
مستند مکتوب

اجالس فعاالن 
صـنایع الکترونیـک
«صنایــع الکترونیک، پیشــران اقتصــاد دانش بنیان»

تابستان ۱۳۹۵







صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا)

مجرى طرح: توسعه فناورى مهرویژن

تهیه کننده:  روابط عمومى صحا

فهرسـت

شناسنامـه

همکاران: امیربامه، علیرضا صاحبى، آیدا خلیقى 

با تشکر از: على وحدت، افسانه منصف و رضا قربانى، مدیران و کارشناسان صحا 

طراح گرافیک: محمدرضا صاحبى

خیابان  بهشتى،  خیابان شهید  تهران،  نشانى: 
شهید احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه 
(دوم)، شماره 21، ساختمان شهید محمد على 

فنایى
صندوق پستى:  14155-1333

تلفن:  88748060(021)
نمابر:  88748040(021)
www.esfrd.ir وب گاه: 
www.صحا.com
info@esfrd.ir رایانامه: 

نگاهى به اجالس فعاالن صنایع الکترونیک ۵

سخنرانى مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ۹

سخنرانى دکتر وحدت، مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ۱۴

نشست تخصصى همکارى بین المللى و یادگیرى فناورى در دوران پساتحریم ۴۸

نشست تخصصى سازوکارهاى حمایت غیرمستقیم با تاکید بر مدل هاى تامین مالى صنایع پیشرفته ۱۹

گزارش تصویرى ۸۴

۶سخنرانى دکتر سورنا ستارى، معاون علمى و فناورى رییس جمهور

۱۲سخنرانى دکتر منطقى، رییس انجمن مدیریت فناورى ایران و عضو هیئت عامل ایدرو

۱۶معرفى و تقدیر از شرکت هاى برتر صنایع الکترونیک کشور

۵۹نمایشگاهى از محصوالت ارتقاء یافته با حمایت صحا

۳۸نشست تخصصى لزوم نفوذ فناورى پیشرفته در بنگاه هاى بزرگ و نقش آن ها در توسعه شرکت هاى خرد و کوچک

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب

۴



نگاهی به اجالس 
فعاالن صنایع 

الکترونیک

توسعه صنعتى به عنوان راهبرد اساسى پیشرفت و توسعه اقتصادى در جهان شناخته مى شود. صنایع نوین 
همگام با پیشــرفت فناورى سهم بیشترى  از رشد و توســعه اقتصادى را به خود اختصاص داده اند. صنایع 
الکترونیک که گســتره وسیعى از صنایع را اعم از فناورى اطالعات، ارتباطات، اتوماسیون و سایر صنایع مرتبط در 

بر مى گیرد از اهمیت راهبردى خاصى برخوردار است.
در برنامه هاى پنج ســاله توسعه جمهورى اســالمى ایران از برنامه دوم تا برنامه پنجم، رشد و توسعه این صنایع 
مورد تاکید واقع شــده و اکنون نیز اهمیت فعالیت هاى صنعتى دانش بنیان به عنوان بخش اصلى اقتصاد مقاومتى 

بیش از پیش آشکار شده است.
صندوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع الکترونیک (صحا) با هدف کمک به رشد و توسعه صنایع الکترونیک 
با تصویب مجلس محترم شــوراى اسالمى شکل گرفت و در مدت نزدیک به 20 سال فعالیت خود با حمایت مالى و 

اعتبارى سعى در ارتقاء این صنایع داشته است. 
در همین راســتا صحا با هدف توســعه اقتصاد دانش بنیــان از رهگذر فناورى هاى پیشــرفته، تبیین مهم ترین 
سیاست  هاى راهبردى در توسعه فناورى هاى پیشرفته در کشــور و جهت گیرى هاى راهبردى و پیامدهاى آن در 
حوزه هاى ســازوکارهاى حمایت غیرمســتقیم، اجالس فعاالن صنایع الکترونیک را با شعار «صنایع الکترونیک؛ 

پیشران اقتصاد دانش بنیان» در روز 19 مرداد 1395 برگزار کرد.
مخاطبان اجالس فعاالن صنایع الکترونیک کشور را شرکت هاى فعال در صنعت الکترونیک، سیاست گذاران حوزه 

صنایع نوین و فناورى هاى پیشرفته و پژوهشگران عرصه صنایع الکترونیک تشکیل مى دادند.
عناوین 3 نشست تخصصى این اجالس عبارت بودند از:

 سازوکارهاى حمایت غیرمستقیم با تاکید بر مدل هاى تامین مالى صنایع پیشرفته؛
 لزوم نفوذ فناورى پیشرفته در بنگاه هاى بزرگ و نقش آنها در توسعه شرکت هاى نوپا؛

 همکارى بین المللى و یادگیرى فناورى در دوران پساتحریم؛
در این مستند تالش شده است، تا محتواى طرح شده در اجالس فعاالن صنایع الکترونیک گردآورى و ارایه شود.

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان

۵



روح قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 
«فرهنگ سازی زیست بوم کارآفرینی و نوآوری» است

دکتر سورنا ستارى، معاون علمى و فناورى رییس جمهور در مراسم افتتاحیه:

در طول دو سال گذشته سعى کردیم در معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى زیست بوم 
کشور را تغییر دهیم. زیست بومى که باعث شده ما به بچه هایمان اهمیت ندهیم؛ به مغز و ایده 
و اختراع اهمیت ندهیم. البته این کار دولت به تنهایى نیست، وقتى فضاى کشور فضاى کار و 
تولید نباشد و افراد درگیر گرفتن مجوزهاى مختلف براى فعالیت باشند و فضاى فکرى داخل 
کشور، فضاى تولید و کارآفرینى نباشد، اتفاقاتى که در صنایع در سالیان گذشته داشتیم به این 
شکل خودش را نشان مى دهد. چیزى که ما بیش از هر چیز در کشور احتیاج داریم زیست بوم 

کارآفرینى است که باید شکل بگیرد.
بحث اقتصاد دانش بنیان، که در دو -سه سال گذشته خیلى جدى پیگیرى شده بود، بیشتر براى 

فرهنگ سازى همین زیست بوم است.
آن چیزى که ما به عنوان قانون حمایت از شــرکت هاى دانش بنیان داریم چیزى نیست جز 

این که این زیست بوم را فراهم کنیم.
درحال حاضر حدود 2500 شــرکت دانش بنیان داریم، که هر هفته تعداد آن افزایش مى یابد 

معاون  ستارى،  سورنا  دکتر 
علمى و فناورى رییس جمهور 
افتتاحیه اجالس صنایع  در مراسم 
الکترونیــک حضور یافــت و به 

سخنرانى پرداخت.
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و اخیرا ارزیابى مجدد آن شــروع شــده 
اســت. اما آن چیــزى کــه در فرآیند 
است، درست  پیش بینى شــده  قانون 
کردن فضاى کار براى این شــرکت ها 
اســت. این موضوع از طریق قوانینى 
کــه در قانون حمایت از شــرکت هاى 

دانش بنیان هســت؛ ماننــد معافیت هاى 
مالیاتى،گمرکى و تسهیالت صندوق نوآورى 

و تســهیالت جانبى که از طرف معاونت علمى و 
فناورى ریاست جمهورى و بنیاد ملى نخبگان اضافه شده 

براى شرکت  هاى کوچک و اســتارت آپ ها در بحث سربازى 
و همچنین بحث استقرار در شــعاع 120 کیلومترى، استقرار 
در نقاط مســکونى و... اتفاق مى افتد. ولى روح این قانون این 
ا ست که ارتباط مستقیم بسیارى از بخش ها مثل مالیات، بیمه، 
گمرك و شهردارى را از شرکت ها جدا کنیم تا شرکت فضایى 

براى کار کردن داشته باشد.
بحث بعدى موضوع بازارسازى براى شرکت هاست که باید به 
صورت جدى انجام شــود و از سال گذشته شروع شده است. 
هم تســهیالت صندوق و هم فرهنگ سازى باید اتفاق بیافتد 
همچنین ایجاد پیوســت هاى فناورى براى قراردادهاى بزرگ 

که تصویب شده و امسال اجرایى مى شود. 
در دولت این آمادگى هســت که ایــن اتفاقات بیافتد. ما باید 
به این برســیم که آن چیزى که سرمایه مملکت است نیروى 
انسانى است. سایر سرمایه ها زمانى معنى پیدا مى کند که این 

نیروى انسانى را به عنوان سرمایه قبول داشته باشیم. 
آن چیزى که پایه اقتصاد دانش بنیان است سرمایه هاى انسانى 
است. آدمى که اعتماد به نفس داشته باشد، آدمى که خودباور 
باشد، آدمى که تحصیل کرده باشد، دانش داشته باشد و حاضر 
شود براى دانش خود همه چیز را زیر پا بگذارد و اگر شکست 
خورد دوباره بلند شــود؛ این نیروى انسانى چیزى است که در 
دنیا کم است. براى همین به سراغ نیروى انسانى ما مى آیند. 
آن چیزى که در شــرکت ها در دنیا مشکل ســاز است نیروى 
انســانى اســت نه منابع مالى. نیروى انسانى نوآور و خالق و 
خالــق که بتواند تحول جدى در فــروش و تولید ایجاد کند، 

ندارند.
ما با شما همگى در یک طرف این دعواییم؛ براى این که تغییر 
ســاختارى فکرى را در جامعه ایجاد کنیم. جامعه اى که پول 
نفت آلوده و معتادش کرده اســت. من همیشه این را مى گویم 
که کشورى که 5000 ســال تاریخ تمدن، فناورى و تجارت 

دارد، هیچ وقت وابسته به نفت نبود. یک 
زمانى ابن ســینا، فارابى و رازى و خیام 
و اینها خلــق مى کردیم. از وقتى نفت 
آمده چه چیزى در آن سطح توانستیم 
ارایه دهیم؟ یادمان رفته از ریشه جدا 
شدیم، به جاى این که به نیروى انسانى 
تکیــه کنیم به مواد خــام تکیه کردیم، 
به یک ســرى ســرمایه هاى زیرزمینى و 
ســهل الوصول تکیه کردیم و االن فهمیدیم که 
دیگر با این سرمایه ها نمى توانیم کشور را اداره کنیم. دیگر 
براى 48 میلیون دانشجویى که داریم نمى توانیم به این شیوه 

شغل ایجاد کنیم. 
این بچه ها درس مى خوانند که نوآور و خالق شــوند و ارزش 
افزوده بــراى مملکت ایجاد کننــد. درس نمى خوانند که به 
دنبال اســتخدام در یک سیستم باشند و ما بترسیم که این ها 
را کجا مى خواهیم جا بدهیم و اســتخدام کنیم. کشورى که 
االن چهارمین تولید کننده مهندس دنیاست باید عزا بگیرد که 

این ها را کجا جا بدهد.
اگر آن روح را تغییر دهیم، روح کارآفرینى و نوآورى و خالقیت 
در این کشور به درستى پیاده سازى شود اتفاق خوبى مى افتد.

ما را در کشور جدى نمى گیرند تا موقعى که عدد قابل توجهى 
از GDP سرانه کشور از این محل تامین شود.

االن 2500 شرکت داریم. امســال چیزى در حدود 20 هزار 
میلیارد تومان باید فروش داشــته باشــند. ســال 93 نیز 11 
هزار میلیارد فروش داشــته اند. با وجود رکودى که داشتیم در 
برخى استارت آپ ها جهش هاى 10 برابرى داشتیم. این همان 
روحى اســت که باید تغییر کند که بخش خصوصى به جاى 

سرمایه گذارى روى زمین در دانشگاه ها سرمایه گذارى کند. 
ما تا بخش خصوصى را در حوزه پژوهش وارد نکنیم، پژوهش 

بازده الزم را ندارد.
ما با پول دولت نمى توانیم بازده خوبى در حوزه پژوهش داشته 

باشیم.
امیدواریم با این ایده هاى جدیدى که در دانشگاه ها و موسسات 
پژوهشــى دولتى و خصوصى وارد کردیم و با این روحى که 
این 2500 شــرکت در جامعه مى دمند، با تغییراتى که ایجاد 
مى کنند که خودش باعث ایجاد یک فضاى جدى کســب و 

کار مى شود، اتفاقات خوبى بیافتد و ما نیز حمایت مى کنیم.
تشکر مى کنم از وزارت صنایع که دوسال با ما هماهنگ بودند 

و اجازه دادند تغییراتى در بخش صنعت ایجاد کنیم.

سرمایه هاى 
انسانى پایه اقتصاد 

دانش بنیان است

صنایع الکترونیک، پیشران 
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وضعیت در مقایسه با دو سال قبل فرق 
کرده و خصوصًا در حوزه  استارت آپ ها 
و شرکت هاى نوپا اتفاقات خوبى افتاده 

است.
ما آمادگى داریم که در قالب چارچوب 
حمایــت از شــرکت هاى دانش بنیان، 
دهیــم  ارائــه  را  حمایت هــاى الزم 
همان طور که سعى کردیم در دو سال 

گذشته این قانون را پیاده کنیم.

فکــر مى کنم تــا عدد قابــل توجهى 
توانستیم این پیاده سازى را انجام دهیم. 
برخى از ابزار قانون اخیرا پیاده ســازى 
شده مانند بحث استقرار در شعاع 120 
کیلومترى یا استقرار در نقاط مسکونى 

که ماحصل چندماه گذشته است.
برخى از این اقدامات در حال انجام است 
و برخى ماننــد معافیت مالیاتى و بحث 
گمرکى دو سال است که انجام مى شود.

 امیدواریــم بتوانیم فضاى کارى را ایجاد 
کنیــم و فرهنگ کارآفرینــى در دولت، 
بخش خصوصى و فضاى کسب و کار در 
کشور پیاده شود که باید این اتفاقات بیافتد.
ما با هم باید این فضا و فرهنگ را تغییر 

دهیم و کار کنیم.
امیدوارم که هم شــما موفق شوید که 
در واقع نوك شمشیر هستید و تغییرات 
را ایجاد مى کنید و هــم ما بتوانیم در 
این بخــش عملکرد مــورد انتظار را 
داشته باشیم و کمک الزم را به صنایع 

دانش بنیان ارایه کنیم.
امیدوارم امســال بتوانیم حمایت قابل 
توجهى از صندوق نو آورى و شکوفایى 
کنیم. یک بخشــى از این کار حمایت 
اســت و در واقع پول آخرین مرحله در 

این پروسه است.
در بحث اقتصاد دانش بنیان اول از همه 
نیروى انسانى مهم است، بعد ایده، بعد 

تیم، اینها جلوتر از پول است.
مهــم تیمى اســت که عاشــقانه کار 
مى کند تــا بتواند این موضوع را تبدیل 

به کسب و کار کند.

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
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تدوین برنامه ١٠ ساله 
صنایع الکترونیک

مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه خبر داد:

وزیر  نعمــت زاده،  مهندس 
صنعت، معــدن و تجارت با 
فعاالن  افتتاحیه اجالس  در  حضور 
صنایع الکترونیک که در پژوهشگاه 
نیرو برگزار شــد، به ســخنرانى 

پرداخت.

خاطرم هســت، بعضى از دوســتان محقــق و صنعتگر را که مالقــات مى کردیم که 
اغلب هم از کادر علمى دانشــگاه ها و جوان هاى عزیز بودند، مى گفتند ما این کارها را 

مى خواهیم بکنیم و مى توانیم.
مثال یک مورد را بــه خاطر دارم که یکى آمد  گفت من فقط 10 پتنت در آمریکا دارم 
براى جوش ســیم طال به پایه IC و مى خواهم این تجارب را به کشــور بیاورم. یا فرد 
دیگرى که همراه همسرش در لندن نزدیک به 20 سال در زمینه الکترونیک تحصیل 
و پژوهش کرده بودند و مى گفتند، تجهیزات آزمایشگاهى بیمارستانى تولید کرده اند اما 

کسى از آنها نمى خرد و براى تامین مالى هم مشکالت زیادى داشتند.
ما با چند بانک صحبت کردیم و دیدیم بدنه کارشناســى بانک هاى ما به هیچ عنوان 
جوابگوى صنایع پیشــرفته و الکترونیک نیستند. یادم هست زمان جنگ که در توانیر 
بودیــم گفتیم برویم مراکز مخابــرات دیجیتال را بیاوریم. اولین مخالف ما شــرکت 
مخابرات آن زمان بود که مى گفتند ما این سیســتم فعلى را بومى کردیم و شــما چرا 
مى خواهیــد الکترونیکى بیاورید. گفتیم دنیا تغییر کــرده و باالخره باوجود مخالفت ها 
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رفتیم و قراردادى بســتیم و تجهیــزات جدید را خریدیم و به 
کشور وارد کردیم.

یا یادم هست که اوایل انقالب، سال 1359 وزیر صنایع شدم، 
آن موقــع مینى کامپیوترها درآمده بــود. در ایران هم قبل از 
انقالب IBM، مینى کامپیوترهــا را آورده بود و عده اى بعد از 
انقالب مى گفتند صالح نیست این کامپیوترهاى کوچک وارد 
شود. آن زمان تاکید کردم با فناورى نمى شود مقابله کرد. اما 

اجازه نمى دادند مینى کامپیوترها حتى وارد کشور شوند.
همان طــورى که اختراع موتور بخار و ماشــین چاپ موجب 
انقالب صنعتى در جهان شــد و یا در قرن نوزدهم تولید برق 
موج جدیدى در صنعتى شدن جهان بوجود آورد، بعد از جنگ 
جهانى دوم و در سال 1947 با اختراع الکترونیک موج جدیدى 
در جهت توسعه صنعت جهان بوجود آمد و این بار حرکت بسیار 
سریع تر بود. در آن چهل -پنجاه سال در قرن گذشته تحوالت 
زیادى ایجاد شــد و در 16 سال قرن اخیر هم تحوالت بسیار 
زیاد بود. کســانى که روند تحوالت پیشرفت فناورى جهان را 
پیش گویى مى کنند معتقدند در سال 2030 در کمتر از دو ماه 
دانش بشر رشــد پیدا خواهد کرد و هر دو ماه دو برابر خواهد 

شد. 
آن زمان احســاس کردیم باید مرکزى بوجود بیاید و دولت و 
مجلس را توجیه کردیم تا قانون تاســیس صندوق حمایت از 
الکترونیک تصویب شد. ما انتظارمان این بود که این صندوق 
تحول بیشــترى پیدا کند. البته در دولت قبل صندوق نوآورى 

و شــکوفایى به تصویب رســید و صندوق دیگرى در وزارت 
ICT بوجود آمد. این ها محملى شــدند براى حمایت از بخش 
تحقیقــات و تولیدات صنایع الکترونیــک و بعد تحت عنوان 

صنایع پیشرفته فعالیت کردند.
بعید مى دانم کســى باشــد که تصور کند که امروز در جهان 
جایى داریم که الکترونیک حضور نداشه باشد. حتى در زندگى 
روزمره در یک ماشــین لباسشــویى، در یخچال و ساده ترین 

وسایل.
در صنعــت خودرو در ســال 1990 در حدود 200 دالر در هر 
خودرو تجهیزات الکترونیکى بود اما امروزه به 2000 دالر در 
هر خودرو رسیده و 10 برابر شده و پیش بینى مى شود بزودى 
حدود یک سوم ارزش هر خودرو تجهیزات الکترونیک خواهد 
بود و در خودروهایى که خود ران هستند قطعا این میزان بیشتر 

است.
این نشــان مى دهد در زمینه هاى مختلف چطور نقش صنعت 
الکترونیک روزبه روز بیشــتر مى شود. در مخابرات، در IT، در 
تجهیزات پزشکى، ماهواره، وسایل صنعتى، اتوماسیون و غیره، 

روزبه روز این صنعت در حال توسعه است. 
ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت مقدارى کم کارى 
کرده ایم در طول این 20-30 سال گذشته و باید جبران کنیم.

ما با کمک اســاتید دانشگاه در حال تهیه برنامه راهبردى 10 
ساله صنایع الکترونیک و میکروالکترونیک هستیم. تقاضا دارم 
کمک کنید هر چه زودتر حتى اگر بتوانید براى برنامه 5 ساله 
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ایده بدهید. چون این صنعت را در مدت 
کوتاه مى شــود ایجاد کرد چرا که مرتبًا 
در حال تحول است. باید جهت گیرى 
داشــته باشــیم تا ســرمایه گذاران و 
محققــان جهت را بدانند که اقتصاد را 
براساس سیاست هاى اقتصاد مقاومتى، 

که توسط مقام معظم رهبرى ابالغ شده 
به سمت اقتصاد دانش بنیان ببریم و چاره اى 

جز این نیست.
در نشســتى درباره موج چهارم صنعتى شدن که در اروپا 

با ابتکار آلمان شــروع شــد، بحث اینترنت اشیاء مطرح شد 
به طورى که به دنبال آن هســتند که هرچه اشیا هست با هم 
بتوانند در ارتباط باشند. قطعه اى که در کارخانه در حال تولید 
اســت بدانند مشترى اش کیست و چه خصوصیاتى دارد تا در 
آن قطعه گنجانده شود. با تحوالتى که در صنعت الکترونیک 

در حال اتفاق است، این مسائل محقق خواهد شد.
حدود 20 ســال پیش در کنفرانســى در کانادا حضور داشتم، 
پروفســورى پیش بینى مى کرد که 30 ســال آینده مصرف 
مخابرات 1000 برابر خواهد شــد و قیمت استفاده از هر بیت 
یک هزارم آن، و امروز با گذشت 20 سال مشاهده مى کنیم که 

این پیش بینى در حال تحقق است.
ما چــاره اى نداریم غیر از این که گام به گام با این پیشــرفت 
حرکت کنیم. در بخش دانشــگاه ها آموزش هاى خوبى شروع 
شده و باید ارتباط صنعت و دانشگاه بیشتر شود چون این یک 
صنعت در حال تکوین اســت و تحقیقــات و تولید صنعت و 
آموزش جزو الینفک یکدیگرند. باید براى این منظور ساختار 
خاصى ایجاد شود. ما دست تمنا دراز مى کنیم و از دانشمندان 
خواهش داریم که کمک کنند که ســاختارهاى پویایى ایجاد 
کنیم تا صنعت را متحول کنیم و سهم ارزش افزوده را که هم 

اکنون در حدود یک درصد است باال بریم. 
تقاضــا دارم کمک کنیــد برنامه راهبــردى را هر چه زودتر 
مشــخص کنیم. کارگروه هایى تشــکیل شــده، در خیلى از 
زمینه ها برنامه راهبردى تهیه شده اما در برخى زمینه ها مانند 
ربات ها باید صنعتى شــود. در بخش دانشجویى فعالیت هاى 
خوبى انجام مى شود که باید صنعتى شود و باید برند خودمان 
را داشــته باشــیم. در تجهیزات پزشکى جلســات متعددى 
با مســئولین وزارت بهداشــت و صنایع بزرگ داشــتم و با 
سازندگان خودمان باید بسیج بشویم و تجهیزات آزمایشگاهى 
پیشــرفته الکترونیکى را در کشور تولید و طراحى کنیم. میزان 

سرمایه گذارى را باید افزایش دهیم. 
در جلســه اى که فردا بــا مدیرعامل 
بانک هاى کشــور در خصوص رونق 
تولید دارم خواهم خواســت دایره اى 
تخصصــى در صنایــع الکترونیک و 
ایجاد  بررســى طرح ها  براى  پیشرفته 

کنند. 
یک بــار این کار را در صنعــت نفت و گاز و 
پتروشیمى شــروع کردیم، طرح دادیم، آموزش 
پرسنل گذاشــتیم و سمینار دادیم، این بانک ها به تنهایى 
بیــش از 50 درصد از طرح هاى نفت و گاز و پتروشــیمى را 

انجام مى دهند. 
فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها در زمینــه الکترونیک باید در 
بانک ها مشغول شوند و زبان مشترك با متقاضى داشته باشند.
مقام معظــم رهبرى 5 رویکــرد عمده در سیاســت هایش 
مشــخص کرد. اولین رویکرد اعتماد بــه خودمان، حتى اگر 
بخواهیــم دانش فنى را از خارج بگیریم باید این اعتماد را در 
خودمان ایجاد کنیم که این دانش را جذب کنیم و این جذب 

نمى شود تا قابلیت درونى ایجاد شود.
 رویکرد دیگر برون گرایى اســت. ارتبــاط با جهان، صادرات 

بیشتر، بازاریابى، برند و غیره.
رویکــرد دیگــر مردمى بودن اســت. خوشــبختانه صنعت 
الکترونیــک به جز بخــش نظامى، بقیه اش مردمى اســت. 

تولید کننده و مصرف کننده عمدتا مردمى است.
رویکرد دیگــر دانش بنیان بودن اقتصاد مقاومتى اســت. در 
خمیرمایه دانش بنیان شــدن اقتصاد بحث الکترونیک مطرح 

مى شود.
رویکرد آخر نیز بحث عدالت اجتماعى است. که با این رویکرد 
بایــد به اهداف عدالت اجتماعى برســیم و علم براى علم یا 
تحقیق براى تحقیق یا صنعت براى پیشرفت کفایت نمى کند.
تقاضاى من این ا ســت بیشتر کار کنیم. ما آماده ایم در وزارت 
صنعــت کارگروه هاى دائمــى ایجاد کنیم. مــا به دنبال این 
هستیم که کل صنایع کشــور دانش بنیان شود. از طراحى و 

تولید صندلى تا هوافضا و غیره باید دانش بنیان شود.
ســرمایه اصلى این ملت جوان هــاى تحصیل کرده و متدین 
اســت و محصول آنها خدماتى است که باید به جامعه عرضه 
کننــد. تولید دانش و فناورى منجر به ایجاد اشــتغال و تولید 
ثروت و افزایش صادرات مى شــود و در این مسیر همه تالش 

خواهیم کرد.

به دنبال 
این هستیم که 

کل صنایع کشور 
دانش بنیان شود
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صنایع الکترونیک در صنایع پیشرفته جایگاه 
بسیار مهم و ممتازی دارد

دکتر منطقى، رییس انجمن مدیریت فناورى ایران و عضو هیئت عامل ایدرو، در مراسم افتتاحیه:

اگر بخواهیم صنایع پیشــرفته را گروه بندى کنیم، به دو گروه تقسیم مى  شود: یک گروه شامل 
صنایع الکترونیک و بقیه صنایع پیشرفته را در گروه دیگرى مى گذارند.

این نشان مى دهد که در صنایع پیشرفته صنایع الکترونیک جایگاه بسیار مهم و ممتازى دارد.
بعضى از کشورها به این واقعیت رسیدند که براى این که این حوزه  را تقویت کنند در سطح وزارت 
یک مجموعه به آن نگاه کنند، به عنوان مثال دولت چین را که بررسى کردیم آن ها یک وزارت 
الکترونیک درست کردند. ممکن است یک وزارت الکترونیک درست کنند و بعدا با وزارت دیگرى 
ادغام کنند اما براى شروع کار وزارت الکترونیک درست کردند. مى توانم بگویم ICT که در دنیا 
یکى از بازیگران اصلى این حوزه است، از زیرساخت هاى این وزارت خانه بود. وزارت الکترونیک 
برمبناى استراتژى ملى این موارد را فرموله مى کند و به همه زیرساخت هاى خودش مى دهد و 
زیرمجموعه ها مطابق با آن عمل مى کنند و گزارش مى دهند. وزارت هم کمک مى کند که مسایل 

خودشان را مثل موانع قانونى یا مالى برطرف کنند.
اگر قبل از انقالب را بررسى کنیم یکى از مولفه هاى اصلى برنامه ششم قبل از انقالب که البته 
اجرا نشد، بحث الکترونیک بود. بحثى که مى کردند این بود که صنایع الکترونیک و صنایع هوایى 

در بحث  High-tech ضعف هاى موجود را برطرف مى کند.
در مورد بحث این که local content چه باشد ممکن بود به قسمت هاى مکانیک فکر کرده باشند 

اما بحث اصلى بخش الکترونیک بود و در یک مجموعه بر روى آن کار مى کردند.
بررســى کرده بودند که بهترین جا از نظر فرهنگى و صنعتى شــیراز است. البته یکى دیگر از 

دکتر منوچهر منطقى، رییس 
انجمن مدیریت فناورى ایران 
و عضو هیئت عامل سازمان گسترش 
و نوسازى صنایع ایران (ایدرو)، در 
فعاالن  اجالس  افتتاحیه  مراســم 
به ســخنرانى  الکترونیک  صنایع 
پرداخت. مشروح سخنرانى ایشان 

در ادامه آمده است.
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بحث هاى خیلى مهم فناورى هاى پیشرفته این 
است که واقعا فناورى هاى پیشرفته تلفیق 

خیلى نزدیکى با هم دارند.
 بعد از انقالب به این موضوع کم توجهى 
شد، توجه به این مجموعه کم شد و با 
توجه به مجموعه هــاى مکانیکى این 

مجموعه رشد کمترى پیدا کرد. 
در بحــث صنایع پیشــرفته در ســطح 

سیاست گذارى باید اقدام شود. باید برنامه ریزى 
شــود و این که چطور جارى شــود در بخش هاى 

دیگر، از کارهاى وزارت مربوطه  است.
بیاییم ببینیم وضعیتمان در صنایع الکترونیک چطور است. یک 
بحثى که االن هســت این ا ست که آیا مى توانیم در این رشته 

خلق محصول کنیم؟
 در این بحث مى رســیم به کیفیت آزمایشــگاهى مورد نظر آیا 
تجهیزات الزم را داریم؟ و نهایتا آیا مى توانیم بعد از این که این 

مراحل طى شد به خلق محصول برسیم؟
بزرگ ترین مزیت ما در زمینه نیروى انسانى الکترونیک است. 

