی کننــد. در مــورد 
کاوی هــای بلوتــوث، بــه صنعــت ارتباطــات 
ــه  ــه در ادام ــر )ک ــبکه و کامپیوت راه دور، ش
ــپزخانه و  ــوازم آش ــازی، ل ــودرو س از ســوی خ
غیــره دنبــال شــد( نیــاز بــود تــا نیروهــای خــود 
را ترکیــب کــرده و مجموعــه خدمــات ارزشــی 
بــرای مشــتری ارائــه دهنــد صــرف نظــر از اینکــه چــه 
ــای  ــبکه ه ــیله ش ــت. بدینوس ــتفاده اس ــورد اس ــتگاهی م دس
ســنتی شــرکت هــا )خودروســازی، ارتباطــات راه دور و غیــره(  
بــرای تحویــل ایــن نــوع محصــوالت کافــی نبودنــد، در عــوض 
اتحادهــا و همــکاری جدیــد بایــد فراتــر از مرزهــا و براســاس 
ــش  ــا افزای ــوند- ب ــرار ش ــاوری برق ــای فن ــه ج ــا ب ــش ه نق
ــیاری از  ــا. بس ــرکت ه ــی ش ــای ترکیب ــت ه ــر قابلی ــا ب تقاض
ــک  ــگاهی ی ــای آزمایش ــت ه ــه فعالی ــق نتیج ــات موف تحقیق
ــت  ــاس فعالی ــا براس ــرفت ه ــن پیش ــه ای ــود، بلک ــرکت نب ش
هــای مشــترک شــبکه هایــی بــا اتصــال سســت از بازیگرهــای 
کوچکتــر بــود کــه بیشــتر بــه خاطــر عاقــه کار مــی کردنــد تــا 
ســود. بلوتــوث SIG یــک واحــد تجــاری در شــرکت نبــود، بلکه 
بــه وجــود آمــده بــود تا بــه صــورت حــوزه ای بــرای همــکاری 
و اشــتراک عقایــد در میــان بیــش از هــزار کمپانــی عمــل کنــد. 
بــه ایــن ترتیــب، ســایر نمونــه هــای ابتدایــی تقویــت کننــده 
ایــن دیــدگاه از برنامــه ریزهــای مســتقل صاحــب نقــش بــرای 
سیســتم عامــل لینوکــس مشــهود اســت کــه بــرای بــه چالــش 
ــدوز  ــه ابتدایــی اســتاندارد واقعــی- سیســتم وین کشــیدن نمون

ــوی اســت. ــی ق ــد کاف ــه ح مایکروســافت- ب
نیــاز بــه شــرکت هایــی بــرای فعالیــت مشــترک، ماحظــه و 
متصــل مانــدن بــا فعالیــت هــای تحقیقاتــی در سراســر جهــان 
ــی  ــش تحقیقات ــه بخ ــی ک ــدان معن ــیاری دارد. ب ــت بس اهمی
ــرکت را  ــا ش ــش ب ــاالت محکم ــدت اتص ــد م R&D  در بلن

ــر  ــتم بزرگت ــی از اکوسیس ــًا بخش ــد و صرف ــی کن ــف م تضعی
مــی شــود. مــورد کاوی بلوتــوث رویکــردی بــه ســمت تثبیــت 
ایــن شــبکه را براســاس اکوسیســتم نشــان مــی دهــد، نظامــی 

ــای  ــاش ه ــد ت ــی توان ــاص، م ــاز خ ــد ب ــت عقای ــه تح ک
تحقیقاتــی مشــترک را ایجــاد کنــد. متخصصیــن شــرکت هــا 
و صنایــع پیــش رو مشــخصه هایــی را جمــع آوری کــرده و 
ــی و محصــوالت  ــد و حــوزه هــای محصول ایجــاد کــرده ان
آتــی را بازاریابــی مــی کننــد. عــاوه بــر ایــن، چنــد تــاش 
ــت،  ــته اس ــود داش ــکاری وج ــاد هم ــدف ایج ــا ه ــر ب دیگ
ــور در  ــای وضعیت-مح ــمت اتحاده ــه س ــر ب ــون تغیی اکن
فعالیــت هــای تحقیقاتــی ایجــاد شــده اســت، در ایــن 
اتحادهــا فعاالنــی بــا پراکندگــی دانشــگاه هــا، افراد مســتقل، 
ــوث  ــا وجــود دارد. بلوت ــی و رقب ــا منافــع فعل ــی ب گــروه های
SIG نمونــه ای از کاربــرد ایــن رویکــرد همــکاری تحقیقــات 

و تعهــد میــان صنعتــی را ثابــت مــی کنــد. شــناخت دربــاره 
ــی جــاری و پیامدهــای بالقــوه آنهــا  فعالیــت هــای تحقیقات
ــه کســب انعطــاف پذیــری  و نتایــج ممکــن اســت منجــر ب
بیشــتر در توســعه چرخــه شــود کــه بــدان وســیله دقــت آنهــا 

را افزایــش مــی دهــد.
ــا هــدف  ــه ســمت نســل ششــم  R&D  ب ــر ب ــن تغیی ای

ــعه  ــتن، و توس ــخیص، پیوس ــال تش ــش احتم افزای
پیشــرفت هــای موثــر بــر کل اجــزاء صنعــت اجرا 

ــخص  ــی مش ــن حقیقت ــت. همچنی ــده اس ش
اســت کــه هنــگام پیــش بینــی آینــده، تاثیــر 
ــاه  ــاوری در کوت ــرات فن ــب و کار تغیی کس
مــدت مــورد اغــراق قــرار مــی گیــرد، در 
ــم  ــت ک ــدت دس ــد م ــه در بلن ــی ک حال
گرفتــه مــی شــود زمانــی کــه مــوارد غیــر 
قابــل پیــش بینــی مکــرر همــراه بــا تاثیــر 

ــد.  ــی دهن ــار رخ م ــورد انتظ ــتر از م بیش
ــک/پاداش  ــتر ریس ــبت بیش ــن رو، نس از ای

  R&Dــی ــه آنچــه در نســل هــای قبل نســبت ب
ــن  ــود. در ای ــه ش ــتی ماحظ ــوده بایس ــهود ب مش