در ســال 93 رییس دانشگاه صنعتى شریف گزارش دادند که از 
100 نفر 90 نفر شــریف را انتخاب کردنــد و از 90 نفر 70 نفر 

رشته هاى مرتبط با الکترونیک را انتخاب کردند.
این نشــان مى دهد که در واقع بهترین  نیروهاى انسانى ما این 

رشته ها را انتخاب مى کنند.
نکته مهم تر این ا ست که اگر به آموزش در دانشگاه ها نگاه کنیم 
به روز ترین آموزش ها در بخش الکترونیک  است و پدیده هایى که 
در جهان اتفاق مى افتد اســاتید این رشته با فاصله زمانى کمى 
حتما به آن مى پردازند. درس مى دهند یا پروژه تعریف مى کنند، 
اگر بخش کنترل پروژه هاى مهم جهانى را بررسى کنید مى بینید 

که هسته اصلى آن دانشمندان ایرانى بودند.
در بحث طراحى نیز ساده ترین بخشى که امکان طراحى سیستم 
و محصول در آن وجود دارد بخش الکترونیک است و غیرممکن 
است کسى در رشته الکترونیک تحصیل کند و در دوران تحصیل 

یک یا دو محصول طراحى نکرده باشد.
بعــد از انقالب، ما در بحث مهندســى معکوس به خصوص در 
بخش دفاعى خیلى خوب کار کردیم، اولین جایى که مهندسى 
معکوس نشد بلکه طراحى شد و محصول به سرعت جواب داد، 
بخش الکترونیک اســت. این نشــان مى دهد ما در این بخش 

توانمندى فوق العاده زیادى داریم.
در این جمع شرکت هایى هستند که از نظر فناورى مى توانند جزو 

10 شرکت اول دنیا باشند.

اما دو مسئله وجود دارد، اول این که بازاریابى 
مدرن را بلد نیستند، مسئله دیگر آن ا ست 
که در بحث کســب و کار باید یک سرى 
حمایت هایى از طرف دولت انجام شود 
که شرکت ها بتوانند در عرصه جهانى 

خودشان را مطرح کنند.
سوال این ا ســت که چرا این صنعت را 
مورد توجه قــرار ندادیم و چکار کنیم که 

مورد توجه قرار بگیرد.
این صنعت باید در ســطح وزارت باشد. در اوایل 
انقالب 40 تا 60 درصد زیرســاخت هاى مورد نیاز مخابرات 
را در کشور تامین مى کردیم اما امروزه با توجه به پیشرفت هاى 
تکنولوژى، صنایع ما نتوانســتند خودشان را تنظیم کنند و ما از 

گردونه خارج شدیم.
در بخــش وزارت صنعت، معدن و تجــارت، حوزه الکترونیک 
هیچ گاه به صورت پررنگ مطرح نشد که جزو مواردى باشد که 
حتما باید در آن پیشرفت سریع صورت گیرد و معموال به صورت 

زیرمجموعه سایر حوزه ها مطرح شد.
در یــک مقطعى توجه به الکترونیک زیاد شــد و قانون دادند و 

صندوقى ایجاد شد اما روندش کند بود.
وقتى مجموعه میکروالکترونیک با ICT ادغام شد، توجه بیشترى 

به بحث میکروالکترونیک شد.
در بخش هاى دفاعى توجه خوبى به میکروالکترونیک شد.

در رشته الکترونیک افراد منفرد وارد دانشگاه مى شوند و منفرد 
خارج مى شوند. در حالى که در هر زمینه اى که پیشرفتى حاصل 
شده ناشى از کارگروهى تیمى افراد با تخصص سطح باال بوده 

است.
اگر بخواهیم در سطح پیشرفته، رشد کنیم حتما باید چند پروژه یا 
سند بزرگ ملى در این حوزه تعریف کنیم و مشارکت بین المللى 

جذب کنیم.
ما در ســطح سیاســت گذارى باید در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و وزارت ارتباطات وارد شــویم. پیوســت فناورى که در 
وزارت صنعت در حال تهیه است، در حوزه هاى استراتژیک مطرح 
بود که ابتدا الکترونیک جزو آن نبود اما االن الکترونیک هم به 
آن اضافه شده است. در حال حاضر حوزه الکترونیک به صورت 
یک بخش زیر نظر یک معاونت اســت که الزم است براى این 
حوزه یک معاونت درست شود. پژوهشگاه الکترونیک نیز امروزه 
با کمک دانشگاه تهران درست شده که ابتدا به صورت موسسه 
بود. در آخر باید بگویم یکى از حوزه هایى که مى توان براى آن 

سیاست گذارى کرد، بحث الکترونیک خودرو است.

در 
هر زمینه اى که 

پیشرفتى حاصل شده 
ناشى از کارگروهى افراد با 

تخصص سطح باال بوده 
است
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ورود صحا به سرمایه گذاری ریسک پذیر از 
نیمه دوم سال جاری

دکتر وحدت، مدیرعامل صحا در مراسم افتتاحیه خبر داد:

هیئت  رئیس  وحدت،  دکتر 
مدیره و مدیرعامل صندوق 
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع 
در  سخنرانى  با  (صحا)  الکترونیک 
فعاالن  اجالس  افتتاحیه  مراســم 
صنایع الکترونیک به بیان مطالبى در 
خصوص عملکرد و برنامه هاى صحا 

پرداخت.

صنایع الکترونیک بدین صورت تعریف مى شود: صنایع ارتباطات و فناورى اطالعات، سخت افزار، 
نرم افزار، انرژى هاى نو، الکترونیک مصرفى و همین طور الکترونیک نورى؛ با این تعریف سهم 

قابل توجهى از صنایع پیشرفته را صنایع الکترونیک تشکیل مى دهند.
این صنعت امروزه در دنیا کاربرد گسترده اى در صنایع و حوزه هاى مختلف صنعتى و غیرصنعتى 
دارد و سهمى جدى در تجارت جهانى داشته و بعد از سوخت هاى فسیلى جایگاه دوم را دارد و 16 

درصد از تولید ناخالص جهانى را به خود اختصاص داده است.
آمار و اطالعاتى که مرتب مى شنویم از شرکت هاى نوظهورى است که در رتبه بندى شرکت هاى 

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
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دنیا آمده اند و جاى شرکت هاى قدیمى را گرفته اند، همه مربوط 
به این حوزه هستند.

در این حوزه از صنعت در مقایسه با بخش هاى دیگر، ایجاد ارزش 
افزوده جدى وجود دارد و میزان ســرمایه گذارى کمترى براى 
ایجاد هر شغل نیاز است. این حوزه از صنعت اشتغال ارزشمندى 
ایجاد مى کند و متخصصان را به کار مى گیرد. داشتن توانایى در 
این حوزه براى کشورها قدرت نرم ایجاد مى کند. همین طورکه 
مى دانیم پتانســیل باالیى در کشور از نظر نیروى انسانى داریم 
و بهتریــن دانش آمــوزان و نیروهاى فکرى مــا در حوزه هاى 
الکترونیــک و برق و IT تحصیل مى کنند. با این پتانســیل و 
ویژگى هایى که داریم و در این صنعت مى شناســیم احســاس 

مى شود که سهم موثرى در حوزه تولیدات در کشور نداریم.
تاســیس صندوق حمایت از صنایع الکترونیــک در دوره آقاى 
مهندس نعمت زاده که در سال 75 وزیر صنایع بودند، در مجلس 
شوراى اسالمى تصویب شــد و در سال 78 شروع به کار کرد. 
تالش شده که این صندوق جایگاه کارشناسى خود را حفظ کند 

و بتواند این جایگاه را ارتقا دهد. 
صندوق تا کنون بیش از 1200 طرح را به ارزش 3000 میلیارد 
ریال حمایت کرده اســت که 1000 میلیارد ریال مربوط به سال 
94 بوده است. سال گذشته 1500 میلیارد ریال مصوبات داشتیم 
کــه 1000 میلیارد ریال آن تخصیص پیدا کرد و توانســتیم به 
شــرکت ها تســهیالت اعطا کنیم. در حوزه ضمانت نامه ، 800 

میلیارد ریال ضمانت نامه صادر شده است.
حوزه هــاى فعالیت صنــدوق تا به حال بحث هــاى حمایت به 
شــکل تســهیالت، صدور ضمانت نامه، خدمات کارشناسى و 

سرمایه گذارى ریسک پذیر بوده است.
در بحث سرمایه گذارى ریسک پذیر شناخت خوبى در کشور وجود 
ندارد و به شکل اجرایى هنوز راه نیافتاده است. رویه و آیین نامه اى 
تدوین شده که به مراجع تصویب رفته و بزودى صندوق در این 
حوزه فعالیت خواهد کرد، با مدل مشخصى که مدل غیرمستقیم 
و حمایت از شــرکت هایى خواهد بود که آن ها ســرمایه گذارى 

ریسک پذیرکنند. 
امروز در این نشست ســه محور کلیدى داریم و سه نشست با 
حضور نزدیک به بیست نفر از کارشناسان بخش خصوصى برگزار 
مى شود. همچنین نهادهاى تخصصى حرفه اى و سیاست گذاران 
دولتى در این نشست ها حضور خواهند داشت و امیدواریم نتایج 
خوبى داشــته باشد. ســه محور را براى مشکالتى که در حوزه 
صنایع پیشــرفته وجود دارد در این سه نشست بررسى خواهیم 

کرد.

اول بحث حمایت هاى دولت و این که این حمایت ها باید به چه 
شکلى باشــد و تامین مالى به چه شکلى باید اتفاق بیافتد و آیا 
روش هایى که در کشور اجرا مى شود به شکل اعطاى تسهیالت 
موثرند؟ یا روش هاى بهترى وجود دارد، مورد بررسى قرار خواهد 

گرفت.
محور دوم بحث لزوم نفود فناورى در بنگاه هاى بزرگ اســت، 
به واسطه این که اگر نفوذ فناورى در بنگاه هاى بزرگ اتفاق بیافتد 
تولیدات موثرتر و ارزش افزوده جدى خواهند داشت و مسیر براى 

رشد شرکت هاى کوچک تر هم باز مى شود.
و محور سوم بحث همکارى هاى بین المللى و یادگیرى فناورى 
است. فرصت هایى که تاکنون چندین بار در کشور ایجاد شده و ما 
توانستیم بخشى از فناورى را منتقل کنیم و علتى که نتوانستیم 
بومى کنیم چیست؟ و این یادگیرى فناورى درست اتفاق نیفتاده 

است. 
یکى از اتفاقات خوب در سال اقتصاد مقاومتى تشکیل کارگروه 
اقتصاد دانش بنیان ذیل ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى است که 
با ریاست مهندس نعمت زاده ، بحث پیوست هاى فنى در آن دنبال 
مى شــود و مباحثى از این دست مانند بحث تامین مالى صنایع 

پیشرفته و غیره در این کارگروه دنبال مى شود.
امیدواریم از نشســت هاى جانبى این اجالس بهره بردارى الزم 

صورت بگیرد و نتایج موثرى در پى داشته باشد.
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معرفی و تقدیر از شرکت های برتر صنایع 
الکترونیک کشور

همزمان با برگزارى اجالس فعاالن صنایع الکترونیک، از شرکت هاى برتر در این حوزه تقدیر شد.
پیش از برگزارى این اجالس، طى فراخوانى عمومى، از شــرکت هاى فعال در صنایع الکترونیک کشــور دعوت شــد تا بخشى از 

داده هاى فنى و اقتصادى مربوط به فعالیت شان را در قالب فرم ارزیابى ارائه کنند.
پس از بررسى اولیه فرم هاى ارسال شده،40 شرکت واجد شرایط، در کارگروه داورى متشکل از نمایندگان و مسئوالن در بخش هاى 

خصوصى و دولتى مورد ارزیابى قرار گرفتند.
اعضاى این کارگروه عبارت بودند از دکتر الیاســى؛ معاون سیاســت گذارى و ارزیابى راهبردى معاونت علمى و فناورى ریاســت 
جمهورى، دکتر مهدوى؛ جانشــین ریاســت مؤسســه تحقیقات دفاعى وزارت دفاع، مهندس میرنژاد؛ مدیرکل دفتر صنایع برق و 
الکترونیک، مهندس رســتگار؛ رئیس هیئت مدیره ســندیکاى صنعت مخابرات ایران و دکتر قربانى؛ سرپرست مدیریت فنى و امور 
اقتصادى صحا، که پس از بررســى شــرایط اولیه و بر اساس آراء نهایى، سرانجام 9 شرکت را به عنوان بنگاه هاى برگزیده فعال در 
حوزه هاى مختلف صنعت الکترونیک کشور انتخاب کردند. این برگزیدگان در 4 حوزه شرکت هاى «نوپا»، «توسعه یافته»، «فناور» 

و «تولید کننده محصول یا ارائه دهنده خدمات خاص» دسته بندى و معرفى شدند.
البته قرار گرفتن در دسته بندى هاى مختلف، نافى سایر جنبه ها و ویژگى هاى شرکت اعم از فناور بودن، توسعه یافتگى و غیره نبوده 

و صرفاً بر اساس برخى ویژگى هاى برجسته و بر اساس اطالعات موجود صورت گرفته است. 
شایان ذکر است، در این ارزیابى، شاخص هاى کمى و کیفى توسعه اى شرکت ها مورد مالحظه قرار گرفته است. 
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بر اساس رأى نهایى هیئت داوران، 9 شرکت جهت دریافت لوح تقدیر و تندیس اجالس فعاالن صنعت الکترونیک کشور انتخاب 
شدند:

 شرکت هاى نوپا:
1- پویا اندیشان موج آریا

شــرکتى که پس از تثبیت از مرکز رشد شریف خارج شده و با طراحى هاى بومى، موفقیت هاى قابل توجهى را در راه تجار ى سازى 
ایده ها و رشد آهنگ فروش کسب کرده است.

 شرکت هاى توسعه یافته:
1- پویندگان راه سعادت

توسعه پایدار این شرکت و سهم باالیى که صادرات محصوالت از فروش داشته، مورد توجه قرار گرفته است.
2- نیکو الکترونیک پیشرو

تالش هاى چندین ساله در تغذیه صنعت الکترونیک و فراهم نمودن زیرساخت هاى این صنعت، از شایستگى هاى این مجموعه به 
شمار مى رود.

3- مهندسى نرم افزار رایورز
این مجموعه در شمار شرکت هاى توسعه یافته، با سابقه چندین ساله در صنعت IT کشور قرار دارد.

 شرکت هاى فناور:
1- تحقیقات الکترونیک فطروسى

فعالیت هاى تحقیق و توسعه و حرکت همگام با فناورى هاى روز دنیا در حوزه مربوطه، از ویژگى هاى این شرکت است.
2- مهندسى توان پژوهان فناور پاسارگاد

فعالیت هاى دانش بنیان، اشتغال نیروى انسانى متخصص و تولید در کالس هاى جهانى، این شرکت را در مسیر موفقیت قرار داده 
است.

 تولید کننده محصول یا ارائه دهنده خدمات خاص:
1- کارخانجات تولیدى المپ هاى فوق کم مصرف بهنور یزد

انتقال دانش فنى به کشور با توانمندى تنوع بخشى و بومى سازى که بخشى از نیاز کشور را از واردات المان هاى الکترونیک نورى 
مرتفع مى سازد، این تولید کننده را شایسته تقدیر کرده است.

2- فناورى ارتباطات نورى امین (فانا)
این شرکت تولیدکننده موفقى در زمینه سیستم هاى انتقال نورى و صنایع ارتباطى از جمله DWDM بومى است.

3- نسیم همراه
این شرکت موفق با تولید محصوالت در حوزه نفت، در سال هاى تحریم، بخشى از خالء نیازهاى کشور را مرتفع نموده است.

همچنین شرکت هاى ذیل، به پاس تالش ها و نقش ارزنده در صنعت الکترونیک کشور شایسته تقدیر و تشکر شناخته شدند:
1- نیان الکترونیک
2- رستافن ارتباط

3- الکترونیک افزار آزما
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اقتصاد دانش بنیان

۱۷



یکى از اهدافى که اجالس فعاالن صنایع الکترونیک دنبال می کرد، بازاندیشــى و بازبینى سیاست هاى دوره 17 
ساله عملکرد قبلى صندوق بوده است و اینکه آیا براى دوره دوم عمر خودش باید همان سیاست ها را ادامه دهد 

یا مى شود سیاست هاى دیگرى را جایگزین کرد یا به آن افزود.
بر این اساس ســه محور عمده اى که مى تواند سیاســت هاى آتى را تعیین کند انتخاب شده و براساس هریک از این 

موضوعات یک نشست تخصصى با حضور صاحب نظران و فعاالن این عرصه طراحى شده است.
در ادامه گزارش محتواى ارائه شده در این نشست هاى تخصصى آمده است.

نگاهی به نشست های 
تخصصی اجالس 
فعاالن الکترونیک

یکى از اهدافى که اجالس فعاالن صنایع الکترونیک دنبال می کرد، بازاندیشــى و بازبینى سیاست هاى دوره 
ساله عملکرد قبلى صندوق بوده است و اینکه آیا براى دوره دوم عمر خودش باید همان سیاست ها را ادامه دهد 

یا مى شود سیاست هاى دیگرى را جایگزین کرد یا به آن افزود.
بر این اساس ســه محور عمده اى که مى تواند سیاســت هاى آتى را تعیین کند انتخاب شده و براساس هریک از این 

نگاهی به نشست های نگاهی به نشست های 

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب

۱۸



سازوکارهای حمایت غیرمستقیم با تاکید 
بر مدل های تامین مالی صنایع پیشرفته

 دبیر نشست تخصصى:
علمى  هیئت  عضو  ناظمى؛  دکتر 
مرکز تحقیقات سیاســت علمى 

کشور و دکتراى مدیریت فناورى

 اعضاى نشست تخصصى
سرپرســت  صادق زاده؛  دکتر   -
معاونت آموزش ، پرورش و فناورى 

وزارت صنعت، معدن و تجارت
- دکتــر هامونــى؛ مدیرعامل 

فرابورس ایران
- مهندس سلجوقى؛ عضو هیئت 
عامل ســازمان فناورى اطالعات 

ایران
- مهنــدس امانى؛ مدیرکل دفتر 
و  مدیریت  ســازمان  صنعــت 

برنامه ریزى کشور
معــاون  نقــى زاده؛  دکتــر   -
و  نوآورى  صندوق  توانمندسازى 

شکوفایى

در حوزه تامین مالى براى صنایع پیشرفته، با توجه به تجربه اى 

دکتر صادق زاده

که در سازمان گسترش (و نوسازى صنایع ایران«ایدرو») داریم 
روش هاى نوینى تجربه کرده ایم. بر اساس اسناد باالدستى که 
در مــورد صنایــع پیشــرفته و نوین وجود دارد، هم در ســند 
چشــم انداز 1404، هــم در قانــون رفع موانع تولیــد، هم در 
سیاســت هاى اصل 44، هم در عناوین برنامه هاى بانک ها در 
این 5 ســاله، هم در قوانین بودجه ســاالنه در حوزه علم و فناورى و صنایع پیشرفته، 

بند ها و تبصره ها و موادى را پیش بینى کرده ایم.
سازمان هاى توســعه اى در حوزه صنایع پیشرفته وظیفه دارند با مشارکت حداکثر 49 
درصــدى دولت و حداقل 51 درصــد بخش غیردولتى، اعــم از نهادهاى عمومى و 

خصوصى،  در فعالیت هاى مشترك تولیدى، سرمایه گذارى کنند.
طبیعى اســت که براى تامین منابع مالى براى ســرمایه گذارى مشــترك در صنایع 
پیشرفته و ریسک پذیر، در مقاطع مختلف زمانى استقبال از بخش خصوصى کم باشد، 
به دلیل این که عمدتا پول در جایى اسکان پیدا مى کند که نرخ بهره ورى سرمایه گذارى 

نشست تخصصى اول:

نشسـت اول

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان

۱۹



باال و ریسک آن پایین باشد. بنابراین تشویق اساتید دانشگاه 
و فعــاالن بخــش پژوهــش و R&D که بــر محصوالت 
خودشان ســرمایه گذارى مالى انجام دهند و تا 51 درصد در 

سرمایه گذارى شرکت کنند، کار سختى است.
از ســوى دیگر اساتید دانشــگاه ها و پژوهشگران عمدتا کار 
فرهنگى، فکرى و تولید علم انجام مى دهند و فعال اقتصادى 

نیستند.
از طرفى آن هایى که داراى ســرمایه هســتند چه در شبکه 
بانکى، اعم از دولتى و خصوصى، صندوق ها و چه حوزه تولید 
علم و ارزشیابى محصوالت فکرى و فرهنگى، تجربه الزم را 

ندارند و پل زدن بین این دو کار سختى است.

مرحوم دکتر عظیمى از کسانى بود که 

مهندس سلجوقى

مقوله توسعه کشور را مطرح مى کرد، 
وى معتقد بود ما در کشــور نهادهاى 

الزم براى توسعه را نداریم.
شــرکت هاى  توســعه  مقولــه  در 
دانش بنیــان، دو نوع نهــاد زیربنایى 
نیــاز داریم که باید راه اندازى شــود تا بتوانیم شــرکت هاى 

دانش بنیان را حمایت کنیم.
یکى از این نهادها، فیزیکى اســت؛ ســال 1367 پیشــنهاد 
شکل گیرى مراکز رشد مطرح شد و در سال 1380 توانستیم 
آیین نامه و اساســنامه مراکز رشد پارك ها و کریدور هاى علم 
و فناورى را بنویسیم و امروز چیزى در حدود 187 مرکز رشد 
در کشــور داریم و 37 پارك علم و فنــاورى و پنج کریدور 
مصوب شده است، که هنوز اجرایى نشدند. در کنار اینها یک 
ســرى نهادهاى ســرمایه اى مى خواهیم که به نوآور و فناور 

کمک کند. 
تعیین روند تشــکیل ایــن نهادهاى ســرمایه اى که همان 
ســرمایه گذارى خطرپذیر اســت، در نهادهاى تصمیم گیرنده 
 VC کشور طوالنى شده است، ما از سال 1385 سعى کردیم
را راه اندازى کنیم. اما متولى پیدا نمى شد تا بالخره بهمن ماه 
ســال گذشــته، ســازمان بورس به عنوان متولى اساسنامه 
آن را تصویب کرد و امســال هم با حضور دکتر ســتارى 5 
ســرمایه گذار خطر پذیر رسمى شدند و مجوز رسمى گرفتند و 

37 سرمایه گذار خطر پذیر غیر رسمى هم داریم.
امــا در مورد شــتاب دهنده ها هیچ اقدامى نشــده و یکى از 
چیزهایى اســت که باید در برنامه ششم گذاشته شود و جزو 

وظایف وزارت علوم و تحقیقات و فناورى است. 
 ،(Crowd funding) همین طــور در مورد تامین مالى جمعى

بعد از راه اندازى وب 2، یکى از منابع اصلى تامین سرمایه در 
کشورهاى پیشرفته اســت، کرات فاندینگ چهار روش دارد: 

اهدا، پاداش، وام و سهام. که متولى آن هم معلوم نیست.
نزدیک 2 سال است که با سازمان بورس و وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعى، در حال تدوین آیین نامه هستیم اما به قدرى 
کنــد پیش مى رود که  مانند نوش دارو بعد از مرگ ســهراب 

است. ما در مقابل فناورى مقاومت داریم.

رویکرد حمایت غیرمســتقیم، رویکرد 

دکتر نقى زاده

مهمــى اســت کــه باید بــه آن در 
چارچوب هاى قانونى پرداخته شــود و 

بسیار حائز اهمیت است.
این رویکرد از ســه منظر قابل بررسى 
اســت: از نظــر تخصصــى، چگونه 
حمایت هاى غیرمســتقیم را جارى کنیم. چون کار ســختى 
اســت، اشــکاالت قانونى دارد و در بعضى حوزه ها منجر به 

تخلفاتى خواهد شد.
بحث دیگر حوزه سیاست گذارى کالن است، بخش اصلى کار 
بخش فرهنگ ســازى است و یک بخش هم که شاید توسط 
نهادهاى تامین مالى کشــور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته 
بحث توانمندسازى است که در این زمینه کم کار انجام شده 
است. در دوره هاى مختلف به کسب و کارهاى کوچک کمک 
شده اما بحث اصلى که توانمندســازى مدیریتى این هاست 
کمتــر مورد توجه قرار گرفته که خود این نیز یک ابزار تامین 
مالى است. یعنى نهادهاى تامین مالى بصورت غیرمستقیم از 
طریق شبکه هاى مالى این کار را انجام مى دهند. مشابه این 
کار را در کانادا و فنالند و دانمارك و ایاالت متحده مشاهده 

مى کنیم.
هر کشــور پیشــرویى که در حوزه فناورى مى بینید یکى از 
برنامه هاى کالن کشــور را در حــوزه تامین مالى حمایت از 

تجمیع منابع براى توانمندسازى مى دانند. 
صنــدوق نوآورى و شــکوفایى در حــوزه الکترونیک بدلیل 
توانمندى هاى موجود و به دلیل اینکه حوزه اى بود که رشــد 
خیلى خوبى در بخش استارت آپ ها داشت، موفق شده میزان 
حمایت خوبى را از این شرکت ها تصویب کند. مطابق آخرین 
آمارى که ما تا تیرماه امســال داریــم،  164/5 میلیارد تومان 
توســط صندوق نوآورى و شکوفایى از شرکت هاى این حوزه 

حمایت شده که روندى رو به رشد دارد.
این حجم تزریق سرمایه و تامین مالى توسط صندوق مى تواند 

یکى از محرك هاى این بخش مهم فناورى کشور باشد.

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب

۲۰



فرابورس در حدود ســه ســال اخیر با 

دکتر هامونى

عالى  همکارى ســازمان و شــوراى 
بــورس، اقداماتى در حوزه دانش بنیان 
انجام داده است و اقدامات گسترده ترى 

هم باید صورت گیرد.
یکــى از مهم ترین اقداماتــى که در 
این حوزه انجام شــده، بحث راه انــدازى VC و بازار دارایى 
فکرى است که طى یکى دو هفته اخیر حجم معامالت خوبى 
پیــدا کرده و اکنون در حال ثبــت 4-5 میلیارد تومان پتنت 
(patent) یا سهام شرکت هاى دانش بنیان هستیم که انشاهللا 
در این بازار انجام شــود. تا االن 1 میلیــارد و 400 میلیون 

تومان پتنت (patent) در بازار فرابورس معامله شده است.
در گزارش یکى از معتبرترین بانک هاى ســرمایه گذارى دنیا، 
در حوزه دانش بنیان و شرکت هایى که VC شدند بالغ بر 128 
میلیارد دالر در دنیا ســرمایه گذارى شده که 65 درصد از این 
سرمایه گذارى ها در حوزه ICT ،IT و صنایع الکترونیک بوده 

است.
یکى از مهم ترین موضوعــات در این مقوله بحث کپى رایت 
اســت که در ایران با توجه به این که ما هنوز موفق به احراز 
هویت مالکیت نرم افزار نشده ایم، نتوانستیم در این حوزه وارد 
شــویم و با وجود مراجعه بسیارى که سرمایه گذاران خارجى 
به فرابورس براى ســرمایه گذارى در این حوزه دارند، با توجه 
به موانع موجود، شــاید هنوز نتوانیم به این نوع درخواســت 
ســرمایه گذارى پاسخ مناســب بدهیم. اینجا همکارى همه 

دستگاه ها الزم است که بتوانیم در حوزه نرم افزارهایى که در 
این خصوص تولید مى شوند، مرجعى داشته باشیم که مالکیت 
را ثبــت و احــراز هویت کند تا ما بتوانیم براســاس قانون و 
مســتندات آن معامالت را انجام دهیم و اگر شــرکت هایى 
در این حوزه هستند، ســهام آنها را معامله کنیم یا الیسنس 

(licence)  دهیم.
چند سالى است که در بازار بورس فقط روى سهام، -به عنوان 
محصولى که از قدیم بوده و معامله مى شده- تکیه نمى شود 
و االن پتنت ها در بازار سرمایه به عنوان اوراق بهادار شناخته 

و معامله مى شوند.
الیســنس (licence) قابل معامله است و به عنوان یک ورق 
بهادار شــما مى توانید حق بهره بــردارى از یک محصول را 

واگذار کنید.
در خصوص ســهام شــرکت هاى دانش بنیان هم همین طور 
اســت. پیش از این تصور مى شد شــرکت ها باید یک ترك 
ریکورد ســه ساله مثبت و سودآور داشــته باشند تا وارد بازار 
بشــوند، االن این مسئله وجود ندارد و شرکت مى تواند از بدو 
تاســیس وارد بازار شود و به طور شــفاف با سهام داران خود 

مذاکره کند و در بازار ورود پیدا کرده و تامین مالى کند.
به هر حال تابلوى شرکت هاى دانش بنیان که در حال حاضر 
طراحى شــده و  انشاهللا در دو ســه هفته آینده با کمک خود 
شــرکت ها و سازمان بورس رونمایى خواهد شد، اقدام مثبتى 
اســت و مى تواند ورود شــرکت هاى دانش بنیــان به بازار را 

تسریع کند.

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان

۲۱



اهمیــت فرابــورس بــراى توســعه 

دکتر ناظمى

تکنولوژى از چند جهت اســت؛ یکى 
موقعى که شــرکت هاى اســتارت آپ  
( start up) مى خواهند سهام خود را 
عرضه عمومــى کنند، یکى زمانى که 
قرار اســت خریــد و فــروش پتنت 
(patent) به عنوان اوراق بهادار انجام شود  (سال گذشته  چنین 
کارى در ایران انجام شــد و دو پتنــت در فرابورس خرید و 
فروش شــد) و دیگرى جمع آورى سرمایه براى شرکت هایى 
که مى خواهند تامین ســرمایه کنند،  که تا به حال شاید کمتر 
به آن توجه شده و یکى از الزامات اصلى براى ورود به دورانى 
که قرار اســت اســتارت آپ  ها رشــد پیدا کننــد و تبدیل به 

شرکت هاى بزرگ شوند، به شمار مى رود.

پیشــینه سیاســت گذارى در حــوزه  

مهندس امانى

انقالب،  از  بعد  الکترونیک  هاى تک و 
از برنامــه ســوم توســعه در حــدود 
ســال هاى 1378 آغاز شــد. به نظر 
مى آیــد در حوزه برنامــه و بودجه در 
و  سیاســت هاى کالن درنگ کردیم 
دچار تکرار شدیم؛ حتى در برنامه ششم هم گاهى سیاست هاى 

تکرارى عملیاتى نشده داریم.
امکانــات مالــى دولت بــراى اینکــه بتوانــد در این حوزه 
نقش آفرینى جدى داشــته باشد بســیار محدود شده، ولى با 
نهادسازى هایى که از برنامه سوم تا ابتداى برنامه ششم انجام 
شــده،  ضرورت تمرکز در خدمات اجرایى و شبکه شدن همه 
نهادهایــى که در حوزه صنایع   هاى تک به طور عام و به طور 
خاص در حوزه گروه صنایع الکترونیک در این مدت شــکل 

گرفتند، به شدت احساس مى شود.
یعنى ما االن باید به سراغ اقدامات اجرایى و استفاده اهرمى 
از نهادهــا بخصوص نهادهاى مالى کــه در این حوزه فعال 

هستند برویم. 
ما باید در دوره جدید، به طور ویژه، بر نگاه فارغ از شکل جزیره اى 
که در گذشــته به آن عمل مى شــد، تمرکز کنیم. امیدوارم در 
برنامه ششم توســعه مجموعه نهادهاى مالى دخیل در حوزه 
صنعت الکترونیک، - بخصوص که در صندوق الکترونیک هم 
سال ها ست پیش بینى شده که تقویت صندوق هاى سرمایه گذارى 
خطرپذیر این مجموعه به صورت شــبکه اى متمرکز شوند و از 
ابزارهاى نوین مالى که در قوانین هم نهادســازى هایش اتفاق 
افتاده بهره گرفته شود- مقدارى در حوزه اجرا و عملیات فارغ تر 

از مداخله هاى مستقیم دولتى نقش داشته باشند.
در پایان صحبت هاى اعضاى نشســت تخصصى و پیش از 
شروع ســخنرانى هاى نشست تخصصى، نکات کلیدى مورد 
بحث در نشست تخصصى اول از ســوى دکتر ناظمى ارایه 

شد.
در این پاورپوینت سه دلیل براى لزوم شکل گیرى حمایت هاى 

دولتى در رشد طبیعى شرکت ها عنوان شد:
 مرگ زودهنگام براى شرکت هاى فناور اتفاق نیافتد؛

 مســیرى که مى خواهند طى کنند را با ســرعت بیشترى 
طى کنند؛ و

 ریســک هاى توسعه تکنولوژى و بوجود آمدن یک شرکت 
نو کاهش یابد.

 نمونه اى از حمایت هاى متداولى که با آنها آشــنا هســتیم 
معافیت هاى مالیاتى و امثال آن  است.

یک دســته از افرادى که حمایت ها را دریافت مى کنند موفق 
مى شوند. ولى تمام مکانیزم هاى دولتى و غیردولتى صرف نظر 

از جامعه، خطا دارند.
خطاى اول آنهایى هستند که شایسته دریافت حمایت هستند 
اما مکانیزم هاى ما نمى تواند آنها را تشــخیص دهد و به هر 
دلیلى ما دچار اشــتباه در تصمیم گیرى مى شــویم. یا براى 
تشــخیص آنها معیارهاى درســتى نداریم،  یا نمى توانیم ادله 
درستى براى جذب مشــوق ها بیاوریم، این کمترین خطایى 

هست که سیستم مرتکب مى شود.
مشــکل اصلــى، خطاى موردى اســت. یعنى کســانى که 
شایســتگى ندارند اما توانمندى ارایه مدارك مناســب براى 
دریافت تسهیالت و مشوق هاى مختلف را دارند. اینها خطاى 

نوع دوم هستند.
دلیــل اصلى که نهادهــاى دولتى در دنیا منع مى شــوند یا 
محدودیتى براى آنها لحاظ مى شــود، خطاى نوع دوم است، 
چون بازار و ســایر حوزه ها را بهم مى ریزند. یعنى من پول را 
در اختیار افرادى قرار مى دهم که شایســتگى دریافت ندارند.
سیاست هاى گذشــته مانند سیاســت  بنگاه هاى زود بازده،  

بخاطر این نوع خطا از پا افتادند.
خطاى نوع دوم فقط شامل یک دسته نمى شود. بلکه دو دسته 
از مخاطبان را گمراه مى کند، دســته اول آنهایى که ســودجو 
هستند،  یعنى بلدند مدارك ادارى خوبى تهیه کنند و تسهیالت 
را دریافت کنند و دســته دوم که خطر بزرگى اســت افرادى 
هستند که نمى خواهند در این حوزه کار کنند و شایستگى الزم 
را هم ندارند اما بواسطه مشوق هایى که گذاشته شده،  تشویق 
مى شــوند وارد حوزه اى که کار آن ها نیست و دانش آموخته آن 

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب
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حوزه نیستند بشــوند که ما را با تعدادى از افرادى که بواسطه 
این عدم توانمندى وارد این حوزه شدند مواجه مى کند و حتى 
اگر مى توانستند کارمندان خوبى شوند بخاطر مشوق ها شرکت 

دانش بنیان تاسیس کردند و موفق نشدند.
مخاطبان این سیاست پنج گروه مى شوند:

 آن هایى که هم افراد شایســته اى بودند هم مشــوق ها را 
دریافت کردند و موفق شدند.

 افرادى که شایسته بودند و مشوق ها را هم دریافت کردند 
اما بدالیل فنى، بازار و غیره، ریسک شان جواب نداده و موفق 

نشدند.
 افراد سودجو.

 افرادى که از فهرســت خارج شدند یعنى شایسته بودند اما 
دریافت نکردند.

 و افرادى که به اشتباه سوق داده شدند.
بخاطر همین در دنیا شاهد تغییرى هستیم که دولت ها به جاى 
تشــکیل نهادهایى که مستقیما با شرکت ها در ارتباط باشند، 
دو کار مى کنند؛ اول فاصله شان را غیرمستقیم مى کنند، دوم 

حمایت هاى غیرمالى را هم شامل مالى مى کنند.
در خیلــى از کشــورها اگر ما هزینه یک شــرکت را در نظر 
بگیریم یک بخشــى از آن به تحقیق و توسعه اختصاص داده 
مى شود، به جاى این که به شــرکت ها تسهیالت بدهیم، در 
ترازنامه آن شرکت هزینه هاى مربوط به تحقیق و توسعه مثال 
30 درصد از هزینه هاى R&D را به شرط این که بیشتر از 15 
درصد کل هزینه ها نباشــد، جایگزین مالیات کنیم، یعنى آن 

شرکت مى تواند مالیات R&D را هزینه تحقیق کند.
صندوق هاى دولتى نیز به جاى این که با شرکت ها روبرو باشند 
با ســایر صندوق هاى خصوصى در ارتباط قرار گیرند یعنى به 
جاى این که دولت مســتقیما به شرکت ها تسهیالت دهد، با 
یک واسطه این کار را مى کند. دولت با این کار، اول ریسک 
را از دوش خــودش برمى دارد و آن را بین ســرمایه گذاران 
خطرپذیرى که به آن حوزه عالقمندند تقسیم مى کند و دوم 
این که مکانیزم ارزیابى را از دوش خودش بردارد و ریسک را 

بخش خصوصى تقبل مى کند.
به همین دلیل اغلب شرکت هاى بزرگ که در حوزه ICT در 
دنیا مى بینیم که در 20 سال اخیر شکل گرفتند با کمک هاى 
مستقیم دولتى نبوده؛ بلکه با حمایت صندوق هاى خصوصى 
بوده که توســط بخش دولتى تامین مالى مى شدند یا بخشى 
از ریسک آنها تقبل مى شــده که معموال کمتر از 50 درصد 

بوده است.
بخاطر همین اســت که VC ها و سایر بازیگران جایگاه پیدا 

مى کنند و آن جاست که فروش سهام براى بعد از بزرگ شدن 
اهمیت پیدا مى کند و نقش بورس یک نقش جدى مى شود.

غیر از این که این صندوق ها فقط آورنده سرمایه مالى نیستند، 
از دید جامعه شناسان چهار نوع سرمایه وجود دارد: 

 سرمایه مالى اقتصادى، که همان پول است، که دولت مى دهد
 سرمایه دانش تخصصى در آن حوزه

 ســرمایه اجتماعى یعنى شبکه اى از شرکت هاى فروشنده 
و خریدار

 ســرمایه نمادین؛ وقتى که بخــش خصوصى معتبرى در 
حوزه اى سرمایه گذارى مى کند سایر نهادها عالقمند مى شوند 

که در آن حوزه سرمایه گذارى کنند.
این جاســت که صندوق ها مى توانند وارد طرح هایى بشــوند 
که ریســک پذیرى اش ذاتا بیشتر اســت؛ اما صندوق ریسک 
کمتــرى برعهده مى گیرد و ســایر بخش هــاى خصوصى 

ریسک ها را برعهده می گیرند.

این الگو تا جایى که من اطالع دارم در 

مهندس امانى

صندوق الکترونیک استارت آن زده شد 
و آیین نامه هایش تهیه شد، خیلى خوب 
است که همین جا یک گزارشى از این 
که چقدر این ها اســتقرار پیدا کرده و 
اقدامات چقدر پیشرفت کرده به حضار 

داده شود که گره هاى اجرایى بیشتر مورد بحث قرار گیرد.
ایده اى که شــما طرح کردید از ســال هاى بســیار دور، در 
اســاس نامه صندوق پیش بینى شد. ولى به دالیل مختلف با 

سرعت کمى پیش رفت.
دوره جدید مدیریت صندوق این موضوع را عملیاتى مى کند. 
فکر مى کنم اگر از حالت نظرى بیرون بیاییم و اســتقرار این 
را هم مورد بحث قرار دهیم و مشــکالتى که در بستر نظام 
اجرایى کشــور با آن ها مواجه هســتیم، بیشتر مى تواند مفید 

باشد.
تاکید من بر این اســت که در این دوره باید سراغ برنامه هاى 
عملیاتى- اجرایى برویم، از سطح سیاست ها و راهبردها و نقد 

نظرى مطالب فاصله بگیریم.
من این توضیح را بدهم که در مجمع 

دکتر ناظمى

صندوق این بحث تصویب شد و االن 
منتظر تصویب هیئت دولت اســت که 
 (pilot) ابتدا بــه صــورت پایلــوت
عملیاتى مى شود و بعد نتایج آن براى 

سایر صندوق ها استفاده مى شود.

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان
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در مجمع صندوق هم مشــکل زیادى 

مهندس سلجوقى

داشــتیم در تصویــب همین موضوع، 
علت اینست که باور به این موضوعات 

وجود ندارد.
جالب اینجاســت که سازمان هایى که 
باید توســعه دهنده این موضوع باشند، 
مثل وزارت امور اقتصاد  و  دارایى و ســازمان برنامه  و  بودجه، 
نمایندگان  شــان در مجمع حضور دارند و این افراد از کسانى 
بودند که در برابــر تصویب این موضوع مقاومت مى کردند و 
چندین جلســه ما مجبور شــدیم نمونه هاى مختلف بیاوریم.
متاسفانه نظام هاى تصمیم ساز و تصمیم گیرنده کشور هنوز به 
این نوع مدل هاى جدید وجذب ســرمایه و تولید سرمایه باور 
ندارند و همین خود به مقاومت در برابر تغییر بدل شده  است.
طى دو ســال گذشــته، فرصت خوبى از طریــق فرابورس 
اساسنامه VC پیش آمد که حرکت بسیار مثبتى بود. هر چند 
که چیزى نزدیک به 9 ســال  از سال 1385 تا 1394 طول 
کشید تا یک اساســنامه تصویب شود. من فکر مى کنم حاال 
این باور یک مقدار ایجاد شده و در دومى و سومى یک مقدار 
باید سرعت دهیم. االن در مورد سرمایه گذارى خطرپذیر این 
وضعیت را داریم، یعنى در این زمینه داریم اساســنامه تهیه 
مى کنیم که مى تواند ده سال بعد یا شش ماه بعد تصویب شود.
موضوع دیگر عدم آشنایى به نوع سرمایه است. وقتى مى گوییم 
سرمایه، همه به پول فکر مى کنیم، در صورتى که باالى 97 
درصد سرمایه غیرمادى اســت. یعنى از شش سرمایه اى که 
معموال مطرح مى شود، چهار سرمایه اعتبارى تعریف مى شود؛ 

سرمایه انسانى،  اجتماعى،  ارتباطاتى و سازمانى.
در ایران همه ســرمایه بر روى پول متمرکز شده است، در حالى 
که در کشورهاى توسعه یافته این نوع سرمایه گذارى زیر 3 درصد 
است. به همین دلیل همه شکایات افراد در کشور ما این ا ست که 

بانک ها وام نمى دهند، این قسمت اصال سرمایه نیست.
آقاى هامونى خبر خوشى دادند که الیسنس (licence) را جزو 
ســرمایه ها مى آورند، البته هنوز در کشور ما پتنت (patent) به 
عنوان سرمایه از سوى افراد تصمیم گیرنده شناسایى نشده است.

در ارزیابى ســاالنه شرکت ها معموال 

دکتر صادق زاده

دارایى مشهود را در ترازنامه مى آورند، 
اگر مــا بتوانیم محصــوالت علمى و 
دانش بنیان و فکرى را جزو دارایى هاى 
مشــهود ارزشــیابى کنیم این مسئله، 
کسانى که دراین حوزه فعالیت مى کنند 

را تشــویق به ثروت زایى مى کند که حضــور مهندس امانى 
مى تواند در این مسئله به ما کمک کند.

نکته دوم، ما بازار مصرف هفتاد -هشــتاد میلیونى را به ویژه 
در حــوزه ICT ،IT و الکترونیک کال در اختیار کشــورهایى 
مثل چین و کره جنوبى قرار داده ایم. نقش پول در تامین بازار 
ســرمایه در کشورهاى پیشرفته 3 درصد است اما ما به عنوان 
یک واقعیت با آن طرف هستیم که مثال دکتر وحدت مى گوید 
منابع مالى اش محدود است، مثال در گذشته توانسته در حدود 
100 میلیارد تومان در قالب تســهیالت در اختیار شرکت ها 

قرار دهد و این باید به این چرخه برگردد تا ادامه پیدا کند.
فناورى هــاى دیگر هم این مشــکل را دارند. در واقع اگر ما 
قوانینــى تصویب کنیم که از محل تعرفه واردات محصوالت 
مربوط به الکترونیک، IT و ICT، درصدى را دولت در اختیار 
ایــن صندوق ها قرار دهد، هم در حوزه R&D و هم در حوزه 
حمایت از شــرکت هاى دانش بنیان کــه در این حوزه فعال 

هستند مى تواند هزینه شود.

گزارشــى را پژوهشــکده پولى بانکى 

دکتر هامونى

منتشــر کرد و عنوان کرد 60 درصد 
تسهیالت تکلیفى که دولت به بنگاه ها 
از اول انقــالب داده، درجایــى هزینه 

شده که نباید هزینه شود.
مثال رئیس آن بنگاه به جاى راه اندازى 
بنــگاه پول را گرفته و مصرف شــخصى کرده اســت. یک 
واقعیتــى هم خارج از ایران رخ داده، در ســال 2008 که در 
بازارهــاى مالى آمریکا بحران اتفاق افتاد، یکى از روش هاى 
معمول تامین مالى شــرکت هاى دانش بنیان و استارت  اپ ها 
تسهیالت دهى بود، یعنى VC ها براى تامین مالى شرکت ها 
تسهیالت مى دادند و استارت آپى که درحال شکل گیرى بودند 
و هنوز به بهره بردارى نرســیده بودند، هزینه مالى شناسایى 
مى شــد و مالیات برایش محاسبه مى شد و این باعث شد که 
شــرکت ها در ســال اول و دوم با زیان مواجه شوند. بعد از 
آن قوانین عوض شــد، یعنى گفتند با ایــن وضعیت امکان 
تســهیالت دهى وجود ندارد؛ حتى بخش هاى خصوصى  که 
با شــرکت هاى زیرمجموعه شــان رابطه وام دهى  وام گیرى 
داشــتند، یعنى تســهیالت حتى ارزان قیمت در اختیارشــان 
قرار مى گرفت؛ اما از همان بدو تاســیس، شرکت ها با هزینه 
مالى ســنگین مواجه مى شــدند؛ بعد از آن به جاى وام دهى 
و وام گیرى ســراغ شــراکت آمدنــد. در واقــع VC ها آن 
شرکت  دانش بنیان را ارزش گذارى مى کردند و با صاحبان آن 
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شراکت مى کردند. خوبى  این روش این است که شما هزینه 
مالى شناسایى نمى کنید و این اتفاق  هم اینک رخ داده و این 
حجم از سرمایه گذارى هاى روزافزون در حال افزایش است.

در خصــوص گزارش ارائه شــده و در خصوص عدم حضور 
مســتقیم دولت، قطع یقین باید این اتفــاق بیافتد،  چون اگر 
مستقیما بخواهد تسهیالت دهى صورت بگیرد برمى گردیم به 
تسهیالت تکلیفى که دولت به بنگا ه هاى شهرك هاى صنعتى 
داد و به وضعیتى که االن مى بینیم دچار خواهد شــد. این که 
به VC بخش خصوصى پول داده شــود و آن VC به شرکت 

دانش بنیان بدهد، در دو مرحله باید اتفاقاتى بیافتد.
بنا بــر مطالعاتى کــه در فرابــورس انجام شــده، مثال در 
کره جنوبــى، نهادهاى عمومى و صندوق هاى بازنشســتگى 
-که معموال مدیرانشــان را دولت تعیین مى کند - به عنوان 
شرکاى محدود، در VC هاى بخش خصوصى سرمایه گذارى 
 limited) و شراکت مى کنند. پس به عنوان شریک خصوصى
partner)، شــراکت مى کند. این شریک خصوصى در بیشتر 
کشورها به ترکیبى از دولت و انواع حمایت هاى دولتى اطالق 

مى شود. 
ما االن ســازمان ها و شــرکت هاى دولتى زیادى داریم که 
در آنها دولــت نماینده تعیین مى کند، همین باعث شــد به 
ســراغ تصدى گرى دولت در اقتصاد برویــم و این که نظام 
آسیب شناســى کرد و اصل 44 ایجاد شد تا خصوصى سازى 
کنیم و دســت دولت از انتخاب مدیران شــرکت هاى دولتى 

کوتاه شود.
ما اگر بخواهیم پول را بدهیم، دولت در VC میانى خصوصى 
عمل کند، انتظار دارد که پنجاه درصد در مدیریت شــریک 

شود.
اگر آن VC بخواهد شکل بگیرد دولت نظرش این است که 
چون من پول مى دهم از 5 نفر هیئت مدیره، سه نفر هم من 
بگــذارم و نماینده دولت بیاید در VC بخش خصوصى فعال 
شــود. باز دوباره برمى گردیم به روحیه شــرکت دارى دولت، 
بنــگاه دارى دولت و تصدى گرى دولــت، که قبال در بخش 
عمومى اتفاق افتاده و حاال در بخش دانش بنیان و لبه فناورى 

متمرکز شده است.
دولت  ها در نمونه  هایى که گفته شــد، 

دکتر ناظمى

شریک نیســتند. دولت ها تامین کننده 
منابع ارزان تر هســتند. به عبارت دیگر 
agree-) دو نقش دارد، یا کارگزار VC

gator) است یا سبدى از طرح ها ایجاد 
مى کند و شریک است.

با بخش  در مدل کره جنوبــى، دولت 

دکتر هامونى

خصوصى شــریک مى شود و مى گوید 
پول از مــن، کار و مدیریت از تو، من 
مدیر تعیین نمى کنم و در مجمع دولت 
همه حق و مالکیت را دارد اال حق راى 

براى انتخاب مدیر و حسابرس.
ولى رابطه این شــرکت ها، VC ها و صندوق هاى جسورانه با 
شــرکت هاى زیرمجموعه، باید به درستى تعریف شود. یعنى 
اگر ما دوباره به سمت تسهیالت ارزان قیمت برویم، آن مسئله 

که در بحران 2008 رخ داد، اتفاق خواهد افتاد.
پس این جا به نظر باید سهم تسهیالت و سهم ورود مستقیم 
به شــرکت ها و انتخاب مدیر توســط دولت را کمتر کنیم و 
نقش شراکت، شفافیت مالى، حاکمیت شرکتى در شرکت ها 
را پررنگ تر کنیم تا این پول ها بتواند به درستى سرمایه گذارى 
شــود و هم براى دولت نفع داشــته باشــد، هم براى بخش 
خصوصى. دراین صورت نقش بخش خصوصى هم فعال تر و 

پررنگ تر خواهد شد.
همین مســئله موجب شد که تصویب 

مهندس سلجوقى

اسا سنامه VC در بورس 10 سال طول 
بکشــد. موضــوع این اســت که ما 
به عنــوان   VC بــه  مى خواهیــم 
پرداخت کننــده وام و پول نگاه کنیم و 
نه ســرمایه؛ به همین دلیــل در قالب 
بانک ها و شــرکت هاى ســرمایه گذارى قرار مى گیرد. دلیل 
مقاومت ســازمان فرابورس از این بعد بود که مى گفت براى 
راه اندازى شرکت ســرمایه گذار مســئولیت دارم، بانک هم 
مى گوید من براى راه اندازى بانک مســئولیت دارم، چرا چون 
آن جا نگاه پول اســت. اتفاقا اگر ما فلســفه وجودى VC را 

بفهمیم،  آن موقع مقاومتمان کمتر خواهد شد.
کار VC در زمینه پول دادن کم ترین میزان است، بیش ترین 
تمرکز VC دادن ســرمایه اســت،  به همان معناى 5 سرمایه 
دیگــر که من در کالس هایم مى گویم عمال VC شــعور را 
به یک شرکت نوپا مى دهد؛ مشاوره مى دهد و به همین دلیل 
باعث مى شــود که بورس مقاومت کند کــه براى چه چیزى 

مجوز بدهم این جا که پولى جابجا نمى شود.
این که فلســفه وجودى نقــش VC را بفهمیم، حاال دولت ها 
دیگر در این جا جایگاه ندارند، چون مى خواهید شــما سرمایه 
بدهید، دولت در حد راه اندازى، در حد پول اولیه اى که بتواند 

VC را راه اندازى کند، به نظر مى آید جایگاه دارد.
ولــى از آن جا به بعد VC اصال وام نمى دهد، VC شــریک 
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مى شود، طرف شریک هم دو نوع سرمایه مى آورد یک بخش 
ممکن است پول باشــد یک بخش شعور باشد تحت عنوان 
سرمایه اجتماعى و سرمایه انسانى، این نوع موارد هست که 
متاســفانه در کشــور به آن توجه کافى را نمى کنیم، و چون 
روى پول تمرکز مى کنیم، باعث مى شــود با مقاومت مواجه 

شویم.

براساس ارائه دکتر ناظمى، که فرض 

دکتر نقى زاده

رو بــر این گرفتید کــه دولت پول را 
این  بهینه اش  مستقیم مى دهد، حالت 
است که اوال دولت غیرمستقیم پول را 
پرداخــت مى کند و دوم اینکه خدمات 

غیرمالى با پول خودش مى دهد.
 وقتــى از VC صحبــت مى کنیم در آمریــکا جریان اصلى 
اقتصادشان را تشکیل مى هد. شما نمى توانید VC را از جریان 
اصلى اقتصاد یک کشور کنار بگذارید و همان الگویى که در 
امریکا و اروپا و در کشورهایى که با این سیستم اداره مى شود، 

همان را اینجا تکرار کنید.
من سه سوال مطرح مى کنم و جوابش را مى گویم:

این که چرا دولت در ایران پول را مستقیم از طریق صندوق ها 
مى دهد؛ چون نظام بانکى کشــور این کار را نمى کند. نظام 
بانکى دو مشکل نهادى جدى دارد. یک اینکه دانش بنیان را 
اصال نمى شناسد. از این 2500 شرکت دانش بنیان 95 درصد 
آنها حتى نمى توانند با رئیس شــعبه بانک جلسه بگیرند. یک 
شرکت با مسئولیت محدود با 10-20 میلیون تومان سرمایه 

اولیه حتى با رئیس شعبه بانک هم جلسه برایش نمى گذارند، 
پس نظام بانکى از این فرآیند خارج مى شود.