ــد  ــای جدی ــد از سیســتم R&D ، فرصــت ه ــوع جدی ن
ــد شــد و واســطه  ــد تشــکیل خواهن ــا شــرکت هــای جدی ی
هایــی بــرای فعالیــت هــای تحقیقاتــی بــه ســمت کاربــران 
یــا تولیــد کننــده هــای بالقــوه خواهنــد بــود. واســطه هــای 
پراکنــده ممکــن اســت کانــال هــای بازاریابــی بــرای 
ــده هــای اطاعــات  ــی، فراهــم کنن ــت هــای تحقیقات فعالی
جزئــی و جســتجوگران حــوزه هــای کاربــردی جدیــد باشــند. 
ــروژه ای  ــد پ ــاوری و چن ــد فن ــبکه چن ــن ش ــت ای مدیری

ــود. ــد ب ــا خواه ــت فرس ــه ای طاق وظیف
بــه طــور خاصــه انتظــار مــی رود مدیریــت R&D  مجدد 
بــر روی بخــش تحقیقــات تمرکــز کنــد و قابلیــت هــا را بــا 

ــش  ــاوری افزای ــد فن ــات چن ــای تحقیق ــبکه ه ــه ش ــال ب اتص
ــای  ــایر رویکرده ــا، س ــرفت ه ــب پیش ــد. تعقی ــا دهن و ارتق
ــد  ــای جدی ــت و بازیگره ــد گرف ــده خواه ــه عه ــازمانی را ب س
در ایــن حــوزه مطــرح مــی کنــد. بــه طــور خاصــه، »شــانس 

تنهــا بــه نفــع ذهــن مهیــا شــده اســت«.

5- نتیجه گیری : 
ــت،  ــوار اس ــی دش ــای R&D  اصطاح ــل ه ــوم نس مفه
ــی  ــب شــرکت هــا ترکیب ــدان خاطــر کــه اغل ــه خصــوص ب ب
ــی وابســته  ــه دوره زمان ــر ک ــدان خاط ــد و ب ــا دارن از نســل ه
ــی،  ــزء صنعت ــه ج ــه ب ــا توج ــاد ب ــال زی ــه احتم ــا ب ــرای آنه ب
جمعیــت شناســی، عمــر شــرکت، شــدت تحقیقــات، تقاضاهــای 
قانونــی و غیــره متفــاوت اســت. از ایــن رو، ســوالی مــی تــوان 
ــرا  ــد، و چ ــی ده ــکیل م ــل را تش ــزی نس ــه چی ــید: چ پرس
ــوزه  ــات در ح ــت؟ تجربی ــد اس ــل مفی ــاح نس ــیم اصط ترس
تحقیــق و توســعه و تکنولــوژی نشــان مــی دهــد کــه مفهــوم 
ــت  ــال اس ــل درک و انتق ــانی قاب ــه آس ــا ب ــل ه ــر از نس فرات
ــان  ــان و موافق ــا مخالف ــی ب ــاوت رویکردهای ــواع متف ــه ان و ب
مرتبــط اشــاره مــی کنــد و در برخــی مفاهیــم تکامــل 
ــی  ــد- تمام ــی کن ــریح م ــوزه را تش ــن ح درون ای
ایــن اقدامــات بــا هــدف کمــک بــه شــرکت هــا 
بــرای بهبــود قابلیــت هــایR&D  آنهــا، و 
ــط  ــرای کار توس ــترک ب ــی مش ــاد زبان ایج
محققــان و شــرکت هــا  اســت. درک ایــن 
ــل  ــوم نس ــه مفه ــت ک ــم اس ــب مه مطل
هــایR&D  روش انتقــال رویکردهــای 
و  شــرایط  تحــت  متفــاوت  مدیریــت 
مضامیــن خــاص اســت. و آنچــه کــه 
بیــش از هــر چیــزی حایــز اهمیــت اســت 
نســل هــای R&D هریــک بدنبــال ایجــاد 
تکنولــوژی هــای نویــن بــوده کــه در نســل 
ــادی در  ــر زی ششــم بیــش از هــر دوره ای تاثی

ــه گذاشــته اســت ــن مقول ای

  منابع و مراجع  : 
کتــاب » مدیریــت تکنولــوژی رمــز موفقیــت در رقابــت و   -1
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ــح  ــت صحی ــا مدیری ب
فرایندهــای R&D، کمپانــی 

هــا قادرنــد بــه افزایــش دقــت 
افزایــش  کار،  انجــام  زمــان 
و  نهایــی  محصــوالت  کیفیــت 
ــت  ــد دس ــه تولی ــش هزین کاه

ــد. یابن

ــات در حــوزه  تجربی
و  توســعه  و  تحقیــق 

مــی  نشــان  تکنولــوژی 
ــر از  ــوم فرات ــه مفه ــد ک ده
ــل  ــانی قاب ــه آس ــا ب ــل ه نس
درک و انتقــال اســت و بــه 
ــی  ــاوت رویکردهای ــواع متف ان
موافقــان  و  مخالفــان  بــا 