فرض کنید شایســته گرفتن پول باشد، در سیستم بانکى ما 
آنقدر نرخ بهره باالســت که هیچ کس به سمت آن نمى رود 
چون در کار ریسک پذیر که آدم با 20 و خرده درصد نمى رود 

تسهیالت بگیرد.
پس در وضعیت فعلى کشــور ما، دولت دو سیاست ویژه باید 

داشته باشد. یکى در میان مدت و یکى در کوتاه مدت. 
در میان مدت باید در ارتباط نظام بانکى با شرکت هاى دانش بنیان 
اصالحات جدى ایجاد شود و در کوتاه مدت هم دولت چاره اى 
جز پرداخت پول مســتقیم تسهیالت ارزان قیمت ندارد. چون 
یک بخشــى از نظام اقتصادى کشــور قابلیت پاسخ گویى به 

مسئله مالى کشور را ندارد.
دومین سوال این بود که دولت باید به صورت مستقیم تامین 
مالى را انجام بدهد یا به صورت غیرمســتقیم. من هم با شما 
موافقم که بهترین راهکار این اســت که هر چه ســریع تر به 
صورت غیر مســتقیم انجام دهد. اما باز چند چالش داریم که 
باید حتما روى آن نگاه استراتژیک داشته باشیم. خطاى نوع 
دوم که فرمودید که اتفاق مى افتد که به کسانى پول مى دهند 
که شایســته این کار نیستند، اتفاقا در این جا هم رخ مى دهد. 
پول را براى توزیع به کســى مى دهیم که این شایستگى را 
ندارد و تنها اتفاقى که مى افتد او توزیع کننده ســرمایه مالى 
خواهد بود و ســرمایه دانشى و اجتماعى توسط آن مجموعه 

توزیع نخواهد شد.
اتفاقــى که در ســال 2008 افتــاد احتمال دارد به شــکل 
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جدى ترى این جا بیافتد، بخصوص که بخش گســترده اى از 
VC ما خصوصى نیســتند و خصولتى اند. یعنى همان اتفاقى 

که در اصل 44 می افتد اینجا هم تکرار مى شود.
آن موقع شــما نه نظارت دارید نه آن چیزى که انتظار دارید 
اتفاق مى افتد. در سیاســت گذارى باید به الیه بعدى اش هم 
فکر کنید و اینکه چه اتفاقــى در الیه بعدى مى افتد و اینکه 
مشکل قانونى هم داریم، صندوق هاى دولتى از لحاظ قانونى 

دستشان بسته است. 
سوال سوم این است که چرا دولت خدمات غیرمالى نمى دهد، 
یعنى از شرکت دانش بنیان نمى خواهد بیزینس مدل را درست 
کند. این مشکل جدى ترى است، خیلى از شرکت هایى که ما 
داریم درموردشان صحبت مى کنیم اصال بیزینس مدل ندارند. 
حاال آمده تامین مالى بکند، شاید مشکل خودش را هم نداند.
یک وقت مشکل را مى دانیم اما پول نداریم و مى رویم تامین 

مالى کنیم و یک وقت اصال مشکل را نمى دانیم.
من مشــاور یک مجموعه بــودم که مى گفتنــد ما فروش 
نمى کنیم، واحد فروش ما را تقویت کنید. بررســى کردیم و 

دیدیم تولیدش گرا  ن تر از رقیبش است. 
این جا هم دو مســئله داریم، یکى این که باور نداریم خدمات 
غیر مالى مدیریتى بخصوص در الیه هاى اول شــرکت هاى 
کوچک مهم تر از پول اســت. در الیه هاى اولیه شرکت هاى 
اســتارت اپ در دوره هاى جنینى اصال تامین مالى مبتنى بر 

بدهى توصیه نمى شود.
نکتــه دوم این اســت که در کشــور به مــوازات اهمیت به 
شــرکت هاى تولیدى، صنعتى، دانش بنیان، به شــرکت هاى 

مشاور مدیریتى اهمیت ندادیم.
آن جا هم خأل داریم. یعنى مى دانیم مشــکل صادراتى داریم 
اما شرکت مشاور مدیریت صادراتى به تعداد کافى نداریم که 
این مسئله را حل کند. یعنى اگر شما عارضه را شناسایى کنید 

معلوم نیست بعدا بتوانید آن را حل کنید.

 VC مقوله  مى خواهیم  ما 
بعد  توســعه دهیم  را 

دولتى  نهادهــاى 
تاســیس کردیم، 
یکــى از دالیلى 
کردیم  سعى  که 
ارتباط مســتقیم صندوق هــا و فاند هاى 

دولتــى را با الیه هــاى میانى تر و بنگاهى 
فعالیــت در حــوزه این صنایع غیرمســتقیم 

کنیم، این اســت که اصال بخش دولتى ریسک پذیر نیست، چطور 
حوزه اى که ریسک پذیر نیســت مى تواند وارد حوزه ریسک شود، 
چطور مى تواند ریسک را پوشــش دهد درحالى که خودش بسیار 

محافظه کارانه تصمیم مى گیرد.
مهندس ســجادى به طوالنى شدن فرآیند تصمیمات و به تعبیر 
ایشان نبود فهم این موضوع در فرآیند تصمیم گیرى اشاره کردند، 
به نظر من لزوما بحث فهم نیســت. خیلى از دستگاه ها با ادبیات 
موضوع آشنا هســتند منتها ترکیب مجامع شرکت هاى دولتى و 
موسسات دولتى،  ترکیبى است از نهادهایى که توسعه اى هستند 

و نهادهایى که جنس محتسبانه دارند.
یک نهاد توســعه اى یک طیفى از وظایــف را دارد. یک دیدگاه 
کامال صیانتى دارد، یک دیدگاه توسعه اى. هر چه به سمت دیدگاه 
توسعه اى سوق پیدا مى کند، باید ریسک پذیر تر باشد، هر چه نگاه 
صیانتى باشد مایل است منابع را صیانت کند، بدهى ها را مدیریت 

کند و مطالبات را زودتر وصول کند. 
ما همیشه یک کشاکشــى بین دوسر این طیف را شاهد بودیم، 
در تدوین آیین نامه هایى کــه االن از آن ها صحبت کردیم هم، 
دچار همین کشــمکش بودیم. موقعى که صندوق گزارش ارائه 
مى کــرد، گروهى در مجمع، مطالبه گزارش از وضعیت توســعه 
صنعت الکترونیــک مى کردند، گروهى پیگیــر مطالبات معوق 
بودند، گروهى مى گفتند چرا وضعیت نســبت ها نامناسب است، 
چرا نتوانستید وضعیت ســوددهى شرکت را بهبود دهید؟ و نگاه 

بنگاه دولتى داشتند و نه نگاه توسعه اى.
من گمان مى کنم مشــکل اصلى در اینجاســت که ذات و نهاد 
دولت، ریسک گریز است به دلیل حضور نهادهاى بازرسى و دیوان 
محاسبات و ســازمان بازرســى و بقیه نهادها. به هرحال دولت 
قدرت ریســک کردن زیادى ندارد. اما مى تواند منابع خودش را با 
شیوه ها و ابزارهاى غیرمستقیم و غیر مالى و ترکیبش با ابزارهاى 
مالــى به صورت اهرمى مورد عمل قرار دهد. به نظر مى آید هنوز 
هم این حالت هســت، آخرین دوره اى کــه اینها را مرور کردیم 
زمستان گذشــته بود. ولى همچنان در کشاکش تصویب 

است.
همه این عالیــم به ما نشــان مى دهد که 
مداخله مســتقیم دولت در این مســایل 
به دلیل ریســک ناپذیرى که ذات و نهاد 
دولت اســت اصال مفید فایده نیست و 
حتى اینهــا را باید به ســمت ترتیبات 
ســلف رگوالتورى و مشــارکت بیشتر 
نهادهاى مدنى و تشکل هاى درون بخش 

خصوصى سوق دهیم. 

در 
میان مدت باید 

در ارتباط نظام بانکى 
با شرکت هاى دانش بنیان 

اصالحات جدى ایجاد 
شود  

مهندس امانى

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان
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سخنران اول: مهندس زرنوخى، رئیس هیئت مدیره انجمن سرمایه گذارى خطر پذیر ایران:

شکل گیری اکوسیستم و زیست بوم تامین مالی 
حوزه دانش بنیان و علم و فناوری 

وقتى صحبت از فعالیت و کارآفرینى افراد و عرضه محصول 
مى کنیم، در یک اکوسیستم قرار داریم.

در ایران مــا این اکوسیســتم را این طور شــکل دادیم: در 
مرکز این کار یک ســرى شــرکت و دانشــگاه و کارآفرین، 
پروژه هایشان را به بیزینس ها و شرکت هایى که محصوالت 
و خدمات قابل فروش ارائه مى دهند، تبدیل کردند. در انجام 
این پروژه ها دانشگاه ها و پژوهشگاه ها نقش پررنگى داشتند 
و وارد این عرصه شــدند. براى اینکه پروژه ها بتوانند بخوبى 
توســعه پیدا کنند جاهایى مثل پارك هــاى علم و فناورى، 
مراکز رشــد، شــتاب دهنده ها و سیستم هاى پشــتیبانى که 
ســاختار دولتى پیدا کردند کنارشان قرار گرفتند تا این فرآیند 

با موفقیت انجام شود. 
براى انجــام این کار نیاز به منابع مالى بوده که به روش هاى 

مختلفى تامین شــده اســت. یکســرى از روش ها از طریق 
نظام هاى دولتى بوده، که پول در اختیار سازمان ها گذاشتند. 
یک سرى صندوق ایجاد شــده که یکى از آن ها صندوق با 
ســابقه و خوشنام و فعالى مانند صندوق الکترونیک است که 
در این حوزه خدمات ارایه مى کند و مجموعه هایى که درحال 
شکل گیرى هستند یا به صورت غیر رسمى قبال شکل گرفته 

بودند.
پشــتیبانى غیرمســتقیم ترى هم از این حوزه بوده، چه طور 
بانک ها توانستند وام بدهند؟ درست است که بانک ها با حوزه 
دانش بنیان آشــنایى ندارند ولى همه مى دانند که ناچارا وارد 
تعامالت بانکى شــدند و بدون این که حمایت دولتى باشــد 
بخشــى از مسایلشــان از قبیل ضمانت نامــه و گردش هاى 
کوتاه مدتشــان را خودشــان حل کردند. این را باید بگوییم 

سخنرانى هاى نشست تخصصى اول

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب
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که درســت است که شــرکت هایى با عنوان 
پیشــرفته و دانش بنیــان طرح  صنایــع 

شــدند اما یک فعال اقتصادى بودند و 
هســتند و همه این فعالیت هایشان را 
در قالــب فعالیت اقتصــادى و بانکى 
انجام مى دهند. بانک ها وارد شــدند و 
در بعضى از شرکت ها، هولدینگ ها و 

سرمایه گذاران شریک شدند.
باالدست همه این اکوسیستم یک سرى 

مقررات و قوانین بوده اســت. سیســتم هاى 
قانونى مختلفى داشتیم، حمایت از صنایع پیشرفته 

که ســال ها وجود داشته، قانون شکل گیرى پارك ها و مراکز 
رشد، تجارى سازى و قانون حمایت از شرکت هاى دانش بنیان 
قوانین خیلى مدرنى بود که در ســه چهار سال اخیر مصوب 
شد و امیدواریم پیش بینى ها محقق شود و ابزارهایش بخوبى 
بکار گرفته شــود. قانون رفع موانع تولید در واقع مطرح شد 
و بخشــى از مشــکالتى که در قوانین قبلى دیده نشده بود 
دولت برایش ابزار دید تا تســهیالتى فراهم شود و در نهایت 
صندوق هاى جســورانه که بورس در آن وارد شــده و آمدند 

قوانین این حوزه را شکل دادند. 
همــه اینها در یک محیط اقتصاد داخلى و بین الملل شــکل 
می گیرد. مسئله این است، آیا این اکوسیستم در ایران خوب 
کار مى کند، یعنى ببینید، کارآفرین هست، ایده هست، پروژه 
هست، یک سرى مقررات داریم، یک سرى نهادهایى داریم، 
منابع هم تجهیز شده، ولى این اکوسیستم به نظر مى رسد که 

هنوز چالش هاى جدى دارد. 
بخشــى از این چالش هــا را این جــا مطــرح مى کنیم. ما 
سیاســت گذارى نامناسب در حوزه تجارى سازى داشتیم، این 
ادبیاتــى که ما االن مى گوییم دانش بنیان، ســال ها در قالب 

صنایع پیشرفته، شرکت هاى فعال و کارآفرین مطرح شد.
ما وقتى موضوع قبلى را هنوز هضم نکردیم، هنوز نفهمیدیم 
صنعت پیشــرفته چیســت، آمدیم عنوان جدیدى به اســم 
دانش بنیــان به شــرکت ها دادیم، ســازوکارهاى حمایتى و 
کنترلى اش هم از بین رفته اســت، یعنى وقتى ما مى گوییم 
صنایع پیشــرفته بیوتکنولوژى و الکترونیک است ما صندوق 
الکترونیک را ایجاد مى کنیم، صندوق، اشــراف به این حوزه 
پیدا می کند و با فعاالن این حوزه هم در ارتباط است. ادبیات 
که عوض مى شــود و دانش بنیان مى شود، چیز جدیدى پیش  
مى آید، نهاد حمایتى عوض مى شــود، پول ها هم از یک دفتر 
به دفتر دیگر مى رود. بعد وقتى مى گوییم پول بگذارید براى 

این حوزه، می گویند بروید دانش بنیان شــوید. 
هســتم،  دانش بنیان  نوعى  من  مى گویم 
دارم تولید مى کنم، صادرکننده هســتم، 
فعال هستم. این سیاست گذارى باعث 
شــده منابع به خوبى مدیریت نشود 
و ســازمان هاى مختلفى از جنبه هاى 
مختلف با موضوع درگیر شــوند و آن 
قــدرت اهرمى که دولت مى توانســته 
بنگاه هاى بخش خصوصى  تقویت  براى 

داشته باشد از دست برود و پراکنده شود.
االن شــما مى بینیــد وزارت صنعــت، ســازمان 
گسترش، وزارت ICT همه ایده هاى خوبى دارند، ولى تقریبا 
انســجامى در این حوزه نداریم. این قصــه دارد مدام تکرار 
مى شــود. در حالى که قبلى هنوز به سرانجام نرسیده و هنوز 
آیین نامه هاى اجرایى آن تدوین نشده است، قانون جدید که 
مى آید افراد قبلى که دانش ضمنى این کار را داشتند از چرخه 
خارج مى شوند و یکســرى آدم جدید وارد مى شوند و چرخه 

از نو اتفاق مى افتد.
این یک چالش جدى اســت، اگر دولت مى خواهد مسئله را 
حل کند این چالش را باید حل کند. اگر ما بخواهیم از صنعت 
ICT کشور حمایت کنیم، بازیگر با سابقه این حوزه صندوق 
الکترونیک است، که اگر همه چیز عوض  شود، خطاهایى که 
دکتر ناظمى گفتند، تشدید مى شــوند. ناچار هستیم که این 

تعامل را برقرار کنیم.
بحث دیگر در رابطه با علت ارایه تســهیالت مستقیم است. 
موضوع فقط مربوط به صندوق نوآورى نیست، ما وجوه اداره 
شــده را به انواع مختلف پرداخت مى کنیم. براى طرح هاى 
ویژه نســاجى، الکترونیک و غیره، این ها در جاهاى مختلف 
است. این تسهیالت نیز تابع سیاست گذارى متمرکز نیستند، 
بنابراین شــرکت ها مى روند، یک ظرفیت پروژه دارند، یک 
نیاز مالــى دارند، چون از یک جا نمى تواننــد تامین کنند در 
جاهــاى پراکنده طرح مى دهند و پول بــه صورت خردخرد 
مى گیرنــد، دیگر از یک جایى هم قفل مى شــود چون وثیقه 
ندارند. تضمین نمى توانند بدهند، چون یک بار به عنوان فردى 
که پول گرفته شناسایى مى شوند، ولى این پراکندگى در حال 

ایجاد است.
صندوق نوآورى و شــکوفایى که در دوسال گذشته چون با 
پشــتوانه قانونى و منابع خوبى وارد شده، اثر گذارى جدى اى 

در احساس دسترسى به  پول هاى مستقیم داشته است.
پول دادن اصوال براى کسى که دسترسى به پول دارد جذاب 

وقتى بخواهیم 
مشارکت کنیم، همه چیز 

باید شفاف باشد، صورت هاى 
مالى، دیتاهاى پیش بینى تامین 
نقدى، هم طرف سرمایه گذار، 

هم طرف سرمایه پذیر

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان
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اســت. تن نمى دهند به مکانیزم هاى شبکه اى یا واسطه اى، 
این اتفــاق دارد مى افتد و این یک چالش اســت و اگر حل 

نشود این قصه ادامه دارد.
فرهنگ ما بر مشــارکت غلبه کرده، این دوطرفه است، من 
از بعد نهادهاى تامین مالى هم مى گویم، همه دوســت دارند 
وام بگیرند، چون بعد از دو سال با یک نرخى تمام مى شود و 
مى رود، اما مشارکت عقبه اش، مشخص نیست که چند سال 

است و دخالت ها چطور خواهد بود.
ســرمایه پذیرها هم این جا نگرانند، بخش خصوصى مى گوید 
که اگر این بخش دولتى یا هلدینگ که بزرگ تر از من است 
بیاید و در مکانیزم افزایش ســرمایه مــن را له کند من چه 
کار کنم؟ این مســئله خیلى مهمى است. در دنیا این مسئله 
را یک جــورى حل کردند و ایــن ابزارها را باالنس کردند در 
واقع اگرخواستند مشــارکت را تقویت کنند جلوى ابزارهاى 

دیگر را گرفتند.
وقتى مى بینید که تسهیالت با نرخ 8 درصد، به شما پیشنهاد 
مى شود تقریبا سراغ هیچ بسته دیگرى نخواهید رفت. البته 
در این جریان، ممکن اســت افراد غیرمستحق تر که آقاى 

ناظمى گفتند خیلى راحت تر وارد شوند.
وقتى پــول ارزان باشــد آنهایى که وقت بیشــترى دارند 
براى آن که سرکار خودشــان نباشند، فرم پر مى کنند و وام 
مى گیرند و استفاده مى کنند، این یک مکانیزم تکرار شدنى 
است، حداقل من 19 سال است با نهادها کار مى کنم دقیقا 

این اتفاق دارد تکرار مى شود، این چالش را باید حل کنیم.
شفاف ســازى در این جا خیلى مهم اســت. وقتى بخواهیم 
مشارکت کنیم، همه چیز باید شفاف باشد. صورت هاى مالى، 
دیتاهاى پیش بینى تامین نقدى، هم طرف سرمایه گذار، هم 

طرف سرمایه پذیر. این را باید حل کنیم.
االن هم که بورس وارد این قضیه شده، دقیقا یک چالشى را 
شرکت ها خواهند داشت، اگر مى خواهند از این ابزارها خوب 
اســتفاده کنند باید خودشان را آماده پذیرش این مکانیزم ها 

کنند.
به نظر مى رســد براى ســرمایه گذار تخصصى این حوزه، 
مشوقى وجود ندارد. به این معنا که من به عنوان هولدینگ 
که مى توانم هم به بازار مســکن وارد شــوم، هم وارد بازار 
بازرگانى شــوم و هم وارد حوزه متعــارف تولید کوتاه مدت 
بشــوم اگر از یک فعالیت کارآفرینــى حمایت کنم و روى 
آن ســرمایه گذارى کنــم، فرقش از نگاه مالیــات، بیمه و 

سازمان هاى نظارتى چیست؟ تقریبا هیچ.
در دنیا دقیقا گفتند اگر پولت را در VC مى گذارید، بیش ترین 

معافیت مالیاتى را دارید.
شما درگیر کمبود منابع هســتید؛ ولى ما باالى 900-800 
هــزار میلیارد تومان مانده تســهیالت بانکى جــدا از بازار 
ســرمایه و بخش خصوصى داریم، همــه این پول هایى که 
دولت در قالب صندوق نوآورى و تسهیالت مشاع مى خواهد 
بگذارد به آن نمى رسد و عدد باالى 15 هزار میلیارد تومان 
داریم. کجا دولت قدرت تجهیز ایــن منبع را دارد. در واقع 
رگولیشن مربوط به اعطاى مشوق ها و روان سازى پول هایى 

که مى خواهد درگیر شود یک چالش است. 
مقــررات مالیاتى در حوزه VC خیلى جدى اســت. ما االن 
VC هایى داریم که در حوزه IT و ICT خوب وارد شــدند، 
مسئله شــان این اســت که مى گویند صورت هاى مالى که 
ســرمایه گذارى را وارد کردیم ولى قابل پیش بینى نیســت 
که کى مى خواهیم خارج شــویم را اداره مالیات نمى پذیرد و 
هزینه هایمان را رد مى کند، یا مشمول مالیات ارزش افزوده 

مى کند، در صورتى که ما واسط پول هستیم. 
در حــوزه پرو ژه ها هم مــا یک چالش جدى داریم. ســبد 
طرح هــاى یک حــوزه براى عرضــه به بازارهــاى مالى 
سرمایه گذاران، کافى نیست. طرح پراکنده زیاد داریم، طرح 
تکرارى زیاد داریم. این ناشى از این است که سیاست گذارى 
وقتى پراکنده اســت، همــه رفته اند یــک جاهایى عنوان 
طرح شــان را یک بار به اسم اســتارت اپ طرح کردند، جاى 
دیگر به عنوان نوآورى محصول و غیره، آن قدر تکرار شــده 
که پروپوزال قوى اى پشتش نیست. یک دلیلش این است، 
هیچ کس وقت و سرمایه نگذاشته تا پروپوزال را تقویت کند.

این مســئله اى اســت که دولت باید کمک کنــد که این 
ساماندهى انجام شــود. اگر هم مشوق غیرمالى مى خواهد 
داده شود شکل گیرى موسساتى هستند که جداى از کارمزد 
هزینه خدمات مشــاوره در تهیــه طرح ها و پرزنت کردن به 
سرمایه گذاران نقش ایفا کنند و هزینه هاى تعامل و مذاکره 
این ها هم داده شــود، صرفا یک کاغذ نیست، کاغذ ها روح 
ندارند. در همه جاى دنیا کاغذ که ارایه مى شــود مى گوییم 
چه کسى آن را توضیح مى دهد، ما در ایران مى گوییم هرچه 
کاغذها بیش تر باشــد مستمسکى است براى بهتر بودن که 
این یک نگاه قدیمى اســت و بانک هــاى ما هم دیگر این 

روال را ندارند.
باید آن کســانى که خوب مى توانند معرفى کنند، کنار کار 
بیایند. این هم یک مســئله است که باید براى آن نیز یک 

فکرى کنیم.
نهادهــاى تخصصى هــم کم کم دارد شــکل مى گیرد اما 

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 
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به طــور جدى هم ما کمبــود نهاد تخصصى 
داریــم. در بازار ســرمایه نیز خال نیروى 

انســانى داریم. مى گوییم باید مشاوره 
دهیــم اما نیــروى انســانى نداریم، 
دانشکده  مدیریت،  دانشگاه  مى رویم 
حســابدارى مى پرســیم این کارها را 
چــه فارغ التحصیلى با چه رشــته اى 

مى توانــد کمــک کنــد، مى گویند ما 
اصال نمى دانیم موضوع چیست. در واقع 

در هیچ دانشــگاهى براى این حوزه تربیت 
نکردیم. یک ســرى افرادى که مهندسى خواندند 

بعد رفتند MBA خواندند آماده این حوزه شدند ولى کفایت 
نمى کند. االن در انجمن مسئله جدى این است که به تعداد 
نهادهاى جدیدى که شــکل مى گیرند نیروهاى انسانى که 
بخشــى هم از خارج از کشــور به ما مى پیوندند باز کفایت 

نمى کند.
و در نهایت این اســت که با همــه تالش هایى که صورت 
گرفته در دولــت فعلى و دولت هاى پیشــین، ولى در ارتقا 
فناورى و محصول و گرفتن استانداردهاى این حوزه مشکل 
داریم، چون بازارهایمــان کفایت نمى کند. ما باید نگاهمان 
به بازار خیلى بزرگ تر باشــد. براى این حوزه هم باید یک 

فکرى کنیم.
چند پیشنهاد دارم:

 VC بحث قانون را باید حل کنیم. یک قانون مستقل براى
باید از طریق مجلس و دولت داشــته باشیم، من چون چند 
ســال درگیر تامین بودجه در دســتگاه دولتى بودم مى دانم 
همه زحماتى که براى تامین بودجه داریم یک چنبره قانونى 
دارد به نام قانون محاسبات عمومى، وقتى قانون محاسبات 
عمومــى اجازه مى دهد که 5 میلیارد را بدهند به یک پروژه،  

براى چى باید بایستد.
گره را هیچ کس نمى رود حل کند، هى مى گوییم اجازه داده 
مى شــود، قانون محاســبات عمومى باید براى این جا یک 
فکرى کند. قانون محاســبات عمومى دســت ذى حساب و 

سازمان نظارتى است. 
ما اگر مى خواهیم قانونى بگذاریم که نهاد ایجاد شود، در این 
قانــون بخش دولتى اش که مى خواهد همکارى کند، قانون 
محاسبات عمومى، خیلى مهم است. مشوق ها و زیرساخت ها 
مشــخص شــود، از ظرفیت هاى قانون دانش بنیان حداکثر 
اســتفاده بشود. تالش زیادى دارد مى شود، صندوق نوآورى 
این کار را بکند ولى ابزارهایى که در قانون دانش بنیان است 

صرفا صندوق نوآورى نیست. این ابزارها باید 
با پول ها تلفیق شود در اختیار این شبکه 
قرار بگیــرد. باز به نظر مى رســد که 
اصالح قانونى هم در ســطح مجلس 
الزم داریم هم در سطح هیئت دولت. 
بخش خصوصى اى که ما در تعامل با 
آن هستیم به پول نیاز ندارد. مى گوید 
من اگر این پول رو بردارم و مشــکل 

پیش آمد چه کسى کمک مى کند؟ 
تاکنون هرجــا رفتیم پیش معاونت علمى و 
فناورى ریاســت جمهورى، پیش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و... مى گویند ما برنامه اى براى این که کسى 
پول گذاشــت بعد چه اتفاقى بیافتد نداریم ممکن است بعدا 
لوح تقدیرى داده شــود اما مثال اگر من بگویم سه میلیارد 
تومانم گیر کرد، برنامه اى نیســت. بنابراین یکسرى مشوق 
باید دیده شــود. به لحاظ نهادى هم شروع شده، شرکت ها 
و هولدینگ هــا. بزرگ ترین کمکى که دولت مى تواند بکند 
اجازه ایجاد CVC است. VC ها مشکل پول را حل مى کنند 
اما مشــکل بــازار را نمى توانند حل کنند. بایــد اجازه داده 
شــود که اپراتورها بیایند، اگر همراه اول بیاید کنار صندوق 
الکترونیک قرار بگیرد بعدا بازار آن را بدون ریســک جذب 
مى کند، چون مثال مشترى سیستم هاى میکروالکترونیک با 

تیراژ باالست.
بحث فرهنگ ســازى خیلى مهم است. تقریبا در این حوزه 
کم کار مى شود. وقتى شما وام یا پول ارزان گرفتید با وثیقه 
و چکى که دادید یک عمر گرفتارید، در حالى که مى توانید 
یک شریک خوب بگیرید، تا همراهى کندو براى بلندمدت 
کنارتان باشد و همه مشــورت هاى غیرپولى را هم به شما 
بدهد. این فرهنگ سازى، باید بشــود. تعامالت بین المللى 
باید شــکل بگیرد. هم ما باید در حــوزه VC از تجربیات 
جهانى استفاده کنیم، هم شرکت ها پلن هاى کاریشان را از 

بازار داخل بیرون ببرند.
اطالعاتــى کــه من به صــورت محدود از فعــاالن حوزه 
الکترونیک دارم، نشــان مى دهد که بازارشان بیش از بازار 
ایران است. با توجه به این که معموال دوره عمر محصول و 
ظرفیت به کارگیرى آن داراى محدودیتى است ولى فناورى 

و توانمندى باالتر از این است.
جدا از این که تحریم ها برداشــته شود، تعامالت بین المللى 
داشــتن و در دولت مشوق ایجاد کردن، موجب مى شود که 

این شبکه شکل بگیرد و در بازار بزرگ ترى کار کند.

باید 
در حوزه VC از 

تجربیات جهانى استفاده 
کنیم و شرکت ها هم 

پلن هاى کاریشان را از بازار 
داخل بیرون ببرند

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان
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برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری 
مشترک خارجی

صنــدوق پژوهــش و فناورى در راســتاى سیاســت هاى 
خصوصى ســازى، در ســال 83 با 8 میلیارد تومان تاسیس 
شــد. بین ســال هاى 87 تا 91 فعالیت این صندوق متوقف 
شد و از ســال 91 تا 93 اقدامات راه اندازى مجدد بر اساس 
دســتور العملى که در پژوهشــگاه نیرو صادر شده بود انجام 
گرفــت. این صندوق بر مبناى ماده 100 قانون ســوم، ماده 
45 قانون چهارم و همین طور ماده 44 قانون رفع موانع تولید 

مجوز فعالیت مجدد را گرفت.
آرمان این صندوق زمینه ســازى و تسهیل اقتصادى جهت 

توســعه فناورى هــاى صنعت بــرق اســت و ماموریت آن 
طبــق ماموریتى که صندوق ها دارند تامین ســرمایه گذارى 
ریسک پذیر، مشارکت سرمایه گذارى در طرح هاى پژوهشى 
و فناورى، مشــارکت و سرمایه گذارى در شرکت هاى داخلى 
فعال در ســرمایه گذارى در امور طراحى، اعطاى تسهیالت 
اعتبارى یا تخصیص یارانه سود، پوشش ریسک تجارى سازى 

محصوالت و خدمات منتج از پژوهش و فناورى است.
این صندوق به خاطر اســتقرار در پژوهشگاه نیرو و همچنین 
ایجاد مرکز رشــد در این پژوهشــگاه، مى تواند سیستم ها و 

سخنران دوم: مهندس فتحعلى، رئیس صندوق پژوهش و فناورى صنعت  برق و انرژى:
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فعالیت هاى خاصى را شکل دهد.
نقشه  راهى که براى صندوق تهیه شد، 

در اصل در ســال 83 به مدت 5 تا 10 
سال تهیه شــد و مجددا در سال 94 

بازنگرى شد. 
طــرح جامعى براى صنــدوق ریخته 
شــده که ما در مــدت کوتاهى حدوًد 

500 میلیارد تومان درخواست تسهیالت 
داشتیم و مبلغ قابل توجهى هم براى ایجاد 

شرکت هاى ســرمایه گذارى خطر پذیر است که 
سرمایه گذارى کنیم.

یکى از سیستم هاى جدیدى که شکل داده شده و پژوهشگاه 
نیرو کمک کرده و توانســتیم به صورت وVC دو سه مورد 
را راه اندازى کنیم، سیســتم هاى پایلوت هستند که به عنوان 
شــکلى جدیــد از این نــوع ســرمایه گذارى و کمک هاى 
غیر نقــدى آن را توصیه مى کنیم، ما طرح ها را شناســایى 
مى کنیم و شرکت سرمایه گذارى را ایجاد مى کنیم که هدف 

آن مشارکت با طرح هاست.
این شــرکت ســرمایه گذارى که با عنوان آزمایشــگاه هاى 
بین المللــى برق و انرژى فعالیت مى کند، آرزوى 30 ســاله 
صنعت برق است و با مشارکت شرکت هاى دیگر، راه اندازى 
شــده است. یعنى االن در این شــرکت چهار شرکت سهام 
دارند و صندوق هم به عنوان VC در آن ســهام دار اســت. 
سرمایه اولیه آن 100 میلیارد تومان است و جاى توسعه دارد 
و االن در مرحله شــروع به کار اســت و امیدواریم بتواند در 

عرض یک سال و نیم به نتیجه برسد.
مسئله ترانسفورماتور برق مسئله بسیار مهمى در صنعت برق 
است؛ در حال حاضر در حدود 70 هزار مگاوات قدرت نصب 
شده داریم و 10 برابر این هم حدودا ترانسفورماتور داریم. در 
روغن ترانسفورماتور، ورق هسته، نگهدارى و بهره بردارى و 
در دانش آن ما مشکل داریم، به خاطر همین شرکتى درست 
شد که فوق تخصص ترانســفورماتور است. در این کار یک 
شــرکت آلمانى- ایرانى در حدود 25 درصد مشــارکت دارد 
پس این مدل قابل اجرا و امکان پذیر اســت. در اصل در این 
شرکت چیزى حدود شش-هفت شرکت سهام دارند، شرکت 
خارجى هم توى آن هســت، دانش بنیان اســت و مى تواند 
دانش هاى نــو و جدید را بیاورد و ســرمایه هم جذب کند، 
صندوق هم مانند دیگر شرکت ها گفته است که به راه اندازى 

آن کمک مى کند، بعد از آن سهام را به خود 
آنها یا شرکت هاى دیگر مى دهد.

مى سازیم،  تســت  تجهیزات  االن  ما 
ولى  مى سازیم  اندازه گیرى  تجهیزات 
با شرکت هاى خارجى  رقابت  قابلیت 

را نداریم.
برند هــاى  خارجــى  شــرکت هاى 
معروف تر و گاهى کیفیت بهترى دارند، 
بــر این اســاس چطور مى توانیــم رقابت 
کنیم؟ بــا هم افزایى، با جمع شــدن، با ایجاد 

رقابت مشترك.
به همین دلیل در حدود 10 شــرکت را جمع کرده ایم که با 
هم مشــارکت مى کنند و شرکتى براى این هم افزایى ایجاد 
مى کنند. بر این اساس چنین مدلى را براى مواردى پیشنهاد 
مى کنیم. مــا در رابطه با مولد هاى پراکنــده که موفقیتش 
در ایران بیش تر شــود، براى CHP، این شــرکت را ایجاد 

مى کنیم.
براى توسعه خودروهاى برقى و هیبریدى، براى راه کارهاى 
اطالعاتى و هوشمند، که در زمینه نرم افزارها و IOT است، 
شــرکتى در زمینه اســکو طى قراردادى بین ایران و ژاپن 
تشــکیل شده اســت که االن نزدیک به چند سال است از 
قرارداد مى گذرد اما هنوز موفقیت براى اجراى یک طرح در 
ایران نداشته اســت. ما با سایر نهادها بخصوص با صندوق 

الکترونیک همکارى داریم.
به علــت مدل وجود پژوهشــگاه نیرو در کنــار صندوق که 
ســهام دار اصلــى آن اســت، توافق نامه اى بیــن صندوق 
حمایت از تحقیقات و توســعه صنایــع الکترونیک (صحا) 
و پژوهشــگاه نیرو شــکل گرفت و بر مبناى این توافق نامه 
توانســتیم همکارى اى با مرکز رشد پژوهشگاه داشته باشیم 
و از پروژه هاى الکترونیک حمایت کنیم و این پروژه ها را به 

صندوق الکترونیک براى حمایت معرفى کنیم.
البته صندوق الکترونیک هــم ضمانت ما را قبول کرد و بر 
اســاس این ضمانت نامه در حدود یک و نیم میلیارد تومان از 
شــش طرح که به صندوق معرفــى کردیم حمایت صورت 
گرفته و شــش طرح دیگر هم در دســت بررسى داریم. ما 
با صندوق نوآورى و شــکوفایى به صورت کارگزار همکارى 
داریم و با بانک قرض الحســنه رسالت هم به دلیل راه اندازى 

قرض الحسنه، در حال همکارى هستیم.

آرمان 
این صندوق 

زمینه سازى و تسهیل 
اقتصادى جهت توسعه 
فناورى هاى صنعت برق 

است

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان
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خیلــى از مشــکالتى کــه در حــوزه 

دکتر ناظمى

الکترونیک وجود دارد مشکالت خارج از 
این حوزه  هستند و این مشکالت خیلى 
جدى ترند. یعنى ما با راه کارهاى ویژه این 
حوزه نمى توانیم امید به رشد آن داشته 
باشیم. همان طور که آقاى زرنوخى گفتند 
بحث حکمرانى شرکت است یا وضعیت انواع سهام که در قانون 
تجارت ما خیلى از سهام مفقود است؛ یعنى سهامى که نشود با 
افزایش ســرمایه آن را کاهش داد یا سهامى که متعلق به افراد 
نوآور است. یا قوانین مربوط به شرکت هایى که شما یک قسمتى 
از سهام را فریز مى کنید و همچنین موضوعاتى که به شفافیت در 
نظام مالى برمى گردد. این قوانیــن خارج از حوزه هر فناورى از 
جمله صنعت الکترونیک اســت ولى به شــدت تاثیرگذار است. 
به عنوان مثال وقتى ما به شاخص نوآورى جهانى نگاه مى کنیم، 
رتبه ما خیلى بد است، ما تا سال گذشته رتبه 120 را داشتیم که 
االن وضعیت بهتر شده و به 107 از بین 140 کشور رسیدیم و از 

لحاظ کشور نوآور جایگاه 107 دنیا را داریم.
وقتى به شاخص ها نگاه مى کنیم چند موضوع وجود دارد، یکى 
این که تمرکزمان روى شــاخص هاى اندکى است که درآن ها 
موفق هســتیم مثال در تعداد مقاالت. نکته دیگر این که یکى از 
موضوعاتى که رتبه ما را بد کرده مربوط اســت به اقتصاد کل 
کشــور نه متعلق به یک حوزه فناورى. یعنى مثال قوانین مالى 

به نوعى است که اجازه فعالیت هاى حوزه فناورى را نمى دهد. 

به گمان مــن توانایى تنظیــم قوانین 

مهندس امانى

خودش، یک فناورى و دانش است یعنى 
توســعه فنــاورى نیــاز به پشــتیبانى 
حقوقدان هاى تخصصى این حوزه دارد. 

اصــالح قانون تجارت ســال 1312 با 
شــک و تردید هایى که به وجود آمد از 
آن قوانینى اســت که بیش از یک دهــه بر آن درنگ کردیم و 
در نهایت هم به همان قانون تجارت قبل برگشــتیم یا قانون 
حقوق مالکیت معنوى که الیحه آن پارسال مطرح بود و آن هم 
با تردید هایى مواجه شــد و بخش هایى از آن مورد تصویب قرار 

گرفت. فکر مى کنم این تردید همان نگرانى ناشى از عدم تسلط 
است. این حوزه را هم باید تقویت کرد. یعنى همان طور که گفتند 
ما در برخى حوزه ها مانند VC متخصص نداریم. در بخش حقوق 
تخصصى هم نیاز به تربیت نیروى انسانى داریم. یعنى یک الیه 
باالتر ما را مى برد به سمت این که در حوزه هاى پشتیبان حقوقى 
هم به تربیت نیروى انسانى، افزایش دانش و تجربه و استفاده از 

مشاوره هاى خارجى روى بیاوریم و این مساله را برطرف کنیم.
شــاید علت توجه بسیارى از کشورهاى 

دکتر ناظمى

توسعه یافته به موضوعات حقوقى هم از 
همین جنبه باشد که خیلى اوقات ما به 
آن توجه نمى کنیم و به صرف موضوع 

تکنیکال توجه مى کنیم.

ادارى مان شایســته  نظام هــاى  ما در 

مهندس سلجوقى

ساالرى نداریم. نتیجتا کارهاى سینوس 
کسینوســى انجام مى دهیم و به موازات 
همدیگر کارهاى تکرارى انجام مى دهیم. 
در قوانین هم همین طور اســت، یکى از 
مطالعات نشــان مى داد ظاهــرا قوانین 
مجلس نزدیک به 37 درصد خطرپذیرى سرمایه گذارى در ایران 

را باال مى برد.

در صنعت سهم دانش و چرخه اقتصادى 

دکتر صادق زاده

را بسیار ناچیز مى بینیم. نمى توانیم شما را 
به عنوان شرکت هاى دانش بنیان که در 
صنایع با ریســک باال فعالیت مى کنید، 
مقصر ببینیم و سهم شما در تولید شاید 
باال نباشــد اما در ارزش افزوده بســیار 
باالســت. اما چطور ما مى توانیم این بخش را در صنعت کشور 

رسوخ بدهیم که به عنوان یک واقعیت قالب آن وارداتى است. 
تقویت شرکت هاى دانش بنیان در این دولت بسیار خوب بود. اما 
پارك هاى فناورى یک ضایعه اســت چون دانش در آنها پارك 
مى شود. شما هر چقدر شرکت هاى دانش بنیان را حمایت کنید و 
تسهیالت بدهید اما نتوانید این دانش را به صنایع موجود که در 

بخش دوم نشست تخصصى سازوکارهاى حمایت غیرمسـتقیم با تاکیـد بر 
مـدل هاى تامین مالى صـنایع پیشرفته
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اقتصاد کشور نقش اساسى بازى مى کنند وارد کنید، طبیعى است 
همین همایش ها را ســال ها خواهیم داشت و یکدیگر را متهم 
مى کنیم. ما باید در واقع بتوانیم در صنایع موجود دانش و فناورى 

را رسوخ بدهیم. 

بین 15 تا 20 ســال گذشته در بورس 

دکتر هامونى

فعالیت بدین صورت بود که وقتى خریدار 
و فروشــنده معاملــه مى کردند کارگزار 
مربوطه باید این معامله را به امور سهام 
شــرکت مى برد و برگه هاى ســهم را 
پشت نویسى مى کرد و بعد از آن دفتر خانه 
مهر و امضا مى کرد و یک سند تنظیم مى شد و این معامله ثبت 

مى شد.
در سال 84 مجلس به این موضوع کمک کرد؛ بسته هایى که 
االن فراهم شده به گونه اى اســت که شما مى توانید از خانه 

خود خرید و فروش سهام انجام دهید.
ما در بازار ایده، در موقعیت بیســت ســال گذشته بازار سهام 
هســتیم. یعنى اگر ما بخواهیم یــک پتنت (patent) معامله 
کنیم دقیقا مثل بیست سال پیش بازار سهام، عالوه بر این که 
این معامله باید در فرابورس کشــف قیمت شود باید برود در 
اداره کل مراکز صنعتــى از آنجا برود دفترخانه و غیره، روال 

بروکراتیک را دارد.
مــا االن دو قانون داریم، قانون برنامــه پنجم و قانون ثبت 
اختراعــات. این دو قانون تقدم و تاخر دارند اما برخى از مواد 

آن مى تواند مانع ایجاد کند.
یعنى ما اگر معتقد به توســعه این بازار باشیم همان طور که 
مجلس یک بار براى بازار سهام وارد شد و این اتفاق افتاد که 
براى توســعه صنعت دانش بنیان قانون جامعى داشته باشیم؛ 
شــامل پتنت (patent) و الیسنس (licence)، سهام شرکت 

دانش بنیان و حمایت ها. 
ارکانى که در بازار پیش بینى شــده در ســال 84 جوابگوى 
نیــاز بخش دانش بنیان نیســت.  ما در بــازار دارایى فکرى 
واســطه هاى بازار یا بازاریاب نداریم. این ها ارکانى است که 
باید در قانون دیده شــود و دولت و مجلس مى توانند کمک 
کنند اگر الیحه اى در دست تهیه است نظر بازار بورس را نیز 

بدانند که این موارد تسهیل شود.
ما براى انجام معامله یک پتنت در بازار 38 مرحله را باید طى 
کنیم که در طى آن با دست اندازهاى متفاوتى مواجه هستیم. 
صاحبــان ایده و پتنت مراحل زیادى را باید طى کنند که این 

مراحل بسیار طاقت فرساست. 
همکارى دســتگاه ها به ویژه مجلس، شاید موجب شود این 
38 مرحلــه بــه 10 مرحله برســد که اتفاق بزرگى اســت.

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان
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من با حرف دکتر صادق زاده موافقم. در 

دکتر نقى زاده

حوزه حمایت از شرکت هاى دانش بنیان 
قوانین خاصى تصویب شد، مانند معافیت 
مالیاتى و غیره ولى همه این ها منوط به 
توجه به یک واقعیت است. این ها باید به 
جریان اصلى اقتصاد وصل شوند. یعنى 
باید یک اکوسیســتم در حوزه دانش بنیان شدن صنعت طراحى 
شود. یک بخش آن قانون اســت. صنعت فاصله زیادى با این 

مسیر دارد. 
به طور اخص در نظام تامین مالى هم همین است. در دنیا وقتى 
 VC ،بحث تامین مالى است، پول ارزان قیمت را دولت مى دهد
حمایت مى کند، CVC حمایت مى کند، شتاب دهنده بعد با یک 
پکیج حمایت مى کند؛ چون هر شرکتى یک اقتضاعاتى دارد. با 
پول تسهیالت ارزان قیمت به تنهایى نمى شود حوزه دانش بنیان 
کشــور را نجات داد، با VC هم به تنهایى نمى شود این کار را 
انجــام داد، همین طــور CVC یا شــتاب دهنده هم به تنهایى 

نمى توانند کارساز باشند.
این پکیج باید به اقتصاد کالن کشــور گره بخورد. گره خوردن 
این پکیج احتیاج به یک ســرى اکوسیستم هاى جدید دارد که 
احتماال، به قوانین جدید هم نیاز دارد. ولى یکبار در مورد کل این 

اکوسیستم باید یک طرح  ریزى شود.
االن مثال مى گوییم در خصوص صنعت خودرو، براى ارتباط آن با 

صنعت دانش بنیان باید یک برنامه جدى داشته باشیم.
شاید یکى از صحبت هاى جدى بحث استراتژى توسعه صنعتى 
اســت. تجربیات سایر کشورها نشان مى دهد محل گذر اقتصاد 
منبع محور به اقتصاد فناورى محور، از حوزه اســتراتژى توسعه 

صنعتى مى گذرد.

در مورد بحث تامین مالى موضوعى که 

دکتر ناظمى

به صورت جدى  گریبان گیر شــرکت ها 
است، بدحسابى پروژه هاى دولتى است.

آن قســمت هــم احتیاج به یکســرى 
مالحظات دارد.

این مشکل در صنعت کمتر است، بیشتر 

مهندس امانى

در حوزه هاى زیربنایى عدم ایفاى تعهدات 
دولت وجود دارد.

یک نکته اى که راجع به قوانین اســت 
دو بعــد را مورد توجه قرار مى دهد یکى 
کیفیت خود قانون، یکى نظام اســتقرار 

قانون بر بستر اقتصاد صنعتى کشور.
طرح هــاى مجلس به دالیلى فرآیندهــاى الزم را براى کیفى 
شــدن طى نمى کند. مســیر لوایح دولتى هم مسیر طوالنى در 

کمیسیون هاى دولت دارد.
کیفیت اجراى قوانین هم در این قضیه بى تاثیر نیست. موقعى که 
تکالیف زیادى وجود داشته باشد و هیچ نگاهى به مجموعه منابع 
کشور و دولت براى پاسخ دادن به این حجم فرامین وجود ندارد، 

این عدم توازن ها به طور طبیعى اتفاق مى افتد.
ما همیشه با این مواجه هستیم که با قوانین کشور به عنوان محلى 
براى فرمان صادر کردن نگاه مى شود. یعنى دولت موظف است، 
مثال صنعت برق کشور را چنین کند، ظرفیت توسعه برق کشور 
را چنان کند. یا دولت موظف است نرخ تورم را تک رقمى کند. 

هیچ وقت توجه نمى شود که چگونه این کار را مى کند.
اصال در مقدورات اســت؟ اینها باعث مى شــود حجم مطالبات 
تبدیل به سفارش ها و قراردادهایى شود و از آن طرف توان مالى 

دولت آن را تکاپو نکند.
یا زخمى کردن طیف وسیعى از کارها بدون توجه به این که اینها 

کى باید خاتمه پیدا کنند، اتفاق مى افتد.

در مورد بحث قانون دانش بنیان، در مسیر 

مهندس سلجوقى

کال چیز دیگرى شــد. سازمان دیده بان 
جهانى کارآفرینى، طى مطالعه اى گفته 
که یک درصد جوامع کارآفرین هستند و 

99 درصد کارجو.
نقش دولت ها این است که قوانینى تهیه 
کنند که تسهیل کننده باشد، تا کارآفرین ها بتوانند کارآفرینى کنند.
ســال 1383 قانون حمایت از کارآفرینى تهیه شد. این قانون در 
مسیر تهیه و تصویب تبدیل شد به قانون حمایت از شرکت هاى 

دانش بنیان؛ یعنى موضوع کال عوض شد. 
اصال چیزى به عنوان شرکت دانش بنیان معنا ندارد. ما موضوع 

دانش بنیان داریم، شرکت که دانش بنیان نمى شود.
همین باعث شد که دو سال طول کشید تا آیین نامه آن را تهیه 
کنند. بعد از دوسال هم دکتر ستارى خواسته اجرا کند اما مى بیند 
اجرایى نیســت. مجبور است تبصره بگذارد. بعضى از قوانین در 
مســیرش به جاى این که تکمیل تر شــود، ماهیتش را از دست 

مى دهد.

سوال شــرکت کننده در اجالس: چرا در خصوص تجارت 
الکترونیک هیچ صحبتى نمى شود.

بسیارى از مشکالتى که این جا مطرح شد با استفاده از همین 
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ابزار قابل حل است. ما بورس الکترونیکى نداریم، بانکدارى 
الکترونیکى نداریم، خرید و فروش الکترونیکى نداریم، همه 
معضالت را با ابزار قدیمى مى خواهند حل کنند. درکشــور، 
ما هنوز یک قدم در رابطه با بانکدارى الکترونیکى و خرید 
و فروش و بورس الکترونیکى برنداشتیم. همه این ها هنوز 

اینترنتى است.
در تجارت الکترونیکى یک اصل وجود دارد و این است که 
دولت در هیچ قدمى و هیچ مرحله اى که بار مالى داشته باشد 
نباید دخالت کند. اگر این قانون پیاده شود همه این مسایل 

حل مى شود. 

مرکز توسعه تجارت الکترونیک در اوایل 

دکتر صادق زاده

دهه هشتاد در مجلس شکل گرفت، االن 
هم در وزارت صنعــت این مرکز فعال 
است، سامانه جامع تجارت الکترونیک در 
حال شکل گیرى است، نهادهاى مختلفى 
در این زمینه همــکارى مى کنند مانند 
گمرك و سیســتم بانکى. ما در شــروع راه هستیم، االن حجم 
عظیمى از مبادالت ما به صورت فیزیکى دارد صورت مى گیرد، 

انشااهللا به مرحله اى مى رسیم که مبادالت فیزیکى انجام نشود.
نهادهاى مختلفى در این حوزه دخیل هســتند، وزارت اقتصاد، 
سیســتم بانکى، گمرك، در وزارت صنعت در حال ایجاد پنجره 

واحد هستیم.
خیلى از سیستم هاى فرعى اش ایجاد شده االن هم فعال است، 
منتها یک مسیر طوالنى در پیش داریم که یکى از بحث هاى آن 
فرهنگ سازى است. فرهنگ سازى در حوزه عام، که راحت است 
اما در رده مدیران ارشد، کار خیلى سختى است. وقتى سیستم ها 
عمدتا نهادینه شــدند و در حال انجامند، خیلى سخت بشود در 
حوزه تصمیم گیرى فرهنگ ســازى انجام داد. که با ســرعت 

بیش ترى در الکترونیکى کردن مبادالت حرکت کرد.

دکتر ناظمى آیا فرابورس وارد تامین مالى جمعى شده است؟

دکتر هامونى ســازمان بــورس در شــرف تصویــب 
دســتورالعمل تامین مالى جمعى اســت که اگر ابالغ شــود ما 
مى توانیم با هماهنگى فعاالن این حوزه، این کار را انجام بدهیم.

دکتر ناظمى در مورد CVC چطور؟

دکتر هامونى در حال حاضر در فرابورس شــرکت هایى 

داریم که هم دانش بنیان هستند هم در حوزه VC فعال مى کنند.
ما شرکت دانش بنیانى داریم که در فرابورس ارزیابى شده و130 
میلیارد تومان ارزش بازارى این شــرکت اســت؛ االن سومین 

شرکت دانش بنیانى است که وارد شده است.
در روز اول ده درصد از ســهام این شرکت به ارزش ده میلیارد 
تومان قیمت خورد. کل ارزش بازارى این شــرکت 130 میلیارد 

تومان کشف قیمت شد.
این که ما هلدینگ VC داشته باشیم و شرکت هاى VC داشته 
باشیم در بازار هیچ منعى ندارد. هلدینگ ها مى توانند بیایند و وارد 

بازار شوند.
حتى اگر شــرکت هایى VC و فعال هستند، هلدینگ مى تواند 
آنها را بخرد و ســهامش وارد بازار شود. در بورس شانگهاى40 
درصد از ارزش بازارى شــانگهاى متعلق به شرکت هاى VC یا 
هلدینگ هاى VC هســت که کسب و کارشان خرید و فروش 
شرکت هاى دانش بنیان زیر مجموعه آن هاست که با این خرید و 

فروش، سهام شرکت هلدینگ معامله مى شود.

صندوق نــوآورى و شــکوفایى غیر از 

دکتر ناظمى

روش هاى متداول مالى مستقیم و ارایه 
ضمانت نامه چــه مکانیزم هاى غیرمالى 

دارد یا برنامه آن را دارد؟

البته تسهیالت مالى صندوق نوآورى هم 

دکتر نقى زاده

مى شود.  پرداخت  غیرمســتقیم  عمدتا 
بخش عمده اى از این تسهیالت توسط 
کارگزار پرداخت مى شــود؛ بــه غیر از 
تسهیالت مالى، در حوزه سرمایه گذارى 

.VC مشترك و
صندوق نوآورى در دو منظر شــروع به فعالیت کرده است. یک 
منظر همان دبیرخانه صندوق پژوهش فناورى اســت که کمتر 
از دو مــاه، صندوق هــاى VC مى توانند مراجعه و درخواســت 
مجوز کنند، بخش دیگر مربوط به تسهیالتى است که صندوق 
نوآورى از منابع خــودش مى خواهد پرداخت کند، االن در حال 
تهیه آیین نامه اى هستیم که مجوز براى همکارى با VC هایى 
که مى توانند از منابع صندوق نوآورى به صورت محدود درآن ها 
مشارکت کند و آنها VC را انجام دهند تامین کند که این بخش 

هم در حال اجرایى است.
آخرین نکته هم در مورد خود بحث مشــارکت ها است که چند 

مشارکت اخیرا نهایى شد و در مرحله عقد قرارداد و امضا است.

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان

۳۷



لزوم نفوذ فناوری پیشرفته در بنگاه های بزرگ و 
نقش آن ها در توسعه شرکت های خرد و کوچک

درحال حاضر 2600 شرکت دانش بنیان داریم که بسیارى از این شرکت ها نوپا 

مهندس آقا کثیرى

هستند بدین معنا که تازه توسعه فناورى کردند و هنوز به بخش تجارى سازى 
نرسیده اند.

اگر بخواهیم یک نگاه بهره ورى به کل کشور داشته باشیم باید بگویم ما االن 
زیرساخت بسیارى در کشور داریم اعم از شرکت هاى بزرگ. به جاى این که 
دوباره سرمایه گذارى کنیم براى ایجاد زیرساخت براى شرکت هاى نوپا مى شود 
از روش بهم رســانى (matchmaking) اســتفاده کرد. عالوه بر این در بسیارى از حوزه هاى صنایع 
پیشرفته مثل فناورى نانو یا زیست فناورى، بسیار توضیح پیچیده است؛ برعکس صنایع رایج که مثال اگر 

بگوییم کارخانه فوالد، تصویرى از آن داریم که چه شکل است و چه اتفاقى در آن مى افتد.
پس وقتى ما چنین فرآیند هایى را داریم که پیشرفته است و وقتى بنگاه هاى بزرگى را داریم که سنتى 
هستند، طبیعتا اگر بخواهیم کشور را به سمت ارزش افزوده باال ببریم، دو راهکار داریم. یک راهکار این 

است که بیاییم فناورى هاى جدید را با نگاه تولید محصول جدید توسعه دهیم و سرمایه گذارى کنیم.
و یک نگاه که اصال نباید از آن غفلت کرد این اســت که بسیارى از این فناورى ها را باید در صنایع 

موجود در کشور رسوخ دهیم.
با همین مفهوم اگر دوستان مطالعه جدى روى آیین نامه دانش بنیان داشته باشند، از اول دو دسته شرکت 

تعریف شده بود. شرکت هاى دانش بنیان نوپا و شرکت هاى تولیدکننده دانش بنیان.
ما دسته اى را اضافه کردیم با این هدف که رسوخ فناورى هاى پیشرفته در شرکت هاى با فناورى پایین 
(.Low Tech) و فناورى متوســط (.Med. Tech) مورد توجه قرار بگیرد و نتیجه آن شــرکت هاى 

صنعتى داراى فعالیت دانش بنیان شد.