ــد ــی کن ــاره م ــط اش مرتب



بررسي رابطه مدیریت استعداد و بهره وري نیروي انساني
نویسنده: مهدی جاوری 

چکیده:
ــرای  ــد ب ــی می دانن ــه  خوب ــق ب ــازمان های موف ــروزه س ام
ــا در  ــه بق ــاده و ادام ــی فوق الع ــت رقابت ــه مزي ــتيابی ب دس
شــرايط پيچيــده اقتصــادی بايــد بهتريــن اســتعدادها را در 
اختيــار داشــته باشــند. ســازمان ها عــاوه  بــر درک نيــاز بــه 
جــذب، توســعه و حفــظ و نگهداری اســتعدادهای ســازمانی 
ــرای  ــع ب ــن مناب ــوان يکــی از مهم تري ــه عن ــراد ب ــن اف از اي
ــد. موثرتريــن راه  ــه بهتريــن نتايــج آگاهــی دارن رســيدن ب
ــه مزيــت رقابتــي در شــرايط فعلــي كارآمدتــر  دســتيابي ب
ــازي  ــود و بهس ــق بهب ــازمانها از طري ــان س ــردن كاركن ك
آنــان اســت و آنچــه كــه در راســتاي توســعه منابــع انســاني 
اهميــت دارد ايــن اســت كــه بهبــود منابــع انســاني تنهــا بــا 
آموزشــهاي فنــي و تخصصــي حاصــل نمــي شــود بلكــه بايد 
ازطــرق متعــدد بــه توســعه كاركنــان پرداخــت و ايــن مهــم 
جــزء بــا اعمــال مديريــت اســتراتژيك در قلمــرو مديريــت 
منابــع انســاني امــكان پذيــر نخواهــد بــود. بنابرایــن در ایــن 
تحقیــق ســعی شــده اســت تــا بــه بررســی رابطــه مدیریــت 
اســتعداد بــا مولفــه هــای بهــره وری کــه عبارتنــد از: ايجــاد 
ــه  ــه ب ــتعدادها، توج ــتفاده از اس ــان، اس ــد در كاركن تعه
تغييــر، رفتــار مطلــوب و كــردار درســت رهبــران و مديــران، 
ــان،  ــوزش كاركن ــت و آم ــوزش ضمــن خدم ــاي آم دوره ه

وضــوح قوانیــن و مقــررات و مشــارکت پرداختــه شــود.

مفهوم مديريت استعداد
اســتعداد مجموعــه ای از توانایــی هــای  یــک شــخص 
مــی باشــد و شــامل مفاهیمــی ماننــد شــخصیت، 
مهــارت، دانــش، هــوش، قضــاوت، تجربــه قابلیــت، 
گرایشــها، غریــزه و نیــز توانایــی یادگیــری اســت. مایــکل 
ــد  ــی دان ــای م ــی ه ــه ای از توانای ــتعداد را مجموع اس
کــه شــامل مهــارت هــا، دانــش و پتاســیل بــرای توســعه 
اســت. مایــکل در تعریــف خــود اســتعداد را ماننــد 
مثلثــی تعریــف  مــی کنــد کــه دارای ســه ضلــع اســت. 
ــه  ــت ک ــی اس ــتعداد کس ــا اس ــرد ب ــف، ف ــن تعری در ای

دانشــی خــاص دارد و پــس از آن مهــارت الزم بــرای بــه 
عینیــت درآوردن دانــش خــود را داشــته باشــد و از نظــر 
وجــودی و شــخصیتی پتانســیل الزم بــرای رشــد و ارتقــا 
ــن، 2008: 811(. ــزو و گری ــز داشــته باشــد )دی آنون را نی

مديريــت اســتعداد بــه عنــوان سيســتمي جهــت شناســايي، 
ــا  ــراد مســتعد ب ــرورش، ارتقــاء و نگهــداري اف اســتخدام، پ
ــق  ــور تحق ــه منظ ــازمان ب ــوان س ــردن ت ــه ك ــدف بهين ه
ــوان گفــت  نتايــج كســب و كار تعريــف مــي شــود. مــي ت
مديريــت اســتعداد يــك فرآينــد كســب و كار نظــام منــد 
ــي  ــتعدادهاي فعل ــن اس ــه بي ــكاف و فاصل ــه ش ــت ك اس
ســازمان)وضع موجــود( و اســتعدادهاي مــورد نيــاز ســازمان 
ــاي  ــش ه ــه چال ــخگويي ب ــت پاس ــوب( جه ــع مطل )وض
كســب و كار جــاري و آتــي ســازمان را پوشــش مــي دهــد، 
كــه در ايــن رابطــه اجــزاي تشــكيل دهنــده ي ايــن فرآينــد 

كــه شــامل:
ــتعدادها  ــه اس ــازمان ب ــاز س ــق ني ــن و دقي ــان روش 1-بي
ــه منظــور اجــراي اســتراتژي كســب و كار، 2-شناســايي  ب
ظرفيــت هــا و پتانســيل اســتعدادهاي موجــود در ســازمان، 
3-ارزيابــي ميــزان آمادگــي اســتعدادها بــراي موقعيــت هــا 
و شــرايط شــغلي باالتــر، 4-ســرعت بخشــيدن بــه رشــد و 
توســعه اســتعدادها؛ مــي باشــد)صیادی و همــکاران،1390: 

.)84
ــود و آن  ــه نم ــه آن توج ــد ب ــه باي ــم ك ــيار مه ــه بس نكت
اينكــه در حقيقــت مديــران، »بــزرگ« متولــد نمــي شــوند؛ 
بلكــه آنــان بــا رويكــرد مديريــت اســتعداد و نظــام جانشــين 
پــروري در طــول زندگــي كاري خــود بــه تعالــي دسترســي 
پيــدا مــي كننــد. در نتيجــه اصلــي تريــن و اثرگــذار تريــن 
نقشــي كــه در ايــن فرآينــد آينــده ســاز مــي تــوان بــراي 
ــن  ــد، اي ــل ش ــاني قائ ــع انس ــران مناب ــان و مدي متخصص
اســت كــه در نقــش يــك شــريك كســب و كار بــه ارائــه ي 
راهنمايــي هــا و مشــاوره هــاي راهبــردي بــه ايــن فرآينــد 
اهتمــام و توجــه نماينــد. در حقيقــت متخصصــان توســعه 
منابــع انســاني را بايــد ماننــد دالالن ســهام تلقــي نمــود امــا 

ــه وضعيــت كاركنــان و اســتعدادهاي انســاني  ــي كــه ب دالل
ــده  ــي و عم ــام اصل ــم از اق ــك قل ــوان ي ــه عن ــازمان ب س
ــاده:  ــان س ــه زب ــه دارد. ب ــهود  توج ــاي نامش ــي ه از داراي
ــه ســازمان اطمينــان مــي دهــد كــه  مديريــت اســتعداد، ب
افــراد شايســته، بــا مهارتهــاي مناســب، در جايــگاه مناســب 
ــار  ــورد انتظ ــاي م ــه هدف ه ــتيابي ب ــت دس ــغلي در جه ش
ــد،  ــاره ش ــه اش ــه ك ــد. همان گون ــرار دارن ــب و كار ق كس
مديريــت اســتعداد ايــن اطمينــان را بوجــود مــي آورد كــه 
هــر يــك از كاركنــان، بــا اســتعدادها و مهارتهــاي ويــژه در 
شــغل مناســب قــرار گرفتــه انــد، به عــاوه مزايــاي جبــران 
خدمــت، منصفانــه و عادالنــه اســت. همچنين مســير شــغلي 
آنهــا شــفاف اســت و بــه عنــوان يــك عامــل تحريــك فزاينده 
ــازماني،  ــرون س ــر، درون و بي ــغلي بهت ــاي ش ــراي فرصته ب
عمــل مــي كنــد. مديريــت اســتعداد، فرايندهــا و ابزارهــاي 
مناســبي را بــراي حمايــت و توانمندســازي مديــران فراهــم 
ــان  ــه از كاركن ــي يابندك ــا درم ــن راه آنه ــي آورد. از اي م
خــود چــه انتظارهايــي بايــد داشــته باشــند، كــه ايــن امــر 
موجــب بهبــود روابــط كاري مــي شــود. در نتيجــه ســازمان 
ــو،  ــك س ــتعداد از ي ــت اس ــذاري در مديري ــرمايه گ ــا س ب
ــود  ــوردار مي ش ــاال برخ ــرمايه ب ــت س ــرخ بازگش ــك ن از ي
ــون را در  ــتعدادهاي گوناگ ــه اس ــر، مجموع ــويي ديگ و از س
ــازمان از  ــرايطي س ــن ش ــت. در چني ــد داش ــازمان خواه س
ــرد  ــي ب ــره م ــزه به ــا انگي ــك و ب ــروي كار چاب ــاي ني مزاي

ــی، 1387: 191(. ــن و معال ــاج الدی )ت

بهره وری نیروی انسانی
بهره ورى  اثربخش ترين عامل در  انسانى مهمترين و  عامل 
مى باشد. یکــی از مهمتریــن اهــداف در هــر ســازمان ارتقــاء 
ســطح بهــره وری آن اســت و انســان در ایجــاد بهــره وری 
هر  ارزش  با  هاي  سرمايه  كاركنان  دارد.  محــوری  نقشــی 
گرو  در  سازمان  هر  هاي  هدف  به  دستيابي  سازمانهستند. 
عامل  كار  نيروي  است.  ارزش  با  منابع  اين  درست  مديريت 
مهم و مؤثر در بهره وري است. نيروي كار اگر با آرامش خاطر 
و انگيزه قوي، اشتغال به كار داشته باشد و به داليل گوناگون 
بود  باالتر خواهد  او  بهره وري  باشد،  نداشته  آينده واهمه  از 
ــی و همــکاران، 1390: 119(. تــاش براي بهبــود و  )طالقان
اســتفاده موثــر و کارآمــد از منابــع گوناگــون چــون نیــروی 

ــی  ــدف تمام ــات، ه ــرژی و اطاع ــواد، ان ــرمایه، م کار، س
ــدی  ــای تولی ــادی و واحده ــای اقتص ــازمان ه ــران س مدی
ــی مــی باشــد. وجــود ســاختار  صعتــی و موسســات خدمات
ســازمانی مناســب، روش هــای اجرائــی کارآمــد، تجهیــزات 
ــر  ــه مهمت ــادل و از هم ــای کار متع ــالم، فض ــزار کار س و اب
ــی  ــروی انســانی واجــد صاحیــت و شایســته از ضروریات نی
ــد  ــوب بای ــه بهــره وری مطل ــرای نیــل ب مــی باشــند کــه ب
ــرد )طاهــری، 1390: 40(.  ــرار بگی ــران ق ــورد توجــه مدی م
ــاندن  ــر رس ــه حداکث ــی ب ــانی یعن ــروی انس ــره وری نی به
ــه  ــی ب ــق علم ــه طری ــانی ب ــروی انس ــع نی ــتفاده از مناب اس
منظــور کاهــش هزینــه هــا و رضایــت کارکنــان، مدیــران و 
مصــرف کننــدگان، و همچنیــن حداکثــر اســتفاده مناســب 
ــداف  ــت اه ــت در جه ــور حرک ــه منظ ــانی ب ــروی انس از نی
ــه دســت  ــه. ب ــل هزین ــان و حداق ــن زم ــا کمتری ســازمان ب
آوردن حداکثــر ســود ممکــن از نیــروی کار، تــوان، اســتعداد 
و مهــارت نیــروی انســانی، زمیــن، ماشــین، پــول، تجهیــزات 
زمــان، مــکان نیــز بــه عنــوان تعریفی بــرای بهــره وری آورده 

ــی و حســینی، 1389: 110(. ــده اســت )حاجــی کریم ش

مولفه های بهره وری نیروی انسانی
ايجاد تعهد در كاركنان

تعهــد کارکنــان بــه نگــرش کلــی فــرد به ســازمان بــه عنوان 
یــک کل داللــت داشــته، در بــر گیرنــده پذیــرش اهــداف و 
ارزشــهای ســازمان، تمایــل بــه تــاش بــرای ســازمان و قصد 
ــه آن مــی باشــد.  ــاداری ب ادامــه عضویــت در ســازمان و وف
ــی  ــزم م ــرد را مل ــه ف ــت ک ــی اس ــر نیروی ــن بیانگ همچنی
ــت  ــر در جه ــق خاط ــا تعل ــد و ب ــازمان بمان ــا در س ــد ت کن
تحقــق اهــداف ســازمان تــاش کنــد. مديــران مــی تواننــد 
ــراری  ــان، برق ــی كاركن ــای اساس ــردن نيازه ــرآورده ك ــا ب ب
اعتمــاد متقابــل ميــان خــود و آنهــا و ايجــاد يــك فرهنــگ 
ــد  ــازمان متعه ــه س ــبت ب ــا را نس ــرزنش، آنه ــاری از س ع

ــور، 1390: 376(. ــی پ ــد )قل كنن

استفاده از استعدادها
مدیریــت اســتعدادها مجموعــه ای از فعالیتهایــی هماهنــگ 
بــرای کســب اطمینــان از جــذب ســازمانی، حفــظ انگیــزش  