به نظر شــما نقش دولت، وزارت صنعت و به ویژه معاونت علمى و 

دکتر فقیهى
فناورى ریاســت جمهورى دراین زمینه چیست؟ و چطور مى تواند 

شرکت ها را به یکدیگر نزدیک تر کند؟

احتماال مهم ترین نقشــى که دولت مى تواند داشته باشد این است که 

دکتر الیاسى

هیــچ کارى نکند. ما باید اجازه دهیم طبیعت اقتصاد، مســیر خودش را 
بــرود و جاهایى که فکر مى کنیم تاخیر وجود دارد و دالیلى وجود دارد 
که ما دچار شکست بازار مى شویم و بازار به طور طبیعى توجه نمى کند، 

 دبیر نشست تخصصى: 
دکتر فقیهى، مدیر دفتر مطالعات 
ارتباطات و فنــاورى نوین مرکز 
پژوهش هــاى مجلس شــوراى 

اسالمى

 اعضاى نشست تخصصى
معــاون  الیاســى،  دکتــر   -
سیاست گذارى و ارزیابى راهبردى 
ریاست  فناورى  و  علمى  معاونت 

جمهورى
- دکتــر قاضــى زاده، رئیــس 

پژوهشگاه نیرو
- دکتر منطقى، عضو هیات عامل 
سازمان گسترش و نوسازى صنایع 
انجمن  رئیس  و  (ایــدرو)  ایران 

مدیریت فناورى
- مهندس آقا کثیرى، رئیس مرکز 
صنایع پیشــرفته وزارت صنعت، 

معدن و تجارت

نشست تخصصى دوم:

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب

۳۸



آنجا بایــد کمک هاى محدود و جزیى از طرف دولت صورت 
بگیرد. پس دولت باید بداند اگر مداخله اى کرد چه زمانى باید 

از این مداخله خارج شود.
مهم این اســت که ما اقتصاد دانش بنیان را تبدیل به اقتصاد 
دولتــى نکنیم. ما ایــن را یک بار در اقتصــاد صنعتى تجربه 
کرده ایم و مشــاهده شــد که دور باطلى اســت. بنابراین در 
اقتصاد دانش بنیان هم اگر فکر کنیم دولت باید این را انجام 

دهد دوباره همان اتفاق مى افتد.
به نظرم دولت مســئول تنظیم مقررات است. یعنى در واقع 
وظایف دولت صیانت از چیزهایى مانند ســالمت اجتماعى، 

محیط زیست، امنیت، عدالت و غیره است.
این جا هــم مداخله در حد رگوالتورى باید باشــد. االن چرا 
شــرکت هاى بزرگ و کوچک با هــم کار نمى کنند؟ بخاطر 
این که شــرکت هاى بزرگ اساســا نیاز به نــوآورى ندارند، 
بنابراین نیاز به همکارى با شــرکت هاى کوچک هم ندارند، 
چون ذات شــرکت هاى کوچک نوآور، R&D برون ســپارى 
شده شرکت هاى بزرگ اســت. تنها 5 درصد از شرکت هاى 

کوچک استراتژى بزرگ شدن دارند.
بنابرایــن اگر دولت بخواهد همکارى شــرکت هاى کوچک 
و بــزرگ را تعریف کند در واقع اصــال دخالتى نباید بکند و 
فقط باید اســتانداردهاى اقتصادى را طورى تعریف کند که 

شرکت هاى بزرگ نیاز به نوآورى داشته باشند.

به نظر شــما در زمینه شــفافیت 
اطالعاتى دولت نمى تواند عمل کند؟دکتر فقیهى

االن در صنایع غذایى سازمان غذا و دارو 

دکتر الیاسى

کارى را شروع کرده که اگر درست انجام 
شود، در چند سال آینده مى تواند الگویى 
براى نحوه مداخله دولت باشد. این سازمان 
براى غذاهایى که مصرف مى کنیم یک 
استاندارد گذاشته که این محصول از نظر 
سطح سالمت سبز، قرمز یا زرد است. شرکت هاى بزرگ براى آنکه 
به تراز سبز برسند نیاز به بیوتکنولوژى و تحقیقات دانشمندان و غیره 
پیدا مى کنند. بنابراین اگر بخواهیم یک نقش براى دولت داشته 
باشیم این است که دولت رگوالتورى را به نفع نوآورى تنظیم کند. 

این کارى است که دولت هاى توسعه گرا مى کنند.

به نظر شــماچگونه مى شــود این 

دکتر فقیهى
آمادگى را در هر دوطرف ایجاد کنیم 

که انتشار فناورى اتفاق بیافتد؟

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان
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من موافقم که نقش دولت رگوالتورى 

دکتر منطقى

اســت اما در یک جامعه اى که همه 
چیــز ســرجاى خــودش اســت؛ نه 
جامعــه اى که همه چیز در حال تحول 

است.
اولیــن کارى که دولــت  مى کند این 
اســت که بررسى دقیق مى کندکه ببیند توانمندى کشور چه 
هســت و بر مبناى توانمندى ها مى گوید ما در این حوزه ها 
مى خواهیم وارد شویم. مهم ترین نقش دولت روشنگرى این 

است که این پتانسیل ها را به چه سمتى هدایت مى کند.
بحث دوم این اســت شــرکت هاى دانش بنیان خلق الساعه 
نمى توانند کارى را براى آن حوزه انجام دهند. نیاز هســت 
که اینهــا بیایند و یک منحنى یادگیــرى را طى کنند و به 
حدى برســند که قادر باشــند نیاز آن قشر خاص را برطرف 
کننــد. که در این حوزه ها معموال یک شــرکت بزرگ واجد 

شرایط هست.
صندوق هایى که مى گذارند این طور نیســتند که هر کســى 
برود و برمبناى فشــارى که مــى آورد بودجه اى بگیرد. این 
بدترین روشى اســت که در دنیا هست و ما از همین روش 

استفاده مى کنیم. 
بعد از انتخاب حوزه، شرکت هاى دانش بنیان را باید پرورش 

بدهید که بتواند این مسیر را انجام دهد.
  یک نکته کلیدى وجود دارد و آن این اســت که آن شرکت 
بزرگى که ما مى گوییم که بیاید و این نقش را داشــته باشد 
خودش باید واجد شــرایط باشــد که مهم ترین بحث، بحث 
رهبرى مشــارکتى است. شما اگر کسى را در راس مجموعه 
بزرگى بگذارید کــه راهبردها را نفهمد و نداند که چطور آن 
 را ترجمه کند و اعتقادى به آن نداشــته باشــد آن مجموعه 
بزرگ به جاى آن که مجموعه کوچک را در مســیر حرکت 
دهد، کامال به بیراهه مى برد و مسیرها و آدرس هاى اشتباهى 
مى دهد، چون قرار است بیاید و مجموعه اى از این ها را شکل 

دهد و کار را جلو ببرد.
بنابراین شــرکت بزرگ باید داراى رهبرى باشد که هوشمند 

باشد و بتواند کار را تعریف کند و خوب هدایت کند.
براى این که این زنجیــره کار کند، اینجا نقش دولت مطرح 
مى شود که به عنوان سیستم نظارتى روى اهداف و نتایج کار 

نظارت کند و ما آن سیستم نظارتى را هم نداریم.
مــا در جامعه اى هســتیم که نیاز هســت که همــه اعم از 
سیاست گذار و شرکت هاى کوچک و بزرگ، مسیر یادگیرى 
را طى کنند و وقتى طى کردند بعد از دو یا ســه برنامه پنج 

ساله، نقش دولت دیگر تنها مى شود نقش رگوالتورى.

تجربیات این حوزه را در شرکت هاى 
بخش نیرو بفرمایید.دکتر فقیهى

خواه نا خواه در شــرایط ما سهم بخش 

دکتر قاضى زاده

دولتى و شــبه دولتى - منظور من از 
شــبه دولتى این ســت که مثال وزیر 
تصمیم بگیرد که چه کسى مدیر آنجا 
باشد- در اقتصاد ما خیلى بزرگ است. 
یک سرى شرکت هاى دولتى بود که 
براى ســرعت رشد اقتصادى حدود پنج دهه قبل خلق شد و 
به طــور جــدى در کشــور دنبال شــد، زمانى که کشــور 
زیرساخت هاى الزم را نداشــت، ادامه دادیم و بعد از آن که 
منفعت سرعت رشد باال را بدست آوردیم نتوانستیم با اصالح 

مسیر از این توانمندى ها استفاده خوب کنیم.
امروز به عنوان نمونه وارد بحثى شدیم بین دو شرکتى که در 
نمایشــگاه حضور داشتند. شرکت اول قطعه اى را مى ساخت 
که شــرکت دوم استفاده مى کرد و شــرکت دوم براى تولید 
محصولى نیاز به قطعه شرکت اول داشت. بحث این بود که 
شــما هر کدام قسمتى که نیاز دارید را از دیگرى مى خرید و 
ســوددهى شما در این اســت و مفهومش این است که اگر 
شما یکى شــوید، به این نتیجه مى رســید که فقط قسمت 
بازرگانى سود دارد. اگر به طور عادى نگاه کنید در اقتصادى 
که این قدر ســطح حضور دولت باال بوده این زنجیره شکل 

نخواهد گرفت.
امروز اگر صنعت لوازم خانگى را با صنعت برق کشور مقایسه 
کنیم نتیجه خوبى خواهد داد. وقتى صنعت آسانسورســازى، 
لوازم خانگى و بخش برق را در کشــور نــگاه مى کنیم، در 
بخش برق ما بسیار فاصله داشتیم به جهت تکنولوژى که در 
اختیار داشتیم و آنچه که روز دنیا بود. در صنعت لوازم خانگى 
فاصله زیادى با دنیا نداشــتیم. در صنعت آسانسورسازى هم 

حرکت خوبى شروع کردیم.
در صنعــت خدمات اعم از مشــاور، از پیمانکار و ســازنده 
تجهیــزات و بهره بردار على رغم وضعیــت بخاطر این که با 
برنامه از وضعیت استفاده کردیم نتایج خیلى خوبى گرفتیم.

در حوزه لوازم خانگى نتوانستیم نقش خوبى ایفا کنیم عمال 
صنایع لوازم خانگى کشور نابود شد درحالى که شاید از همه 

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب
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صنایع موقعیت بهترى داشــتیم که نقــش خودمان را ایفا 
کنیم. ما در واقع خرید متمرکز محصوالت را داشتیم اما هیچ 
اســتفاده اى از این فرصت نکردیم. در حوزه آخر نقش موثر 
دولت این بود که به جاى 400 شــرکت کوچکى که حاضر 
نبودند با هم کار کنند، ســه یا چهار شــرکت بزرگ داشتیم 

مى توانستیم این صنعت را داشته باشیم.
نقش دولــت را اگر نقش تصدى گرى روایت کنیم زمانه اش 
گذشــته اســت. اما این که این نقش در کالس رایج صنایع 
پیشــرفته ایفا شــود بقیه المان هایش را نداریم، آنچه که در 
مجموعه برق در دهــه دوم بعد از انقالب اتفاق افتاد تجربه 
خوبى اســت که بیاییــم حمایت دولــت را در جاهایى که 
خواه ناخواه تحت کنترل دولت است به نحو مناسبى استفاده 
کنیم که این طور نشــود که یک صنعت بزرگ تحت کنترل 

دولت باشد بعد بیاید لوازم را از چین خریدارى کند.
این که سایپا و ایران خودرو خصوصى هستند شوخى است اما 
همین مجموعه ها به ســادگى به دلیل اینکه سوددهى اقتضا 
مى کند که در زنجیره تامین از خارج استفاده کنند، عمال این 

زنجیره از بین مى رود.
نظر من این ا ســت کــه ضمن این که پایبند باشــیم به این 
مفهمــوم که دولت نقش حکمرانــى و رگوالتورى دارد، آن 
نقشى که به اشتباه یا ناشى از شرایط فعلى جامعه در هویت 
مالک یا مدیر موسســات بزرگ اقتصادى ایفا مى کند اگر از 

این نقش غافل شویم فرصت مان را از دست دادیم.
مهندس ملکى تبار 15 سال پیش مى گفت در حوزه الکترونیک 
کار نیســت، من گفتم موضوعات جدیدى مى توانم معرفى 
کنــم براى کار در این حوزه به ویــژه در صنعت الکترونیک 
به واســطه زمان حیات کوتاه هر فنــاورى اگر به آن بلوغى 
که دوســتان اشاره کردند نرسیده باشــیم در آن دوره گذر، 
بدون نقش دولت صنعت الکترونیک نمى توانســت اصال از 

زمین بلند شود.
صنعت الکترونیــک از یک نوع رانت دولتى دارد اســتفاده 
مى کنــد؛ در غیر این صورت صنعتى که به شــدت به تیراژ 
وابســته اســت بدون ایفاى نقش موثر، بعید است که کارى 

انجام دهد.

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان
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در بحث تصدى گرى اصل 44 حدود و 

مهندس آقا کثیرى

ثغور مشــخص شــده اســت؛ دولت 
مى توانــد تــا 49 درصد بــه صنایع 

پیشرفته ورود کند.
 در بخش تولى گــرى نقش دولت به 
عنوان حمایت، هدایت و غیره تعریف 

شده است. 
حمایت هاى ما هدفمند نیست. ما همیشه این بحث را داشتیم 
که یک کودك در مســیر رشــد به حمایت هاى مختلف نیاز 

دارد. اما  ما یک مدل حمایت براى همه داریم.
در موضوع شرکت هاى دانش بنیان یک قانون کلى داریم که 
دو سال یک بار محصولى جدید بدهند. در حالى که باید اجازه 
دهیم شرکت هاى بزرگ، R&D هاى اکتیو داشته باشند و به 
ازاى این که شــرکت هاى کوچک را تحت پوشش قرار دهند، 

حمایت هاى ویژه بگیرند.
نکته دیگر که در هر بخشــى باید مورد توجه قرار بگیرد این 
است که مثال در این چند میلیارد دالرى که هزینه شد تا این 
زیرســاخت هاى همراه اول تکمیل شود چند تا شرکت بزرگ 

از آن درآمد؟ آیا این سیاست منفعل ادامه خواهد داشت؟
یکى از کارهایى که دولت باید انجام دهد آینده نگرى است و 
متناسب با آن باید از پتانسیل بازار و قراردادها استفاده شود. 

در وزارت صنعت، بحث پیوست فناورى را نهایى کردیم. 
ما قانون حداکثر را تا االن داشــتیم در بســیارى از پروژه ها 

طــرف ایرانى امکان تامین 51 درصد را ندارد و ما گفتیم اگر 
در این پروژه پیمانــکار فقط 20 درصد را تامین مى کند و ما 
به پیمانکار خارجى اجــازه مى دهیم 80 درصد را تامین کند، 
پیمانــکار خارجى را مکلف مى کنیم کــه آن 30 درصد را در 

پروژه جاى دیگرى که دارد جبران کند.
یکى از چیزهایى که به بزرگ شدن شرکت ها کمک مى کند 
تضمین خرید  اســت. بحث تضمین خریدهــا هم در قانون 
حداکثر دیده شــده اما وزارت صنعت بحث تصدى گرى ندارد 
و خودش مصرف کننده نیســت ما به شدت پیگیر هستیم که 
 این موضوع جارى شود چون تولى گرى کل بخش را داریم.

دولــت نباید مداخلــه اى در همکارى 

دکتر الیاسى

داشــته باشد و باید اســتمرار تقاضا را 
طورى باال ببرد که شــرکت ها نیاز به 

تولید بیشتر داشته باشند.
دولــت ما به اندازه کافــى تمایل دارد 
وســط بیاید، بخش خصوصــى نباید 

تقاضا کند که دولت وارد شود.
در حــال حاضــر، بزرگ ترین چالش کشــور مــا تقاضاى 
دانش بنیان اســت. االن یک فرصــت طالیى براى ما پیش 
آمد براى صادرات محصوالت کشــاورزى به روسیه، به خاطر 
این که استاندارد مصرف داخلى را دولت پایین نگه داشته بود 
هیــچ کدام از تولید کنندگان دانش بنیــان ما یک کانتینر هم 

بخش دوم نشست تخصصى لزوم نفوذ فناورى پیشرفته در بنگاه هاى بزرگ 
و نقش آن ها در توسعه شرکت هاى خرد و کوچک
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نتوانســتند صادر کنند. دولت باید استاندارد را تنظیم کند. ما 
وقتى استاندارد مصرفمان این قدر پایین است نیاز به نوآورى 
نداریــم و وقتى نیاز به نــوآورى نداریم، نیاز به همکارى هم 

نداریم.
اگر دولت قرار اســت به شــرکت هاى بزرگ حمایت بدهد، 
باید حمایت به همکارى دهد. قانون شرکت هاى دانش بنیان 

اساسا براى حمایت از شرکت هاى نوپاى دانش بنیان است.
ما باید به شــرکت بزرگ بگوییم اگر از شــرکت دانش بنیان 

خرید کرد براى مالیات حمایت مى گیرد.
دولت در موضع همکارى سه کار باید بکند؛

اول: اســتاندارد همکارى را باال ببرد؛ ایران خودرو وقتى 30 
سال پرشیا را تولید کند به الکترونیک خودرو نیاز ندارد.

دوم: IP را درســت کنــد، االن هیچ شــرکت  نوپایى جرات 
نمى کند با شــرکت هاى بزرگ کار کند تنظیم قانون مالکیت 

معنوى ما نقش تنظیم کننده دولت است خال بزرگى است.
ســوم: اینکه اســتانداردها تعریف شــود، در حــال حاضر 
پروتــکل همــکارى اســتاندارد نداریم. دولــت وظیفه دارد 

پلتفرم (platform) همکارى را یک شکل کند.

تجربه نشان داده که مى شود اقدامات 

دکتر منطقى

خوبــى کرد، بنابراین مى شــود در هر 
شرایطى شــرکت ها مسیر خودشان را 
بــاز کنند، بحث ســر این ا ســت که 
باالســرى  تصمیم گیرنده  ارگان هاى 
مى توانند این مسیر را تسهیل کنند یا 
دســت انداز بیاندازند. اگر باالســرى ها را خوب اطالع رسانى 
کنیم حتما همراه مى شــوند. پس بهتر است به جاى این که از 
این باب وارد شــویم که بگوییم این کار اشتباه است، بگوییم 

مى توان این کار را به ترتیب دیگر هم انجام دهیم.
در ایران خودرو، دیدیم اگر رقابتى ایجاد شــود خیلى صحنه 

کار را عوض مى کند.
مثال خیلى خوب همین همراه اول بود که وقتى واگذار شــد، 
مجموعه جدید از محل درآمد باید وامش را پرداخت مى کرد 
و در نتیجه همکارى  خود را با شرکت هاى داخلى بیشتر کرد.
ممکن اســت که در زمان الزم سیاست درست گذاشته نشده 

باشد اما االن هست و کارهایى صورت مى گیرد.
ما باید وارد بازارهاى بین المللى شــویم و آن جا مى بینیم که 
چقدر مى توانیم با رقبا وارد رقابت شــویم. حداقل نقشى که 
دولت مى تواند انجام دهد این اســت که فضاى رقابت داخلى 
و خارجى را ایجاد کند و دســتاوردهاى خوبى در به کارگیرى 

منابع داخلى خواهیم داشت.

دو دهه قبــل در مجموعه وزارت نیرو 

دکتر قاضى زاده

حرکت منســجمى شــکل گرفت که 
االن دنبال مى شــود و نمونه موفقى 

است.
بــا ادبیات امروز دو یا ســه دهه قبل 
مطالعــات آینده پژوهى صورت گرفت 
که ســند راهبردى تهیه شــود که در زمینــه توربین گاز یا 
تحهیزات شــبکه، در چه بخش هایى بهتر است سراغ خرید 
محصــول برویم، کجا دانش فنــى بخریم و کجا دانش فنى 
را تحصیل کنیم. این همان کارى اســت که با ادبیات امروز 
در مجموعه نیرو دنبال مى شــود. اخیرا حدود 30 سند منتشر 
کرده که براى مســیر مناســب هزینه مطالعــه را بدهد که 
چگونه حرکت کنیم. در فناورى خورشــیدى ذکر شده است 
که موضوعیت ندارد در نســل اول وارد تحصیل بشــویم و 
بهتر اســت خرید کنیم اما در نسل سوم بهتر است تحقیقات 

را شروع کنیم.
خارجى ها چطور مى توانند با شرکت هاى کوچک رابطه داشته 
باشند؟ بررسى ها منجر به مفهومى شد که مفهوم هماهنگى 

(matchmaking) بود. 
برنامه اى را با ســندیکاى شــرکت هاى عرضه کننده کاال و 
خدمات در حوزه برق دنبال کردیم که مجموعه شرکت هاى 
فنــاور دانش بنیان را هماهنگ کرد و ریســک این اتصال را 
براى طرفین کاهش داد. یعنى بیاییم شــرکت بزرگ را براى 

استفاده از همکارى شرکت کوچک پوشش ریسک بدهیم.
مــاده 4 قانون رفع موانــع تولید مى گوید: بــه دولت اجازه 
داده مى شــود تا پنجاه درصد آن بخــش از هزینه تحقیقاتى 
واحدهاى تولیدى داراى مجوز یــا داراى پروانه بهره بردارى 
را کــه منجر به تولید کاالى خدمات یا ثبت اختراع از مراجع 

ذى صالح داخلى یا بین المللى شده است را کمک نماید.
فرصت خوبى را کــه قانون گذار فراهم کرده، آیین نامه آن را 
هم وزارت صنایع تهیه کرده اســت و فکر مى کنم حداکثر 2 

میلیارد تومان در بودجه براى آن منظور شده است.
دوســتان در وزارت نیرو به این جمع بندى رســیدند که ما از 
منابــع تحقیقات و فناورى مجموعه صنعت اســتفاده کنیم. 
اگر اجازه قانونى مشــابه ایــن را بتوانیم بگیریــم و به این 
شــکل حمایت کنیم، که بشود شرکت هاى کوچک چابک و 
توانمند را به شرکت هایى که توانستند به شرکت هایى که به 

چالش هاى بازار غلبه کنند متصل کنیم.

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان
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همراه اول یک ســرمایه ملى است و ریشــه آن از مجموعه 
شرکت مخابرات بوده واالن جزیى از بزرگ ترین شرکت هاى 

بازار سرمایه ایران است.
ما قدر داشته هاى خودمان را نمى دانیم، این شرکت در منطقه 
حرف براى گفتن دارد و رتبه خوبى از نظر تعداد مشترکین دارد. 
بزرگ ترین شرکت تلفن همراه در منطقه خاور میانه است و از 
نظر تعداد مشترکین ثابت رتبه 15 و از نظر ابعاد رتبه 22 را دارد 
و در بازار ســرمایه رتبه سوم را دارد. تا سال 1385 بدون رقیب 
بوده و از ســال 1385 ادامه پیدا کرده و در محیط پررقابتى با 
ســرمایه گذار خارجى رقابت کرده است. امسال هم 2.5 میلیارد 
ســیم کارت جدید فروختیم و از نظر ســهم بازار اپراتور غالب 

هستیم.

ورود با تاخیر ایران به فناورى 4G و 3G موجب شــد زنجیره 
ارزش فناورى در ایران با تاخیر مواجه شود.

دولت، عامل تاخیر در ورود فناورى پیشرفته به کشور و تمدید 
انحصار بود. اما االن بزرگ ترین شبکه 3G را داریم.

ساختار ســازمانى ما عوض شــده؛ مصرف مکالمه به سمت 
مصرف دیتا رفته است. تحول در طى این چند سال در همراه 

اول اتفاق افتاده که این جایگاه را حفظ کند.
در 1385 تنها 8 میلیون داراى خط همراه اول بودند.

شبکه ســازى اولویت ما بود که در نتیجه شبکه پیمانکارى که 
در کنار همراه اول در مخابرات فعالیت کردند سرمایه اى براى 

سایر اپراتورها شدند که به سایر اپراتورها سرویس مى دهند.
در طى ســال ها دیدید کــه این ارزش گذارى عوض شــده، 

سخنران اول دکتر نیکوفر، قائم مقام مدیر عامل شرکت همراه اول:

تجربیات همراه اول در زمینه انتقال فناوری در 
حوزه مخابرات

سخنرانى هاى نشست تخصصى دوم
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سرویس هاى ارزش افزوده از سال 1390 شروع شده و بخشى 
از همــکاران تجارى و فنى در این خصوص هســتند و مدل 
همکارى بازتر مى شود و مدیریت شرکت هایى مثل همراه اول 
را ســخت مى کنند و بازیگران جدیدى وارد بازار مى شوند که 

خارجى هستند و بخشى از درآمد ما را مى خورند.
بخشى از اکوسیستم در اختیار بازیگران بزرگ بین المللى قرار 

مى گیرد که باید فکرى براى آن کرد.
صنعتى که ما کار مى کنیم بزرگ تر مى شــود و زنجیره ارزش 
افزوده دیجیتال پیدا مى کند و شبکه ســازى فقط یک بخشى 
از آن اســت و چطور باید آ ن را مدیریت کرد و وارد عرصه هاى 

جدید کرد؟
این نه تنها به صورت بخش ، که به صورت فناورى هاى افقى 
است که به شدت کار را در ادامه حیات ما سخت تر خواهد کرد. 
چالش هاى پیش روى ما دیگر شبکه سازى (network) نیست. 
ما در سه سال گذشته 5 هزار میلیارد تومان در زیرساخت شبکه 
سرمایه گذارى کردیم و در سال جدید 2 هزار میلیارد تومان در 

زیرساخت همراه اول سرمایه گذارى مى کنیم.
ما در طى چندسال برخى کارها را برون سپارى کردیم و دیدیم 
باید اینها را خودمان انجام دهیــم. در تمام اینها هم خودمان 
فعالیت مى کنیم و هم همکارانى داریم. زمانى بهینه سازى که 
براى ما مشــکل بود، االن یکسرى شــرکت جدید دارند این 
بخش را انجام مى دهند. براى هر کدام زیرسیستم را درآوردیم 
که کدام چه اجزایى دارند و چه قابلیت هایى دارند. این قابلیت ها 

بخش طراحى و توســعه فناورى در سه بخش شبکه، فناورى 
اطالعات و امنیت است.

همراه اول داراى بزرگ ترین زیرســاخت فناورى کشور است. 
ابتدا فقط شبکه بوده اما االن زیرساخت فناورى اطالعات براى 

50 میلیلون مشترك فعال، مدیریت مى خواهد.
ارایه محصوالت، خدمات مشترى و تضمین کیفیت، مدیریت، 
راهبرد، برنامه ریزى کســب و کار، مدیریــت دانش و مدیریت 
ریســک، براى شرکتى که االن دارد به 10 هزار میلیارد تومان 
درآمد مى رسد و بخش زیادى از درآمد با کسانى که در شبکه 

ما هستند تقسیم مى شود.
مســایل مدیریتى در این شرکت بســیار مهم بوده و فهرست 
قابلیت ها تنظیم شــده و بــه 72 قابلیت اصلى در این موضوع 

رسیدیم و تحلیل کردیم.
برخى را شــرکت ها نزد خودشــان نگه مى دارند و آمدیم وارد 

ارزیابى شدیم و براى بخش هایى وارد شراکت شدیم. 
همین االن ما کنسرســیوم هایى با صنعت بــرق داریم. ما با 
حوزه هاى مالى و پولى کشور شراکت داریم و بخش زیادى از 
مجموعه شــرکت به صورت سهام اکثریت و اقلیت در کنار ما 
هستند. 5 سال آینده براى ما به ویژه در حوزه R&D و امنیت، 
دوران مهمى اســت. بنابراین مرکز تحقیقات امنیت درســت 

کردیم که بتواند تحقیقات کاربردى را مدیریت کند.
در حال حاضر حدود 150 شــرکت در حوزه نوآورى و خدمات 

با ما کار مى کنند و در حدود 350 میلیارد تومان درآمد دارند.

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان
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اصوال صنعت و تولید جایگاه مناســبى در کشــور ما ندارد و 
پارامترهایى وجود دارد که مانع فعالیت مى شود.

درمورد خصوصى سازى به معناى واقعى، آنچه انتظار بود که 
اجراى اصل 44 انجام دهد این بود که سهم بخش خصوصى 
در اقتصاد کشــور افزایش یابد اما عمال این ســهم همچنان 
اندك اســت و فقــط یک فاز تبدیل شــرکت هاى دولتى به 
خصوصى را شاهد بودیم و نهایتا حاکمیت مشغول بنگاه دارى 

اســت و این معضلى اســت کــه مانع بزرگ شــدن بخش 
خصوصى مى شود.

اگر کشــور مى خواهد صنایع  پیشرفته رشد کند، مسئله ثبات 
مطرح مى شود.