و توســعه افــراد بــا اســتعداد در ســازمان کــه در حــال و 
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آینــده مــورد نیــاز اســت و بــا در نظــر گرفتــن ایــن مطلــب که 
ــزرگ ســازمانی اســت )آرمســترانگ،  ــع ب ــک منب اســتعداد ی
ــردی  ــتعدادهای ف ــتفاده از اس ــخيص و اس 2006: 390(. تش
افــراد يکــی از ســازنده تريــن و ارضــا كننــده تريــن كارهــای 
يــك مديــر اســت كــه مــی توانــد بــه شــکل ابــزاری قــوی در 

راه افزايــش بهــره وری بــه كار گرفتــه شــود.
توجه به تغيير

فرآینــد تغییــر شــامل ایجــاد انگیــزش و آمادگــی بــرای تغییر) 
خــروج از انجمــاد(، تغییــر یــا تمریــن رفتــار جدیــد بــا فراهــم 
آوری اطاعــات جدیــد، الگوهــای رفتــاری جدیــد و روش 
ــه کارکنــان، و در آخــر تثبیــت رفتــار جدیــد  هــای جدیــد ب
بــا تقویــت مثبــت مســتمر و بعــد تقویــت زمــان بنــدی شــده 
مــی باشــد. تغييــر در ســازمان هــا راهــی بــرای افزايــش بهــره 
ــوان  ــی ت ــن م ــت. بنابراي ــی آنهاس ــوان رقابت ــظ ت وری و حف
گفــت بــه منظــور رشــد ســازمان هــا، تغييــر اجتنــاب ناپذيــر 
ــرات ســازگاري  ــد تغيي ــا رون ــد ب ــراد ســازماني باي اســت و اف

داشــته باشــند)عرفان منــش، 1386: 1(.
رفتار مطلوب و كردار درست رهبران و مديران

ــه  ــوی ک ــه  نح ــتان ب ــر زیردس ــوذ ب ــر نف ــی هن ــری یعن رهب
ــای  ــت فعالیت ه ــه و از روی رغب ــورت داوطلبان ــه  ص ــا ب آنه
ــی  ــداف معین ــوب اه ــده ای را در چارچ ــن  ش ــش تعیی از پی
انجــام دهنــد. مســئوليت خطيــر مديريــت و رهبــري بايــد بــه 
افــرادي ســپرده شــود كــه ضمــن برخــورداري از ويژگــي هــاي 
شــخصيتي خــاص، شــيوه هــاي رهبــري و مديريــت مناســب 
را بــه كار گيرنــد و از نظــر اخاقــي نيــز الگــو باشــند )پــدرام، 

.)27  :1390
دوره هاي آموزش ضمن خدمت و آموزش كاركنان

آمــوزش بــه عنــوان یکــی از روش هــای توســعه منابــع 
ــه  ــازمانی ب ــر س ــد. ه ــی باش ــا مطــرح م ــازمان ه انســانی س
ــت  ــا ماموری ــاز دارد ت ــه نی ــا تجرب ــده و ب ــوزش دی ــراد آم اف
ــده و  ــای زب ــان ه ــرورش انس ــاند. پ ــام برس ــه انج ــود را ب خ
ــا  ــازمان ه ــه س ــت ک ــری اس ــاب ناپذی ــرورت اجتن ــر، ض ماه
ــرای بقــا و پیشــرفت در جهــان پرتغییــر و تحــول امــروزی  ب
ــه  ــوزش ب ــل آم ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــدان نیازمندن ــخت ب س
ــانی  ــع انس ــت مناب ــی مدیری ــف اصل ــی از وظای ــوان یک عن
ــا  ــن برنامــه هــای توســعه ی ــوده و همــواره در تدوی مطــرح ب

تغییــرات ســازمانی بــه عنــوان عامــل مهــم مــورد توجــه قــرار 
مــی گیــرد. آموزش هاي داده شده به نيروي انساني در صورتي 
كه در عمل بــه كار گرفته شود مــیتواند سطح بهره وري را 
از طريق  وري  بهره  افزايش  اين صورت  غير  در  دهد،  افزايش 

)ابطحــی، 1389: 53(. نمي شود  آموزش محقق 
وضوح قوانین و مقررات

قوانیــن مجموعــه ای از دستورالعمل هاســت کــه از ســوی 
ــه  ــود و ب ــته می ش ــرا گذاش ــه اج ــه ای از موسســات ب مجموع
عنــوان میانجــی در پیوندهــای اجتماعــی بیــن مــردم عمــل 
ــه  ــی باشــد ک ــن فیزیک ــد قوانی ــون می توان ــن قان ــد. ای می کن
بــر انســان تأثیــر دارد یــا قوانیــن اخاقــی و یــا قانونــی باشــد 
ــیوه  ــه ش ــور آن را ب ــک کش ــر ی ــدرت فرات ــا ق ــت ی ــه دول ک
ــن  ــت. بنابرای ــوده اس ــع نم ــی وض ــگاه خاص ــاص و در جای خ
ــراي  ــن ب ــررات و قواني ــا، مق ــتورالعمل ه ــف، دس ــه وظاي كلي
كاركنــان واضــح و روشــن باشــد و هيــچ جــاي ابهامــي بــراي 

ــد)پدرام، 1390: 27(. ــته باش ــود نداش ــا وج آنه
مشارکت

مشــاركت بــر ايــن عقيــده بنياديــن اســتوار اســت كــه همــه 
افــراد حــق دارنــد در مــورد امــوري كــه مربــوط بــه خودشــان 
اســت احســاس مســئوليت  نماينــد؛ در بــاره آن فكــر كننــد؛ 
انديشــه خــود را بــدون تــرس بيــان كننــد و بــر تصميــم هايي 
كــه بــر زندگــي آنهــا اثــر مــي گــذارد؛ دخالــت داشــته باشــند. 
ســعي شــود تــا كاركنــان را در تصميــم گيــري هــا و تدويــن 
اهــداف و برنامــه هــا مشــاركت داد. نتيجــه ايــن عمــل باعــث 
خواهــد شــد كــه كاركنــان در اجــراي فعاليــت هــا احســاس 
مســئوليت كــرده و در دســتيابي بــه اهــداف ســازماني تــاش 

بيشــتري بــروز دهنــد )طوســی، 1390: 150(.

جمع بندی و نتیجه گیری
ــی  ــای قبل ــاوت از مهارته ــی متف ــتعدادها مهارت ــت اس مدیری
ــد  ــد بدانن ــران بای ــد آن را آموخــت. مدی ــران اســت و بای مدی
كــه چطــور حداكثــر اســتفاده را از افــراد بكننــد و چطــور بــه 
نحــوی اســتراتژیك آنــان را در موقعیتــی مناســب قــرار دهنــد. 
موقعیــت طــوری نباشــد كــه كاری عــادی و معمولــی ســبب 
بــی حالــی و بــی حوصلگــی آنــان شــود. مدیــران بایــد محیــط 

را بــه نحــوی طراحــی كننــد كــه حداكثــر دانــش 

ــه  ــر را ب ــر تاثی ــوآوری و حداكث ــداع و ن ــر اب ــات، حداكث اطاع
همــراه داشــته باشــند. مدیریــت اســتعداد هــم بــرای کارکنــان 
ــک  ــه ی ــب و کار، ب ــرای کس ــم ب ــران و ه ــرای مدی ــم ب و ه
ــی  ــود م ــه وج ــان را ب ــن اطمین ــت و ای ــودمند اس ــدازه س ان
ــارت  ــتعدادها و مه ــا اس ــان، ب ــک از کارکن ــر ی ــه ه آورد ک
ــاوه  ــه ع ــد، ب ــه ان ــرار گرفت ــژه در شــغل مناســب ق ــای وی ه
ــه اســت. توفیــق  ــه و عادالن ــران خدمــت، منصفان ــای جب مزای
در تامیــن منابــع انســانی، تنهــا بــه ایــن نیســت کــه افــراد بــا 
ــراد و مشــاغلی  ــد بیــن اف کفایــت اســتخدام شــوند، بلکــه بآی
ــر  ــک هماهنگــی اث ــز ی ــی شــوند نی ــا گماشــته م ــه در آنه ک
ــاغل  ــورد مش ــژه در م ــم بوی ــن مه ــود. ای ــرار ش ــش برق بخ
ــا حــد  ــان ت ــرا بهــره وری کارکن ــی صــادق اســت، زی تحقیقات
زیــادی بــه ترکیــب ایــن دو عامــل بســتگی دارد. پــس بهــره 
وری نیــروی انســانی یعنــی بــه حداکثــر رســاندن اســتفاده از 
منابــع نیــروی انســانی بــه طریــق علمــی بــه منظــور کاهــش 
هزینــه هــا و رضایــت کارکنــان، مدیــران و مصــرف کننــدگان، 
و همچنیــن حداکثــر اســتفاده مناســب از نیــروی انســانی بــه 
منظــور حرکــت در جهــت اهــداف ســازمان بــا کمتریــن زمــان 
ــن  ــود ممک ــر س ــت آوردن حداکث ــه دس ــه. ب ــل هزین و حداق
ــانی،  ــروی انس ــارت نی ــتعداد و مه ــوان، اس ــروی کار، ت از نی
زمیــن، ماشــین، پــول، تجهیــزات زمــان، مــکان نیــز بــه عنــوان 
تعریفــی بــرای بهــره وری آورده شــده اســت. در ایــن صــورت 
ســازمانها بایــد شــرایط و موقعیــت هایــی را ایجــاد کننــد کــه 
افــراد مســتعد در ســازمان شناســایی و نگهــداری شــوند تــا در 
ــد  ــر بتوانن ــرای حــل مســائل ســازمان بهت ــی ب شــرایط بحران

کمــک کننــد.
بنابرایــن پیشــنهاد مــی شــود کــه: مســیر شــغلی کارکنــان و 
واحــد ســازمانی بــه صــورت شــفاف مشــخص شــود و مدیریــت 
ــرای شــنیدن خواســته هــا و درخواســت  ــی را ب ســازمان زمان
ــر  هــای کارکنــان اختصــاص دهــد. همچنیــن پرداخــت هــا ب
ــه شایســتگی و  ــش و مهــارت باشــد و ب ــای عملکــرد، دان مبن
ــت  ــی پرداخ ــود. یعن ــژه ش ــه وی ــان توج ــتعدادهای کارکن اس
ــت  ــای ثاب ــای کاراکتره ــر مبن ــت ســنتی و ب ــوق از وضعی حق
ــره وری  ــب به ــنل ضری ــاه پرس ــر م ــرای ه ــده و ب ــارج ش خ
ــن  ــا ای ــاق فکــر در ســازمان ب ــدازی ات مشــخص گــردد. راه ان
ــان را  ــه خودش ــرات خاقان ــد نظ ــنل بتوانن ــه پرس ــرد ک رویک

بــدون هیچگونــه محدودیتــی ارائــه نماینــد، و تشــکیل کمیتــه 
پایــش در ســازمان بــه منظــور بررســی دائمــی و همــه جابنــه 
ــد رضایتمنــدی کارکنــان و  ــاب رجــوع، مــی توان نیازهــای ارب
ــد  ــه دنبــال داشــته باشــد؛ مــی توان ــران و مشــتریان را ب مدی

ــه عنــوان پیشــنهاد مطــرح گــردد. ب
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مقدمه
تاثیــر خاقیــت در زندگــی انســان و ابعــاد مختلــف آن کاما مشــهود 
اســت. بطــوری کــه افــراد موفــق در زندگــی اغلــب افــرادی هســتند 
کــه از قــدرت خاقیــت خــود اســتفاده بیشــتری برده انــد و مســیرهای 
پیشــرفت و موفقیــت و پیــروزی را بــرای خــود همــوار ســاخته اند. بــر 
ایــن اســاس امکانــات مــادی و ســایر امکانــات و عوامــل بــه تنهایــی 
ــه  ــند. در صورتی ک ــر باش ــرد موث ــت ف ــت در موفقی ــد توانس نخواهن
ــد از شــرایط  ــز می توان ــات نی ــن امکان ــود ای ــرد خــاق در نب ــک ف ی
ــود  ــواه خ ــج دلخ ــه نتای ــرده ب ــتری ب ــره بیش ــود به ــات موج و امکان
ــات و  ــش داد و صف ــود را افزای ــت خ ــدرت خاقی ــوان ق ــد. می ت برس
ویژگی هایــی را در خــود شناســایی و تقویــت کــرد کــه بــه ایــن امــر 

کمــک کننــد. 