 رشــد فناورى در یک کشــور یک فرآیند بیست ساله است 
در حالى که دولت چهار ســاله است و این پارادوکس است و 
اگر در مدیریت ثباتى وجود نداشــته باشد وضعیت فناورى در 

الزامات شکوفایی صنعت و تولید در کشور
سخنران دوم: دکتر نایبى، عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى شریف و عضو هیئت مدیره 

شرکت رستافن:

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب
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کشور به ثبات مشخص نمى رسد.
انتظار این بود که تاسیس معاونت علمى 

و فناورى ریاســت  جمهورى، به عنوان 
باالتریــن الیه بخش هــاى مختلف 
حاکمیتى در توسعه فناورى باشد، اما 
عمال رقیب این ها شد، وزارت علوم و 

صنعت حرف خودشان را مى زنند.
در بحث  هاى تک اگر واقعا دنبال رشــد 

هستیم، ما باید دو تا سه زمینه که واقعا در 
آن پتانسیل بزرگ شدن داریم را انتخاب کنیم و 

روى آنها تمرکز کنیم.
آنچه که االن به عنوان ســند جامع علمى و فناورى کشــور 
است کامال جامع است و تاکید دارد که حتما همه فناورى ها 
ارتقا پیدا کند اما منابع در کشور محدود است و فقط باید روى 

بعضى تمرکز کند.
وقتى مى توانید در صنایع پیشــرفته، رشد واقعى ایجاد کنید 
که قهرمان ملى بپرورید و شــرکت بزرگ رشد بدهید، تصور 
این که با تعداد زیادى شرکت کوچک نوپا مى توان در صحنه 

بین المللى کارى کرد، خیالى بیش نیست.
به تدریج کشــورهایى که مســیر توســعه را پیــدا مى کنند 
شــرکت هاى بزرگ را زیاد مى کنند و رشد مى دهند که جاى 

شرکت هاى امریکایى و اروپایى را مى گیرد.
تعداد شرکت هاى بزرگ میلیارد دالرى که کشورهاى کره و 
هند مى پرورانند دارد بیش تر مى شــود. اگر مى خواهیم ما هم 

حرفى داشته باشیم باید شرکت هاى بزرگ بپرورانیم.
بسیارى از همین شرکت هاى بزرگ دنیا در عرصه  هاى تک 

فعالیت شان را از یک گاراژ شروع کردند.
در حالى که معضل ما این ا ســت که تعداد زیادى شــرکت 
کوچک داریم و تعدادى شــرکت  بزرگ داریم که بزرگ  زاده 
شدند، یک دفعه یک سرمایه گذارى بزرگ دولتى بوجودشان 

آورد و بازارهاى انحصارى را استفاده مى کنند.
اصوال شــرکت هاى بزرگ، از منابع مهم توســعه تکنولوژى 
هستند. شرکت هاى نوپا هم به دنبال فروش فناورى شان به 

شرکت هاى بزرگ هستند.
شــرکت هاى بزرگ مى توانند در عرصه جهانى حرفى براى 

گفتن داشته باشند.
در اقتصــادى که روزبــه روز دارد جهانى تر مى شــود هرگز 

نمى توانید با شرکت هاى کوچک رقابت کنید.
شرکت هاى بزرگ ما عمدتا نفت و پتروشیمى و بانک هستند 

و با چند اســتثنا همه دولتى یا شــبه دولتى 
هستند.

در اقتصاد مــا اصوال بخش خصوصى 
بزرگ جاى ندارد.

امــا در رابطه با بحــث قهرمان ملى 
اگر بحث عدم دخالت دولت مى شــود 
وقتى دولت دخالت مى کند کار خراب 
مى شــود اما ما محتاج به مداخله دولت 
هستیم. اگر در چین، هواووى بوجود آمد با 
یک مداخله دولتى در 25 سال پیش بوجود آمد. 
یعنى یک دولت خردمند تصمیم گرفت که غول در زمینه 

مخابرات ایجاد کند.
از آن طرف توجه کنید ما در کشــور چه مى کنیم، پول دادن 
مستقیم به افراد نخبه، طرح هاى کالن به عنوان پروژه 100 
میلیاردى که فالن دانشگاه و نه فالن شرکت باید انجام دهد 
و گرنت (grant) به شــرکت خصوصى نمى توان داد. اگر در 
دوره اى هم صنایع نوینى ایجاد مى شود بعدا متوقف مى شود 

و حتما در بخش دولتى گرنت باید تعلق گیرد.
هدف گذارى مــا؛ افزایش تعداد شــرکت هاى دانش بنیان از 
2000 به 20 هزار و نه توسعه و بزرگ کردن آنها بوده است. 
در جامعــه ما بــه محض این که مجموعــه اى از یک حدى 
بزرگ تر شود، حتما باید ســرش بریده شود این یعنى پدیده 

شمشادى.
مــا در تعریف دانش بنیان بودن؛ مشــکل داریم؛ مثل اینکه 

شرکت بزرگ نمى تواند دانش بنیان باشد. 
وقتــى وام مى دهیم به شــرکت ها، مى گوییم ســقف وام 2 
میلیارد تومان اســت، شرکت بزرگ که 2000 میلیارد تومان 

تولید دارد این وام چه  فایده اى دارد.
سال هاست سامســونگ مى خواهد وارد صنعت خودرو بشود 
اما دولت کره اجــازه نمى دهد، چون اگر در یک زمینه تعداد 

صنعتگران زیاد شود همه باهم زمین مى خورند. 
کنسرسیوم زورى؛ باید شــرکت ها باهم کنسرسیوم شوند تا 

پروژه اى را بگیرید.
بزرگ کردن بادکنکى؛ مى خواهیم شــرکت بزرگ شود به آن 
پروژه مى دهیم، به شــرکتى که قبال درآمد و تولیدش پایین 

است، خب شکست مى خورد.
صنعت الکترونیک کشور به جایى نمى رسد مگر این که یک 
ال جى یا سامسونگى در آن پرورانده شود. بهتر است اگر بلد 

نیستیم مشاور خارجى بگیریم.

رشد 
فناورى در یک 

کشور یک فرآیند 
بیست ساله است و دولت 

چهار ساله است و این 
پارادوکس است

صنایع الکترونیک، پیشران 
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آیا مسئله ما پسا تحریم است یا قبل از تحریم هم همکارى مى کردیم؟

دکتر محمدى

تمام اقتصادهاى نوظهور (emerging economies) در حال حاضر، یک 
دوره اى تصمیم گرفتند بازى را در زمین اصلى انجام دهند و قاعده بازى 

بین المللى را بپذیرند و اقتصاد رقابتى ایجاد کنند.
سه سوال در این نشست تخصصى دنبال مى شود:

آیا مى شود بدون همکارى بین المللى جهش و رقابت پذیرى ایجاد کنیم؟
چه نوع همکارى بین المللى را باید در پیش بگیریم؟

چه الزامات درونى باید ایجاد کنیم؟
نمونه جذب سرمایه گذارى خارجى بدون توجه به الزامات درونى سازى، صرفا بازار را در اختیار 

خارج قرار داده است.
اقتصادهاى در حال ظهورى که در دو دهه اخیر رشــد ســریعى را تجربه کردند مانند چین و 

کره جنوبى، الگوى مشترکى دارند.
همه از یک دهه اى شــروع کردند به دو اصل انکارناپذیر در اقتصاد؛ بازکردن تدریجى اقتصاد 
به سمت بازارهاى بین المللى و سعى کردند خودشان را وارد زنجیر تولید و توزیع جهانى کنند.

بحث اصلى امروز این است که آیا مى شود شرکتى براى خودش زنجیره توزیع و تولید جهانى 
ایجاد کند یا باید خودش را وارد زنجیره تولید و توزیع موجود در جهان کند.

چین با مشــارکت وارد این زنجیره شــد. بازار داد و فناورى بدست آورد و بعد فناورى را وارد 
بازار کرد.

وقتــى نگاه مى کنیم مى بینیم تک تک تولید کنندگان چینى پارتنر خارجى دارند. هر شــرکتى 
تقریبا با سه شرکت در پلتفرم هاى مختلف همکارى دارد.

تایوانى ها از ابتدا خودشان را در زنجیره بین المللى تعریف کردند.
مگر مى شود در تجهیزات الکترونیکى رقیب اریکسون شد؟

به این راحتى در این بازار نمى شــود وارد شد، الزم است کم کم وارد زنجیره آنها بشویم و اگر 
این کار را بکنیم الزم نیست خیلى از مراحل را طى کنیم.

تفاوت نوع نگاه در کشــورهاى آمریکاى التین در ســه دهه گذشته، باعث شد شرکت هاى 
آمریکاى التین ذره ذره تحلیل رفتند و بخاطر عدم وجود بازار و رقابت منسوخ شدند.

همزمان با اینها تایوان و کره جنوبى بــا برندهاى اروپایى و آمریکایى پیمانکارى مى کردند و 
فضاى ورود به بازار را در زنجیره به عنوان برند شــروع کردند و بعضى شرکت هاى بزرگ را 

از ابتدا ایجاد کردند.

همکاری بین المللی و یادگیری فناوری 
در دوران پساتحریم

 دبیر نشست تخصصى
دکتر محمدى؛ عضو هیئت علمى 

دانشگاه تهران

 اعضاى نشست تخصصى
- دکتر جمالــى؛ مدیرکل دفتر 
ســرمایه گذارى خارجى سازمان 
کمک هــاى  و  ســرمایه گذارى 

اقتصادى و فنى ایران
- دکتــر بیرنگ؛ معــاون امور 
بین الملل معاونت علمى و فناورى 

ریاست جمورى
رییس  رســتگار؛  مهنــدس   -

سندیکاى مخابرات

نشست تخصصى سوم:

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
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دوره این که من بــه تنهایى در را ببندم و نوآورى ایجاد کنم 
گذشته، شرکتى مى تواند نوآورى کند که شبکه نوآورى داشته 

باشد.
در این فضا بحث اصلى تغییر پارادایمى اســت که در دنیا از 
دهه 80 اتفاق افتاده اســت. پدیده جهانى شــدن نشان داده 
کشورهایى که رشد داشتند و اقتصاد شکوفایى داشتند درشان 

را به روى دنیا نبستند.
مــا خودمان، خودمان را تحریم کردیــم. قبل از تحریم هم 

همین بودیم و رفتیم همیشه الیسنس گرفتیم. 
lenovo تا ســال 2004 قطعه ســاز بود اما از 2004 بخش 

لب تاب آى بى ام را خرید.
جهانى شدن دو بعد کلیدى دارد:

1- جهانى شدن سطحى یعنى شرکتى که مى خواهد جهانى 
شود باید وارد بازارهاى مالى بین المللى شود.

2- ورود بــه زنجیره تولید و توزیع جهانى اســت. خیلى از 
شرکت ها مشکل اصلى شان بازار است. چون وارد حوزه هایى 

شدند که در انحصار برندهاى بزرگ بوده است.
ورود حساب شده شــرکت هاى بین المللى به بازارهاى ایران 
باید اتفاق بیافتد. بعد از آن ظرفیت جذب باید در شرکت هاى 

ما وجود داشته باشد.
همه الگوهاى موفق مســیر مشــترکى مى دهد، که مســیر 
دســتیابى به قابلیت هاى فناورانه از طریــق همکارى هاى 

بین المللى مسیر یادگیرى است.
اگــر بتوانیم این تعامالت را بخوبى شــکل دهیم مى توانیم 

انتظار داشته باشیم که به یک صنعت رقابت پذیر برسیم.

به نظر من بحث تعامالت بین المللى 

دکتر بیرنگ

در حوزه شــرکت هاى دانش بنیان به 
طور عام و صنعت الکترونیک به طور 
خاص یک الزام است. بدون این تعامل 
چه به لحاظ دسترسى به فناورى هاى 
جهانــى، یادگیرى فناورانــه و دیگر 
مصادیق ایــن اتفاق نمى افتد. در معاونــت علمى هم حوزه 

حمایت از شرکت هاى دانش بنیان به حوزه ما برمى گردد.
موضوع International Business development است.

از کریدور توســعه کسب و کار بین المللى که راه اندازى شده تا 
برنامه هاى مشــترك با معاونت سیاست گذارى در خصوص 
پیوست فناورى، برنامه هایى است که ما دنبال مى کنیم و پایه 

آن باور بر الزام تعامالت بین المللى است.

ســندیکاى صنعت مخابرات بیش از 

مهندس رستگار

صد عضو دارد که بســیارى از جنس 
شرکت هاى تولیدى هستند. 

در رابطه بــا همکارى هاى بین المللى 
در گذشته، شرکت هاى داخلى تجربه 
خوبى با خارجى ها ندارند. یک ســرى 
همکارى ها رخ داده، صنایعى تکلیفى ایجاد شــده که دولت 
طرف خارجى و ایرانى را انتخاب کرده که نتایج آن مشخص 

است.
شــرکت هاى خصوصى که در حوزه مخابرات در ایران ایجاد 
شدند آدم هاى صنعت گر دلسوزى بودند که هسته اى تشکیل 
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داده بودنــد و کم کــم برطرف کردن نیازهــاى داخلى را در 
دستورکار داشتند به خصوص بعد از انقالب که خارجى ها رفته 

بودند.
این مجموعه ها بیشتر متوسط هستند و استادکار هستند و در 

تغییرات نسل هم تا حدودى همکارى کردند. 
این مجموعه را داخل کشــور داریم و در خارج هم صاحبان 
تکنولوژى و فروشــنده محصوالت هستند که قصد داریم در 

دوران پسا تحریم با آن ها همکارى کنیم.
ســندى تنظیم شــده با مشــارکت وزارت ارتباطات، وزارت 
صنعت، معاونت علمى و فناورى ریاســت جمهورى و بخش 

خصوصى که در سایت سندیکاى مخابرات موجود است.

مهم ترین نکته این اســت که اگر قرار 

دکتر جمالى

اســت همکارى هاى بین المللى صورت 
بگیرد، نیازمند دو بســتر هستیم؛ یکى 
بسترهاى نهادى و دیگرى حقوقى است.
بــراى  نهادهــا  تشــکیل  و  ایجــاد 
همکارى هاى بین المللى در مرحله اولیه 

به دولت ها و نهادهاى حاکمیتى برمى گردد.

در کشور ما براى ایجاد همکارى هاى بین المللى قوانین و مقرارات 
خوبى تدوین شده از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه گذارى 
خارجى که مى تواند بســتر مناســبى براى انتقال تکنولوژى و 

همکارى هاى بین المللى ایجاد کند.
شــرایط قبل و بعد از تحریم براى حوزه اجرایى کامال ملموس 

است.
قبل از تحریم سرمایه گذارى خارجى زیادى در همه حوزه ها در 
کشور داشــتیم، در دوره تحریم مسائل و مشکالت به تحریم 

برمى گشت.
امروز دستور جلســه هیئت سرمایه گذارى 22 طرح بود. ما بین 
سال هاى 72 تا 74 زیر 20 طرح داشتیم. وقتى در یک جلسه 22 
طرح بررسى مى شود یعنى فضا براى همکارى هاى بین المللى 

بسیار مناسب شده است.
همکارى هاى بین المللى دو الزمه دیگر هم دارد: 

integration و corporation؛ اگر قرار باشد آن زنجیره تکمیل 
شود سیاست هاى بخشى ماســت که این زنجیره ها را تکمیل 
مى کند. ما نباید از خارجى ها انتظار داشته باشیم این لینک ها را 
ایجاد کنند. اگر بسترها را خوب طراحى کنیم حلقه هاى مفقوده 

زنجیره تولید integration پیدا مى شود.
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سخنران اول: مهندس صبحى افشار، مدیر ارتباطات دولت، صنعت و دانشگاه شرکت اریکسون:

نتایج مثبت حضور شرکت اریکسون در ایران

سخنرانى هاى نشست تخصصى سوم

مثالى که مى خواهم بزنم شهرك علمى شیستا 35 کیلومترى 
استکهلم است، جایى که بخاطر حضور اریکسون شکل گرفته 
است. در این شــهرك علمى چیزى تحت عنوان پارك هاى 
فناورى را در اختیار شرکت اریکسون (Ericsson) قرار دادند و 
اجازه دادند 10 سال در آنجا فعالیت کند، زمین دادند، معافیت 

مالى در نظر گرفتند و غیره.
ظرف این ده سال شرکت هایى از محل سرریز دانش پیرامون 
این شرکت شــکل گرفتند و االن شهر شیستا (Kista) تحت 

عنوان دره سیلیکون شناخته مى شود.
در ایران ما چند نوع از این نمونه ها داریم؟ چند تا شهرك علمى 
داریم؟ چند شــهرك بزرگ و بنام به عنوان مرکز ثقل در آنها 
وجود دارند تا تولیدات شرکت هاى کوچک به عنوان ورودى آن 

در نظر گرفته شود؟
مثال بعدى اریکســون در ترکیه است. که از نظر فرهنگى به 

ایران شبیه است و از نظر جمعیتى تقریبا وضعیت ما را دارد.
موقعى که مى خواستند پروانه نسل سوم را در ترکیه به مزایده 
بگذارند رگوالتورى سازمان تنظیم مقررات ترکیه گفت برنده 
این پروانه باید 40 درصد تجهیزاتش را از شــرکتى بخرد که 
500 نفر پژوهشــگر اســتخدام کند و 350 نفر در یک مرکز 
تحقیقات مشترك استخدام شــوند، یعنى 850 نفر براى یک 

.(vendor) فروشنده
در برنامه هاى توسعه اى که تعریف مى کنیم چقدر مى خواهیم 
اشتغال زایى کنیم؟ از محل حضور یک شرکت مثل اریکسون 
در ترکیــه بخاطر اعطاى یک پروانه نســل ســوم، 850 نفر 
فارغ التحصیل دانشگاهى شــروع به کار کردند و دارند تجربه 
بین المللى کسب مى کنند. این اتفاق سال 2012 رخ داده است.

وقتى مــن در ایران مشــکلى دارم و وقتــى مى خواهم کار 
تکنیکالى روى پروژه انجام دهم به من مى گویند از نفرات دفتر 
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ترکیه استفاده کنید که نزدیک هستند.
همین اتفاق در مورد نسل چهارم افتاد، آنجا تعداد را هم باالتر 
بردند، یعنى تعداد پژوهشگران و مهندسانى که باید استخدام 

مى کردند را افزایش دادند.
رگوالتورى کشور ما چقدر دارد به این موضوع کمک مى کند؟ 
ما چقدر داریم شرایط رقابتى ایجاد مى کنیم. خودتان را بگذارید 
جاى اریکســون، به ما مى گویند که در ایران مرکز تحقیقات 
ایجاد کنید. شــما به عنوان مدیرعامل اریکسون اگر بخواهید 
تصمیم بگیریــد چه توجیه اى براى ســهام دارانتان مى توانید 
داشته باشــید که بیاید و در بازار ایران ســرمایه گذارى کند؟ 
چه مشــوق هایى براى آن در نظر گرفتید؟ به شــرکتى مثل 
اریکسون مى گوییم بیا با یک شرکت چینى رقابت کن، سهم 
بازار به دست بیاور و سرمایه گذارى کن. چه دست آوردى براى 

شرکت اریکسون وجود دارد؟
چقدر ما کارشــناس و نخبه علمى داریم که از کشور مهاجرت 

مى کنند؟ آیا اینها نمى توانند بخشى از این زنجیره باشند؟
آیا ما به شــرکت اریکسون گفتیم که شــما که دارید مالیات 
پرداخت مى کنید و یک شــهروند خوب هستید در ایران، این 
مقــدار معافیت مالیاتى داشــته باش و این تعداد دانشــجو را 

استخدام کن.
همراه اول باید بتواند با تخفیف بیشترى از اریکسون تجهیزات 
دریافت کند. هر کجاى این قضیه را نگاه کنیم ســودآورى در 

آن موج مى زند، ولى هیچ کدام از این اتفاقات نمى افتد.
وبســایتى در ترکیه مشابه ســندیکاى شرکت هاى خصوصى 
وجود دارد. در یک ستون مى توانید تعداد شرکت هاى خارجى 
حاضر در ترکیه را ببینید: اسکانیا، ایکیا، اریکسون، ولوو، اطلس، 
کوپکو و  غیره. هر کدام از اینها به خاطر قوانینى که وجود دارد 
اگر مجاب بشــوند بین 500 تا 1000 نفر را استخدام کنند آیا 

ما نیاز خواهیم داشت این قدر در مورد بیکارى صحبت کنیم؟
ما متخصص پیچیده تر کردن موضوعات ساده هستیم.

براى پرداخت حقوق ما مى خواســتیم مالیات را محاسبه کنیم 
5 نفرى که قانون را خواندند پنج برداشــت متفاوت داشتند که 
با نظر حسابدار متفاوت بود. جایى که همه دنیا دارد مى رود به 

سمت ساده سازى ما به سمت عکس حرکت مى کنیم.
یک سرى قوانینى که مى شــود در تمام حوزه ها تعریف کرد، 
شرکت چینى که کامیون وارد مى کند اگر با این استاندارد وارد 
بازار ما شــود ما این قدر معافیت مالیاتــى در نظر مى گیریم و 
این قدر تسهیالت گمرکى مى دهیم، در عین حال شرکت چینى 
کمک مى کند سایپا دیزل ما در بازار و اقتصاد کشورش نقش 

داشته باشد.

تا کى مى خواهیم برویم ســراغ مدل هایى کــه نمونه اش را 
 ITMC شیراز االن کجاست؟ ITI .هم کم نداریم متاســفانه

کجاست؟
چطور مى شود شرکتى که در آن 20 درصد NEC، 20 درصد 

زیمنس سهم داشته باشد، صندوق صدقات تولید کند؟
بعد بگوییم ما مى خواهیم R&D در ایران راه بیاندازیم؛ با چه 

مشوق هایى؟
نمونه اتفاقى که مى تواند بیافتد این اســت که از امثال من که 

در این شرکت ها مشغول هستیم بپرسند نظر شما چیست؟

معاونت هــاى  را  مشــترکى  بحــث 

دکتر بیرنگ

سیاســت گذارى و بین الملــل معاونت 
علمى شــروع کردند که چطور بشود از 
ظرفیت شرکت هاى خارجى در راستاى 
ارتقاى توان تکنولوژیک کشور استفاده 

کرد.
معموال این شرکت ها دو مسیردارند؛ یا دولت خریدار اصلى شان 
اســت، روش کشورهاى دیگر گذاشتن شرط و شروط و دادن 
امتیازات است، حتى برخى کشورهاى آفریقایى رفتار بهترى در 
این خصوص در مقایســه با ما داشتند: این که بخشى از پروژه 
برون سپارى (outsource) شود و یادگیرى ایجاد شود. بخشى 
هم شرکت ها خودشان ورود کردند چون بازار برایشان جذابیت 

داشته است.
مسیر دوم این ا ست که در حوزه سرمایه گذارى خارجى مى توانند 
مسیر بدهند از طریق یک سرى مشوق هایى که سرمایه گذار 

خارجى به ازاى سرمایه گذارى امتیازاتى داشته باشند.
در هر دو مســیر معاونت با یک سیاست گذارى با دستگاه هاى 
دیگر جلو مى رود و روى چند مورد به صورت عملى کار مى کند.

سیاست اریکسون هیچ وقت به صورتى 

مهندس رستگار

که گفتند نبوده و اریکسون از سیاست 
در ایران خیلى هم خوشــحال است. ما 
یــک مجموعــه اى در کشــور داریم 
به عنوان پتانســیل تولیــدى مجموعه 

مخابرات.
ممکن است بگویید دیگر االن کسى سخت افزار تولید نمى کند، 
خدمات حرف اول را مى زند اما در کشور ما وضعیت این است 

که هنوز خرید سخت افزار بازار دارد.
هفتاد شــرکتى که داریم مى شــود دارایى مــا در صنعت، در 
دانشــگاه و مراکز تحقیقاتى دانش هایى در حوزه ICT وجود 
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دارد که سرجمع موجودى ما در کشور مى شود.
کشــورهاى خارجى آیا اصال در حــال و هواى انتقال فناورى 
هستند یا خیر؟ اگر بودند باید این گپ را پر کنیم، موجودى ما 

40 است و موجودى آنها 95، باید این را پر کنیم.
در سندى که روى ســایت موجود است گفته شده ما فناورى 
را در دو ســطح داریم. یکى آنچه که در کشور داریم و باید به 
عنوان دارایى حفظ کنیم و دیگرى چیزهایى که کم اســت و 

باید کمک خارجى بگیریم.
در خصوص مســیر دوم گفته ایم، زمانى فناورى خوب شکل 
مى گیرد که هم گیرنده و هم فرســتنده قوى باشــد و تمایل 

داشته باشد و سیستم نظارتى نیز وجود داشته باشد.
باید طرف هاى توانمند و مناســب ایرانى که صنعت گر واقعى 
هســتند، انتخاب شــوند، به خارجى هم نگاه مى کنیم. یک 
شــرکت ممکن است بهترین باشد؛ اما هیچ جا انتقال فناورى 
نداده باشد، یا اینکه برندى درجه یک نباشد؛ اما مشارکت کند. 
اگر اینها را بیاوریم مى توانیم انتقال فناورى خوبى داشته باشیم.

از منظر قدمت، ایران بیش از 61 سال 

دکتر جمالى

اســت که قوانین مرتبط بــا تضمین 
سرمایه گذارى خارجى دارد. اصال قابل 
قیاس با ترکیه نیســت. اگر نگاهى به 
مقررات بیاندازیم؛ ما همه ریسک هاى 

سیاسى مرتبط با سرمایه گذارى خارجى را پوشش مى دهیم. به 
طور قطع و یقین مزایاى سرمایه گذارى در ایران بهتر از ترکیه 
اســت. بر اســاس قانــون مجلــس معافیت هــاى مالیاتى 
سرمایه گذارى خارجى کاهش داشته، در مقایسه، مشوق هاى 

مالیاتى ما نسبت به کشورهاى دیگرکمتر نیست.
در مــورد صنایع مخابراتى نکته اى که ما داریم؛ مثال در ایران 
چون با دســتگاه هاى مختلف کار مى کنیم فکر مى کنم این 
حوزه یــک تحرکى الزم دارد. حوزه مخابرات تحرك الزم را 
براى معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى خارجى نداشته است.

کارى کــه در بخش هــاى صنعتى دیگر کردیــم در بخش 
مخابرات کمتر شده اســت. واقعیت این است که با توجه به 
ایجاد رقابت، این موضوع حتمــا باید در بخش هاى مختلف 

باشد.
مثــال حضور اپراتور خارجى در ایران ایجاد تحول کرد که اگر 

نبود اتفاق نمى افتاد.
در حوزه هاى تولیدى ما باید در حوزه مخابرات بیشــتر تالش 

کنیم و فرصت هاى سرمایه گذارى خارجى را شناسایى کنیم.
ما االن در بانک اطالعاتى مان براى بخش مخابرات در حوزه 

سرمایه گذارى اطالعات کمى داریم.
شاید این نشست ها منجر شود که بتوانیم این فرصت ها را بهتر 
شناسایى کنیم و درست تعریف و عرضه کنیم و از روش هاى 

مناسب براى جذب سرمایه گذار خارجى بهره بگیریم.
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ما درســت یا غلط، بچه هاى باهوشــمان را به سمت رشته 
ریاضى و الکترونیک سوق مى دهیم.

از 500 هزار نفر در رشته ریاضى، 2 هزار نفر جذب رشته هاى 
مخابرات مى شود. یک پتانسیل عظیمى در کشور وجود دارد 
که 1000 نفرشــان مى توانند بــراى راه اندازى R&D نخبه 
باشــند. اگر چاه هاى نفت ما در دریــا مى ریخت آنقدر غصه 
نمى خــوردم تا اینکــه نخبه هاى ما از کشــور مى روند چون 
جایى براى جذبشــان نیست، حتما نباید شرکت هاى خارجى 
بیایند این ها را جذب کنند. باید برایشــان بســتر ایجاد کنیم 
که شــرکت هاى تولیدى به قصد صــادرات ایجاد کنند. این 

پتانسیل در کشورهاى دیگر به صورت ایران نیست.
صنعت الکترونیک دو تقسیم بندى کلى دارد:

یک قسمت تولید انبوه است. ســرمایه گذارى در اینها خیلى 

عظیم اســت و سهم R&D در آن کم است چون بازار دارند. 
گرفتن این بازار کار خیلى ســختى است. شاید بهتر باشد در 

این بخش مشارکت کنیم؛ تا بعدا بتوانیم برند سازى کنیم.
اما در حوزه تجهیزات پزشــکى فضا متفاوت اســت. ما کار 
کردیم و شــرکت  هاى زیــادى کار کردند. چند ســال پیش 
تصمیم به تولید محصولــى گرفتیم که آمریکایى اش 3000 

دالر بود اما ما ساختیم و 500 دالر صادر مى کنیم.
100 دالر قطعه دارد و 400 دالر ســهم R&D اســت. رتبه 
یک کنکور کارشناسى ارشد مدیر این پروژه بود. جرات کردیم 
محصولى را با این ســطح فناورى که در آمریکا 300 میلیون 
فروش دارد ســاختیم و صادر کردیم، پس مى شــود این کار 

را کرد.
در حوزه تجهیزات پزشــکى برخى محصوالت به تولید انبوه 

سخنران دوم: مهندس یعقوب زاده، مدیر عامل شرکت پویندگان راه سعادت:

سخنرانى هاى نشست تخصصى سوم

ورود به بازارهای بین المللـی
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رسیدند، یک ســرى که در بیمارســتان ها تولید مى شوند از 
برندها استفاده مى شود.