موانع خالقیت
ــت  ــی و تربی ــه در دوران کودک ــت ریش ــروز خاقی ــع ب ــا موان عموم
نادرســت دارد. امــا در هــر ســنی می تــوان چنیــن نقص هــا و 
ــرد.  ــران ک ــیوه هایی جب ــا و ش ــتفاده از روش ه ــا اس ــا را ب کمبوده
افــرادی  کــه از انتقــاد و شکســت می ترســند، افــراد خاقــی نخواهنــد 
ــد و  ــت می کنن ــر تبعی ــراد دیگ ــه از اف ــرادی ک ــور اف ــود. همینط ب
ــز دســت  ــا آنهــا نی ــد ت ــد دیگــران چــه می کنن منتظــر هســتند ببینن
بــه کار شــوند. ایــن افــراد قــدرت عملــی از خــود ندارنــد و دائمــا بــه 
دیگــران وابســته هســتند و چــون کارهــای خــود را بــر اســاس ایــن 
وابســتگی انجــام می دهنــد کمتــر از قــدرت ذهنــی و خاقیــت خــود 

اســتفاده می کننــد.
توجــه بــه مســائل تکــراری و روزمــره زندگــی ، داشــتن یــک زندگــی 
ــود  ــار رک ــرد را دچ ــرایط ف ــن ش ــه ای ــردن ب ــادت ک ــت و ع یکنواخ
ــی  ــرائط فعل ــد در ش ــل دارن ــراد تمای ــن اف ــازد. ای ــالت می س و کس
ــد و  ــود بدهن ــه خ ــی ب ــتند زحمت ــر نیس ــد و حاض ــی بمانن ــود باق خ
ــان هایی  ــور انس ــد. همینط ــری درآورن ــورت دیگ ــه ص ــرایط را ب ش
ــی  ــی و درون ــرات بیرون ــد تغیی ــد و نمی خواهن ــاف ناپذیرن ــه انعط ک
ــرادی  ــا اف ــازند. اینه ــون می س ــود را مدف ــت خ ــد، خاقی را بپذیرن
ــرای زندگــی خــود  هســتند کــه یــک مســیر یکنواخــت و ســاده را ب
انتخــاب می کننــد و یــا بطــور تصادفــی در آن مســیر قــرار می گیرنــد 
ــد.  ــرار بگیرن ــر از آن مســیر در مســیر دیگــری ق و حاضــر نیســتند غی

بطــور کلــی داشــتن اعتمــاد بــه نفــس پائیــن ، عــزت نفــس پائیــن ، 
رکــود و کســالت ، داشــتن اهــداف ســاده و ســطحی در زندگــی و... از 

ــروز خاقیــت هســتند.  ــع اصلــی در رشــد و ب موان

ویژگی های افراد خالق
ــدادی  ــوع و پررخ ــیب ، متن ــراز و نش ــی پرف ــراد دوران کودک ــن اف ای
ــتند  ــان هایی هس ــی انس ــور کل ــه ط ــخصیتی ب ــاظ ش ــته اند. از لح داش
ــای  ــرایط و موقعیت ه ــه از ش ــوری  ک ــک بط ــل ریس ــر و اه خطرپذی
جدیــد نمی ترســند و بــه دنبــال موفقیــت و رســیدن بــه پیــروزی تــاش 
می کننــد و هــر چنــد بــرای آنهــا خطراتــی داشــته  باشــد، مصــر هســتند 
ــد  ــه انتهــا پیــش می برن ــا ب ــد. کارهــا را ت و پشــتکار فوق العــاده ای دارن

تــا زمانیکــه بــه نتیجــه دلخــواه خــود برســند.
ــد و ســعی  ــک کار خــاص نمی کنن ــه ی ــد ب ــود را مقی ــراد خــاق خ اف
می کننــد از فرصت هــا و زمان هایــی کــه در اختیــار دارنــد نهایــت 
اســتفاده را ببرنــد و پویــا و پــر تحــرک هســتند و فعالیت هــای متنوعــی 
ــرو و  ــر نی ــتند، پ ــزه هس ــا انگی ــد. ب ــام می دهن ــود انج ــی خ را در زندگ
ــی هســتند کــه  ــی فرصت های ــا در پ ــه نظــر می رســند و دائم ــرژی ب ان
تجــارب جدیــدی را بــرای آنهــا بــه ارمغــان می آورنــد. از کار و فعالیــت 
ــی  ــد. از فعالیت های ــتگی می کنن ــاس خس ــر احس ــد و کمت ــرس ندارن ت
ــتن  ــکاری و داش ــل بی ــد و در مقاب ــذت می برن ــد، ل ــام می دهن ــه انج ک
ــت.  ــته کننده اس ــل کننده و خس ــا کس ــرای آنه ــاد ب ــت زی ــات فراغ اوق
ــد  ــاش می کنن ــد و ت ــری را می پذیرن ــتر و بزرگ ت ــئولیت های بیش مس

بــه بهتریــن وجــه کار خــود را بــه انجــام برســانند.
ــکار  ــد از اف ــو هســتند و ســعی می کنن ــکار ن ــرای اف ــراد خــاق پذی اف
نــو و جدیــد بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود و ســر و ســامان دادن بــه 
آنهــا بهــره ببرنــد. مســتقل هســتند، بــا اعتمــاد بــه نفــس و شــوخ طبع 
هســتند. روابــط اجتماعــی خوبــی دارنــد و بــه طــور کلــی در تمــام وقایع 
زندگــی بــه دنبــال تجــارب جدیــد هســتند. و ایــن امــر بــه آنهــا انــرژی 
ــود  ــای خ ــر موفقیت ه ــه خاط ــود را ب ــد. خ ــده ای می ده ــد فزاین و امی
تشــویق می کننــد. راهکارهــای خوبــی ارائــه می دهنــد و معمــوال 
دنبــال رو و پیــرو دیگــران نیســتند. در عیــن حــال غبارگــر نیــز نیســتند و 

ــد.  ــه شــنا کنن ــد دائمــا در خــاف جهــت رودخان تــاش نمی کنن

تفاوت قدرت و خالقیت
ــاده  ــائل م ــد. از مس ــش دهی ــود را افزای ــکاوی خ ــس کنج ح
ــن  ــه ای ــرا ب ــون شــما چ ــد مســائل پیرام ــد و ببینی شــروع کنی
ــند  ــری باش ــور دیگ ــد ط ــا می توانن ــه آی ــتند ک ــورت هس ص
ــد و  ــوال کنی ــود س ــت. از خ ــا گرف ــری از آنه ــه بهت ــا نتیج ت
ــار  ــاده از کن ــد. س ــدا کنی ــا پی ــرای آنه ــی ب ــای متنوع جواب ه
ــدن  ــیوه چی ــد ش ــائل می توان ــن مس ــد. ای ــور نکنی ــائل عب مس
ــی ،  ــی ، سیاس ــر علم ــک خب ــا ی ــد ی ــان باش ــور در منزلت دک

اجتماعــی و...
ــن کار  ــد. ای ــان کنی ــود امتح ــی خ ــو را در زندگ ــیرهای ن مس
ــه  ــزل ب ــود از من ــگی خ ــیر همیش ــر مس ــد از تغیی را می توانن
محــل کار یــا تحصیــل شــروع کنیــد. آیــا همیشــه فقــط از یــک 
ــز هســت؟  ــا مســیرهای دیگــر نی ــد؟ آی مســیر اســتفاده کرده ای
ایــن مســیرها را امتحــان کنیــد. کارهایــی از ایــن قبیــل تنــوع 
ــز  ــد. عــادات خــود را نی ــادی در زندگــی شــما ایجــاد می کن زی
تغییــر دهیــد و ســعی کنیــد مدتــی برخــاف آن عــادات رفتــار 
ــد؟  ــتفاده می کنی ــاص اس ــر خ ــک دس ــا همیشــه از ی ــد. آی کنی
آیــا همیشــه از یــک روزنامــه فروشــی می خریــد؟ اگــر اینطــور 
ــی  ــوع را در زندگ ــوید و تن ــه کار ش ــس زود دســت ب هســت پ

خــود بیشــتر کنیــد. 
ــد،  ــش می آی ــان پی ــی برایت ــه در زندگ ــکاتی ک ــرای مش ب
ــه  ــه را ک ــد آنچ ــعی نکنی ــد و س ــدا کنی ــی پی ــای مختلف راهه
ــد.  ــام دهی ــت انج ــاده تر اس ــد و س ــان می رس ــه ذهنت ــر ب زودت
ــا را  ــید و آنه ــود باش ــی خ ــت در زندگ ــرات مثب ــر تغیی ــه فک ب
ــه اســتفاده  ــد. از تصــورات خاقان در زندگــی خــود اعمــال کنی

ــد.  ــادت دهی ــت ع ــه خاقی ــود را ب ــن خ ــد. و ذه کنی
ــود،  ــاد می ش ــان ایج ــاره در ذهنت ــه یکب ــه ب ــائلی ک ــه مس ب

ــد. ــه کنی توج
ــی  ــب در لحظــات خیل ــال دارد و اغل ــا و فع ــن پوپ انســان ذه

ــیار ــد بس ــه می توانن ــتند ک ــی هس ــذر و دارای مطالب زودگ

ــرای  ــد و ب ــا دهی ــکار ارزش و به ــن اف ــه ای ــند. ب ــد باش و مفی
ــرداری کنیــد. یادداشــت برداری  ایــن کار می توانیــد یادداشــت ب
از افــکاری کــه بــه طــور گــذرا بــه ذهــن خطــور می کننــد 
و خاقیت هایــی هــر چنــد جزئــی و بی ربــط کــه بــه ذهــن 
ــا  ــر منش ــند و س ــودمند باش ــیار س ــد بس ــند، می توانن ــما می رس ش
ــه  ــک دفترچ ــذرا در ی ــکار گ ــن اف ــت ای ــزرگ. ثب ــای ب فعالیت ه
یادداشــت کوچــک و جیبــی وابســته شــخصی و خصوصــی بــه نظــم 
ــرار  ــم ق ــار ه ــا کن ــزوم ب ــع ل ــد. در مواق ــما کمــک می کن ــکار ش اف
ــد. ــی بگیری ــدی و مهم ــات ج ــد تصمیم ــکار می توانی ــن اف دادن ای
ایــن دفترچــه یادداشــت همیشــه بایــد همــراه مــا باشــد. چــون 
ــه اغلــب زودگــذر ظاهــر می شــوند و شــاید  ایــن افــکار خاقان
نتواننــد مــدت زیــادی در ذهــن مــا دوام داشــته  باشــند و خیلــی 
ــد،  ــر افتاده ای ــه در درد س ــرایطی ک ــوند. از ش ــاک می ش زود پ
ــن  ــد. در ای ــه ببری ــتفاده بهین ــد و... اس ــرار گرفته ای ــا ق در تنگن
شــرایط بــاور کنیــد کــه قــدرت خاقیــت شــما فزونــی می یابــد 
می تواننــد راههــای مفیــدی بــرای حــل مشــکل برایتــان 
ــد.  ــت کنی ــود دق ــراف خ ــاق اط ــراد خ ــه اف ــد. ب ــم کن فراه
ویژگــی آنهــا را در نظــر بگیریــد و از فعالیــت آنهــا بــدون اینکــه 

ــد.  ــه داشــته باشــید درس بگیری تقلیــد کورکوران
سخن آخر

ــال و  ــن و س ــس ، س ــوش ، جن ــه ه ــان ب ــت در انس خاقی
میــزان تحصیــات بســتگی نــدارد. می تــوان بــا پــرورش 
ــت  ــت را تقوی ــود خاقی ــا در خ ــا و ویژگی ه ــی توانایی ه برخ
ــادی در جهــت داشــتن یــک زندگــی  کــرده و اســتفاده های زی

ــرد. ــق ب موف

تاثیر خالقیت در زندگی انسان و ابعاد مختلف آن
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