پس این پتانســیل وجود دارد و در این حوزه هاى الکترونیک 
که ســهم تحقیقات در آن زیاد اســت و بــا چند نفر محدود 

مى توان آن را شروع کرد، مى شود به این نقطه رسید.
صــادرات، میوه تولید اســت. ما در بدترین شــرایط تحریم 
صادراتمان به آلمان بیشــتر شــد. کمى انرژى دهیم این قدر 

منفى نگوییم.
تقویت کنیم، بستر ســازى کنیم، تــا بتوانند حرکت کنند. در 
حوزه هاى تجهیزات الکترونیک شــانس زیادى هست. دولت 

فقط باید بستر سازى کند.
هیــچ دولتى در دنیــا دیگر تولیدکننده نیســت، اما در ایران 

همچنان اصرار است که دولت سازنده باشد.
موضوع دیگر که دولت باید بسترســازى کند این اســت که 
سال ها از صنایعى در ایران حمایت شد به نام تولید داخلى که 

بعدا معلوم شد هیچ چیزش ایرانى نیست.
در هیچ کشورى نمى شــود فقط روى یک دستگاه برچسب 
ساخت آن کشور زد و بگوییم ساخت خودمان است. در ایران 
تعریف تولید وجود ندارد. اگر این بســترها را درســت کنیم 

پتانسیل به خودى خود وجود دارد که کار کند.
پارك فناورى درست کردند اما 40 کیلومترى تهران!

اریکســون در خاك استکهلم اســت. اگر یک مهندس 40 
کیلومتــر بخواهد در این جــاده تا پردیس بــرود و بیاید از 
بین مى رود، مهندســان نمى آیند. یــک چیزهایى در قانون 
دانش بنیان حل شــده اســت. به هیچ شــرکت نرم افزارى 

نمى توان گفت که از شهر بیرون برود.
WTO مى گویــد موانع غیرتعرفه اى را بردارید. تعرفه تا 10-
20 درصد معقول اســت، محصولى که 20 سال است صادر 

مى شود تعرفه ورودى اش 7 درصد است.
صندوق حمایــت از صنایع الکترونیک از مــا حمایت کرده 
اســت اما علت اصلى موفقیت ما تــالش بچه هاى خودمان 
بود. تشویقى هایى که دادیم به مهندسان و طراحانمان که در 

شرکت بمانند، موتور موفقیت ما بودند.
یک شرکت آلمانى کل طراحى اش را به ایران منتقل مى کند. 

چون ما توانستیم با هزینه پایین محصول را تولید کنیم.
قصه تحریم را به این ســادگى نمى شود در نظر گرفت و ما با 

برندهاى مختلف صادر کردیم.

طبق شناسایى شرکت هاى دانش بنیان 

دکتر بیرنگ

که توســط معاونت علمــى و فناورى 
ریاست جمهورى انجام مى شود؛ عمده 

شرکت ها در ایران کوچک هستند.
شــرکت هاى بــزرگ بایــد به عنوان 
مدیریت صــادرات جلــو بیافتند و از 

شرکت هاى کوچک استفاده کنند.
در بحث ورود به بازار در حوزه تجهیزات پزشکى، یک شرکت 
با دو ســه تا محصول جذابیت خاصــى براى خریدار خارجى 
ندارد و اگر بخواهند بیمارســتانى تجهیز کنند ترجیح دارند با 

یک برند طرف باشند.
تعاملى که با دستگاه ها داریم سر همین مسایل است. همین 
مــدل را در مجموعه مخابرات باعنــوان تک چى درآوردیم. 
مجموعه اى از شرکت ها مطرح شدند که محصوالت متنوعى 
تولیــد مى کنند و قابلیت صادرات ندارنــد چون مختص نیاز 

خاصى تولید شدند.
تعداد شرکت هایى که قابلیت صادرات دارند در حوزه هاى تک 
کم اســت. ما با تسهیالتى براى شــرکت هاى خصوصى که 
در حوزه خودشــان پیشران هســتند باید بتوانیم مشوق هایى 

ایجاد کنیم.

من فکر مى کنم در مورد توان صنعت 

مهندس رستگار

مخابرات کشــور مثال IT اصال مثال 
درستى نیســت. صنعت مخابراتى که 
امروز روى آن تکیه مى کنیم صنایعى 
اســت که صادقانه با دو نفر ســه نفر 

شکل گرفته و هنوز سرپاست.
از اپراتورهــا مى توانید بپرســید توان صنعتگــران مخابرات 

چیست.
صنعت مخابرات که خصوصى ســازى شد شــبکه مخابرات 
ســابق تعطیل بود، عمده محصوالت ساخت ایران، در شبکه 

تلفن ثابت مصرف مى شود.
ایــن به معناى این اســت که از نظر تکنولــوژى نمى توانند 
موبایل را پاســخ گو باشند. در موبایل وقتى عده اى وارد شدند 

با همان عده باید کار را ادامه داد.
در ســند به عنوان نیازهاى پنج ساله یک جا را باز گذاشتند و 
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از اپراتورها پرســیدند که با کدام کشور مى توان در خصوص 
نیاز شما صحبت کرد، 90 درصد آنها همان هایى بودند که در 
دوران تحریم در شبکه موبایل کشور بودند. در شبکه سلولى 
(cellular) بهتریــن برند دنیا را هم به راحتى نمى توانید وارد 

کنید، چون منجر به اختالل مى شود.
پس ترجیح این اســت که در شرایط عادى با همین ها ادامه 

داد.
پس اینجا نه صنعت داخلى و نه خارجى نمى تواند وارد شود.

پــس ما در زیرســاخت هاى شــبکه مى توانیــم کارکنیم و 
تلفــن ثابت کــه خودش رکــودى پیدا کرده؛ ولــى از نظر 
توانمنــدى، قابلیت، میــزان تحویل جنس، بروزرســانى از 

الترومکانیک به آنالوگ، دیجیتال و اپتیک رسیدند.
چرا در بحث سرمایه گذارى خارجى این طور نشد؟ 

چون مصرف کننــده اپراتور اســت. او باید بپذیــرد که اگر 
محصولى را شــما درســت کردید اجازه ورود به شــبکه را 

مى دهد.
وقتى با احتیاط همان قبلى هــا را نام مى برد، تنها کارى که 
تولید داخلى مى کند این اســت که با صندوق هاى حمایتى و 
شــرکت هاى دانش بنیان خودش را سراپا نگه دارد که نصف 

صنعت را در اختیار داشته باشد.
مــا مودم درســت نمى کنیم، مــردم محصــوالت داخلى را 

نمى بینند؛ چون مزیت و توان ما تهیه تجهیزات است.

در مورد برندسازى و حمایت و معرفى 

دکتر جمالى

برند، آنچه که در قانون قبل بود مقوله 
حمایت از انتقــال فناورى نبود؛ اما در 
قانون جدید این موضوع بسیار شفاف 
آورده شده و قانون از انتقال دانش فنى 

سرمایه گذار خارجى حمایت مى کند. 
سرمایه گذارى خارجى یک اتوبان دوطرفه است. سرمایه گذار 
خارجى به طور طبیعى دنبال منافع خودش است. این بخش ها 
و مدیران بنگاه هاى اقتصادى هســتند که با هدف گذارى و 

سیاســت گذارى ببینند چطور منافع را با سرمایه گذار خارجى 
تقسیم کنند.

در حوزه مخابرات درســت اســت که توانمندى داریم اما آن 
را معرفــى نکردیم و در حــوزه بازریابى بین المللى اش کارى 

نکردیم.
اگر قرار باشد که به اقتصاد جهانى متصل شویم هم باید تولید 

باشد هم توزیع. 
یک زمانى اگر مى خواســتیم BP را بــراى طرح تهیه کنیم 
نقطــه آغازمان ارزیابى فنى بود که هســته کار ظرفیت بود، 
چقــدر کاال مى خواهیم، چه قدر مــواد اولیه مى خواهد، االن 
دنیا عوض شــده، االن براى تهیه BP، هسته کار بازار است، 
نیازهاى بــازار و بعد به تولید مى رســیم. االن آن چیزى که 
مى خواهیم، چیزى است که بازار مى خواهد و تولید مبتنى بر 

نیازهاى بازار است.
زنجیره تامینى که قرار است انجام شود همه حوزه ها از جمله 
تولیــد و توزیــع را در برمى گیرد؛ که حرکــت االن از توزیع 
به تولید است. در مورد مســایلى که مطرح شد سرمایه گذار 

خارجى را به عنوان مکمل در نظر مى گیریم.
تمام تالش ما براى رفاه و توسعه اقتصادى ایجاد ائتالف بین 
ســرما یه هاى داخلى و خارجى است و اینها زمانى که مکمل 
باشند مى توانند هم افزایى ایجاد کنند. از محل هم افزایى آن 

ائتالف است که شما مى توانید به توسعه دست پیدا کنید.
مهم ترین کارى که ما داریم مى کنیم به ویژه در حوزه برند ها، 
در برنامه پنجم و قانون مالیات ها که رابطه بین معافیت هاى 
مالیاتــى و برندها را تنظیم کرده، این اســت که ما ســعى 
مى کنیم به گونه اى مشوق این برندسازى باشیم و در سازمان 
سرمایه گذارى هم بیشترین تاکیدى که در حوزه هاى مختلف 
داریم این است که حتما هر قرارداد و سرمایه گذارى که وارد 
کشور مى شود، یکى از المان هاى اصلى  اش دانش فنى بودن 

به صورت عام است.
هیئت سرمایه گذارى خارجى هم تاکید دارد که حتما قراردادها 

در برگیرنده انتقال فناورى باشد.
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صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک 
وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 17 سال 
است که از صنایع مختلف الکترونیک با اعطاى تسهیالت مالى و 

صدور ضمانت نامه حمایت کرده است.
صنایع الکترونیک مورد حمایت صحا، شامل فناورى اطالعات، 
ارتباطات، اتوماســیون، الکترواپتیک و سایر شاخه هاى صنعت 

الکترونیک است.
زمینه هاى فعالیت صندوق شامل طرح هاى تحقیقاتى، نمونه سازى، 
بهینه سازى، تجهیز و تولید، انتقال فناورى، تامین کسرى نقدینگى 
اجراى قراردادها، شرکت در نمایشگاه ها با اولویت صادرات، جذب 
سرمایه گذارى خارجى، ایجاد جوینت ونچر، تولید بدون کارخانه، 

ایجاد آزمایشگاه هاى مرجع و آموزش هاى تخصصى است.
صحا در طول 17 ســال فعالیت، بیش از 3 هــزار میلیارد ریال 
تسهیالت را به 1100 طرح شرکت هاى حوزه صنایع الکترونیک 

اعطا کرده است که بیش از 1000 میلیارد ریال آن فقط در سال 
1394 رقم خورده است. 

از بین 1100 طرح حمایت شده تعداد بسیار محدودى از طرح ها 
و محصوالت حمایت شده جهت شــرکت در نمایشگاه جانبى 

اجالس فعاالن صنایع الکترونیک انتخاب شده است. 
سعى بر این بوده است که محصوالت جدیدتر در این نمایشگاه 
حضور داشــته باشــند. ویژگى این طرح ها را مى توان صادرات، 
اشتغال زایى، سهم بازار، جذب سرمایه گذارى خارجى، تاییدیه هاى 
فنــى و کیفى، کاهش واردات و کمک بــه خودکفایى و جبران 
تحریم، ایجاد فناورى بومى یا ارتقاء سطح فناورى، ایفاى نقش 
در زنجیره تامین، طرح هاى مولد و صنایع مادر و باالدستى و غیره 

عنوان کرد.
در ادامه شــمارى از محصوالت حاضر در این نمایشگاه، معرفى 

مى شوند.

نمایشگاهی از 
محصوالت ارتقاء یافته 

با حمایت صحا
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عنوان طرح
طراحى، ساخت و تولید دستگاه الکتروکاردیوگراف قلبى با قابلیت 

اتصال به سیستم کامپیوترى و آنالیز سیگنال قلب

نام شـرکت
اوسینا

ویــژگی ها
صادرات، اخــذ تاییدیه هاى فنى و کیفى، کمک به خودکفایى و 

جبران تحریم، ایجاد فناورى بومى یا ارتقاء سطح فناورى

خالصه طرح
 الکتروکاردیوگراف سیگنال هاى الکتریکى مرتبط با فعالیت هاى 
قلبى را دریافت و یک ECG یا منحنى ثبت شــده روى محور 
ولتــاژ ـ زمان تولید مى کند که این گراف ها براى تشــخیص 

برخى از انواع بیمارهاى قلبى و آریتمى ها استفاده مى شوند.
الکتروکاردیوگــراف  چند کانالــه این طرح ســیگنال ها را از 
چنــد کانال به صورت همزمان ثبت مى کننــد و غالباً به جاى 
دســتگاه هاى تک کانال (مدل هاي قدیم) اســتفاده مى شود. 
الکتروکاردیوگراف چند کاناله در حالت اتوماتیک تمام 12 لید 

را مى تواننــد ثبت کنند که باعــث صرفه جویى در زمان و کار 
مى شود.

الکتروکاردیوگراف این طرح، فیلترهایى دارد که تأثیرات نویز را 
کاهش مى دهند. فیلترها فرکانس هایى را که به وسیله حرکت 
بیمار و یا نزدیکى به خطوط برق ایجاد مى شــود را مســدود 
مى کند. این دستگاه هم با باترى و هم با برق شهر کار می کند. 
باترى دستگاه قابلیت شــارژ مجدد را داشته تا در هزینه هاى 

تعویض مکرر باترى صرفه جویى شود.

عنوان طرح
دستگاه بلوتوث سرور (بلو اسمارت)

نام شـرکت
آذر دمیر یول شمالغرب

ویــژگی ها
 کاهش واردات محصول و خدمات پس از فروش و پشتیبانى

 افزایش اشتغال زایى و تمرکز زدایى
 تبلیغات و اطالع رسانى و آموزش الکترونیکى هوشمندتر و مؤثرتر

خالصه طرح
این دستگاه در حالت کلى عبارت است از قسمت فرستنده و گیرنده 
همزمان با قابلیت برنامه ریزى جهت ارسال و دریافت هرگونه داده 
کامپیوترى اعم از هر نوع فایل صوتى، تصویرى، کاربردى و غیره 
براى هر نوع وسیله الکترونیکى که داراى گیرنده Bluetooth و 
Wi-Fi، از قبیل گوشــى هاى تلفن همراه، کامپیوترهاى جیبى و 

کیفى و غیره
از این سیستم مى توان در سرویس دهى خدمات نوین در بانک ها، 
پایانه هاى مسافربرى، مراکز توریستى و تفریحى، مراکز علمى و 
آموزشــى، مرکز تجارى، مراکز خدماتى و غیره استفاده کرد. این 
دستگاه داراى قابلیت شبکه شدن است که با استفاده از این روش 
مى توان هزاران متر مربع را تحت پوشــش عملکرد این دستگاه 

قرار داد.
این دستگاه قادر اســت عملیات انتقال و تکثیر داده را به صورت 
انبوه و به صورت خودکار و هوشــمند و بدون نیاز به اپراتور انجام 
دهد. تعاملى، کم هزینه، کم مصرف، سریع بودن و امنیت باال از 

مزیت هاى این محصول است.

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب

۶۰



عنوان طرح
طراحى و نمونه سازى دســتگاه نوار قلب 12 کاناله با قابلیت 

تفسیر و پرینت هم زمان

نام شـرکت
ارکان آرا تجارت البرز

ویــژگی ها
 اخذ تأییدیه هاى فنى وکیفى داخلى

 کاهش واردات
 ایجاد دانش فنى بومى

 اشتغال زایى
 جایگزینى واردات در شرایط تحریم

خالصه طرح
 انتقال تکنولوژى و فناورى ســاخت دســتگاه نوار قلب از 

 Bionet طریق همکارى با کمپانى
 قابلیت کار در مدهاى 1، 3، 6 و 12 کاناله به طور همزمان 

 Long Lead با رسم
 داراي فیلترهاى چهارگانه

AC, Muscle, Baseline, Lowpass
 قابلیت تفســیر (Interpretation) سیگنال هاى ECG و 

چاپ بیش از 120 نوع گزارش
 قابلیــت اتصال به کامپیوتر و ایجاد بانک اطالعاتى کامل 

و جامع از کلیه بیماران
 قابلیت اتصال به شــبکه HIS بیمارستانى از طریق پورت 

 RS232 و پورت LAN
 توانایى نگهدارى آخرین نوار ECG در حافظه و ارایه انواع 

ECG بدون نیاز به دریافت مجدد Print متنوع
 داراى نمایشگر LCD جهت نمایش عملکرد دستگاه

 استفاده از تکنولوژى FPGA در طراحى دستگاه
 در حال حاضر مشــغول به طراحى دســتگاه نوار قلب 12 
کانالــه به صــورت طراحى کامًال داخلى هســتیم که کار با 
پیشرفت 90 درصد در شرف طى مراحل نهایى براى تحویل 
به اداره کل تجهیزات پزشــکى و گذراندن اســتانداردهاى 

مربوط جهت اخذ مجوز ساخت است.

عنوان طرح
سیستم یکپارچه گام الکترونیک

نام شـرکت
گام الکترونیک

ویــژگی ها
 چابک سازى سازمان هاى دولتى و خصوصى

 الکترونیکى نمودن فرآیندها و روال هاى سازمان ها
 بومى سازى و ارتقاء سطح فناورى

 اشتغال زایى نیروى متخصص

خالصه طرح
اتوماســیون ادارى الماس گام و مدیریت آرشیو الکترونیکی 

در دو نگارش جداگانه براي ســازمان هاي کوچک در محیط 
 Web و براي سازمان هاي بزرگ و گسترده در محیط LAN
قابل اجراست. از دیگر سیستم هاي نرم افزاري شرکت سیستم 
مدیریت گردش کار (Workflow Management) است که 
به کمک موتور گردش کار می توان تمام یا قســمتى از یک 
فرآیند را بر اســاس قواعد مورد نظر سازمان، خودکارسازي 
نموده که طی آن مســتندات، اطالعات و یا دســتورات بین 

واحدهاي سازمان انتقال داده می شود.

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان

۶۱



عنوان طرح
مونتاژ بردهاى الکترونیکى 

نام شـرکت
موسسه SMD پارت

ویــژگی ها
اشتغال زایى، توسعه شرکت از کوچک به سمت متوسط، تولید 

و تجهیز 

خالصه طرح
ساخت مدار  چاپى و مونتاژ اتوماتیک SMD و DIP، ارایه خدمات 
به صنایع مختلف درحوزه هاى ارتباطات، کامپیوتر، خودروسازى، 

هوا فضا و سایر صنایع الکترونیکى مرتبط بوده است.

عنوان طرح
B851 مرکز اندازه گیرى مدل

نام شـرکت
باسط پژوه تهران

مـزیـت
 اخذ تأییدیه هاى فنى و کیفى

 ایجــاد فناورى بومى و ارتقاء ســطح 
فناورى

 کاهش واردات 
 قابل رقابت با سایر محصوالت مشابه 

خارجى
 اشتغال زایى نیروى متخصص

خالصه طرح
مرکــز اندازه گیرى مــدل B851، یک 
اندازه گیرى براى سنجش تمام  دستگاه 
پارامترهــاى الکتریکى در پســت هاى 
فشارقوى، کالس دقت انرژى 0/2 است 
و قابلیت اندازه گیرى هارمونیک هاى ولتاژ 
و جریان پارامترهــاى کیفى توان را دارا 
اســت. از نکات مهم دیگر اندازه گیرى و 
ثبت تمام پارامترها به مدت 12 سال در 

حافظه داخلى است. این محصول توانایى 
و قابلیت خود را با نصب بیش از 10,000 
دستگاه در پست هاى فشارقوى نشان داده 

است.

عنوان طرح
 POWER بر پایه چیپ ســت (تولید المپ هاى LED تولیــد

(LED

نام شـرکت
کارخانجات تولیدى المپ هاى فوق کم مصرف بهنور یزد

ویــژگی ها
 صادرات و ارزآورى

 جلوگیرى از واردات و خودکفایى
 قابل رقابت با محصوالت مشابه خارجى

 اشتغال زایى

خالصه طرح
 LED، SMD ســاخت انواع مختلــف پاورهــاى نــورى 
و POWER LED به عنوان کوچک ترین بخش چراغ هاى فوق 

کم مصرف
 امــکان ورود به طراحى و تولید LED هاى خاص با کاربرد در 

صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، کشاورزى، پزشکى و غیره
 افزایش شار نورى تا بیش از 140 لومن بر وات

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب

۶۲



عنوان طرح
دستگاه تصحیح کننده الکترونیکى حجم گاز

نام شـرکت
ریز سازگان تکین

ویــژگی ها
 اشتغال زایى

 اخذ تأییدیه هاى فنى و کیفى بین المللى 
 ایجاد دانش فنى بومى و ارتقاء سطح فناورى 

 کاهش واردات
 نقش کلیدى در ساخت ایستگاه هاى گاز پر فشار

 کمک به خودکفایى و جبران تحریم

خالصه طرح
این دستگاه براى محاسبه دقیق میزان مصرف گاز مشترکان 
پر مصرف در ایستگاه هاى صنعتى و پرفشار استفاده مى شود. 

این دستگاه با اســتفاده از خروجی پالس کنتورهاي مختلف، 
فشــار خط، دماي خط ، موالریته اجــزاي گاز، ضریب تراکم 
عالی K و ضریب تصحیح C را مطابق با استاندارهاي متعارف 
محاسبه نموده و به کمک آن حجم واقعى مصرف را مشخص 
مى نماید. عالوه بر آن نرخ جریان گاز (دبی)، چگالی گاز و دیگر 

پارمترهاي اندازه گیرى را محاسبه مى نماید.

عنوان طرح
سرعت سنج بارومتریک

نام شـرکت
تجارت و فناورى سپهر گستر مشکات

ویژگی ها
 کمک به خودکفایى و جبران تحریم

 ایجاد فناورى بومى و ارتقاء سطح فناورى
 اشتغال زایى نیروى متخصص

خالصه طرح
 سرعت ســنج و ارتفاع ســنج بارومتریک، اطالعات فشــار 
دینامیکى و فشــار استاتیکى حول جســم پرنده و همچنین 
پارامترهاى مورد نیاز براى محاســبه سرعت و ارتفاع وسیله 
را از طریق واســط ارتباطى به اجزاى دیگر هدایت و کنترل 
منتقل مى کند. با بهره گیرى از تکنیک هاى پردازش دیجیتال، 
اطالعات ســرعت و ارتفاع با دقت باال محاســبه مى شــود. 

همچنین عملیات فیلترینگ براى کاهش خطاهاى دینامیکى 
در نظر گرفته شــده اســت. طراحى این دســتگاه به واسطه 
افزایش قابلیت اطمینان آن بســیار فشرده و مستحکم انجام 
شده اســت. این دستگاه شامل یک سنســور پیشرفته براى 
اندازه گیرى دقیق فشار استاتیک و دینامیک است که خروجى 
آن سنســور نگاشتى از فشار به فرکانس است. در این سنسور 
فشار، یک سنسور دماى دیودى به کار رفته تا وابستگى دمایى 

آن را نسبت به دما پس از کالیبراسیون از بین ببرد.
 این دســتگاه به دلیل اندازه کوچک و قابلیت اطمینان باال 

قابل استفاده در انواع پهپاد  و هواپیما ها است.

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان

۶۳



عنوان طرح
طراحــى و تولیــد مانیتــور 432 بــه 
همراه پنل نفیس آیفــون تصویرى با 

ویژگى هاى منحصربه فرد

نام شـرکت
موج یکتا اسپادانا

ویــژگی ها
صادرات، اشتغال زایى، اخذ تأییدیه هاى 
فنى و کیفى، کاهش واردات و کمک به 

خودکفایى، ایجاد فناورى بومى 

خالصه طرح
 طراحى و تولید پنل ضد باران همراه 

با دید در شب عالى
 امــکان عکــس بردارى (دســتى، 
بدون گوشى،  قابلیت صحبت  خودکار، 
پشتیبانى از حافظه SD و منوى کامًال 

فارسى)
 ارائه قابلیت DVR که عمًال ممزوج 
ســاختن آیفون تصویرى با سیســتم 

حفاظتى است

 کنترل آسانسور و اجراى پروژه هاى 
با سیستم کدینگ  بزرگ ســاختمانى 
اکســترا با سیم کشى Cat5 که نیاز به 
برنامه نویســى پیشــرفته دارد از دیگر 
مواردى اســت که مانیتورهاى تولیدى 
این شرکت را از دیگران متمایز مى سازد

عنوان طرح
انـدازه گیـــرى  دســتگاه هاى  تولیــد 

الکترواپتیک

نام شـرکت
مه فناور ظریف دیدگانى

ویــژگی ها
ارائه محصوالت و خدمات حوزه اپتیک 
و لیزر، الکترواپتیک با استفاده از آخرین 

دســتاوردهاى علمى و فنــى مطابق با 
خواسته دانشــگاهیان و مراکز علمى- 
پژوهشى با قیمتى پایین تر از نمونه هاى 
خارجى و کارآیى وکیفیتى قابل مقایسه 
اخذ  کارآفرینــى،  ارزى،  صرفه جویــى 

تأییدیه هاى فنى و کیفى

خالصه طرح
ســاخت لیزرهاى دیودى آزمایشگاهى، 
ســاخت اقســام تجهیزات مورد نیاز در 

آزمایشگاه هاى اپتیک، لیزر و فوتونیک، 
ســاخت اقســام جابجاگرها و مدارات 
الکترونیکــى و نرم افزارهــاى مرتبط، 
طراحى و ساخت دستگاه هاى اندازه گیرى 

Z-Scan نظیر انحراف سنج ماره و

عنوان طرح
تولید محصوالت و چراغ هاى روشنایى ادارى LED و همچنین 
مجموعه هاى مورد نیاز آن شامل (درایور LED و ماژول روشنایى 

LED ) در توان هاى مختلف

نام شـرکت
مهندسى آلتون راى 

ویــژگی ها
 اشتغال زایى، تولید و تجهیز

 کاهش واردات محصول
 کاهش مصرف انرژى

 طراحى و تولید انواع چراغ و درایوهاى مورد نیاز شرکت

خالصه طرح
ایجــاد ظرفیت تولید محصوالت و چراغ هاى روشــنایى ادارى 
LED به میزان 240 هزار عدد در ســال و همچنین تولید انواع 
درایوهاى مورد نیاز در انواع چراغ هاى LED با توان هاى مختلف

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب

۶۴



عنوان طرح
دوربین ویدئومترى شبکه فاضالب

نام شـرکت
فناوري پیشرو اوج آمیار

ویــژگی ها
 ایجاد فناورى بومى

 کاهش واردات و جلوگیرى از خروج 
ارز

 اشتغال زایى نیروى متخصص

خالصه طرح
شبکه  بازرسى  دوربین هاى  از  استفاده 
فاضالب یکــى از بهترین روش هاى 

بازرسى در سطح جهانى بوده که آن را 
تبدیل به یکــى از قوى ترین ابزارهاى 
قابلیت هایى  اســت.  نموده  بازرســى 
همچون نفــوذ به مناطــق غیر قابل 
دســترس، ابزارهاى ســنجش دقیق، 
کاهش خطرات جانى بــراى افراد در 
شــرایط بحرانى، قدرت نفــوذ باال در 
مناطق غیر قابل دسترســى و غیره از 

جمله توانایى هاى این سیستم است.
بازرســی  دوربین هــاي  از  اســتفاده 
(ویدئومتري)  فاضــالب  شــبکه هاي 
به عنــوان یکــی از ابزارهــاي مهم 
فاضالب  شــبکه هاي  از  بهره برداري 
شهري، می تواند زمینه را براي اطالع 
از وضعیت شبکه ها و اتخاذ تصمیم در 

مورد آن ها فراهم آورد.

عنوان طرح
انواع کنتور دیجیتال و هوشمند برق 

نام شـرکت
الکترونیک افزارآزما

ویــژگی ها
 دانش فنى داخلى (بومی)

 مطابق با نیازهاى طرح فهام ( طرح ملى کنتورهاى هوشمند )
 مرتفع نمودن نیاز کشور به انواع کنتورهاى دیجیتال و هوشمند

 اشتغال زایی، تولید و تکثیر
 اخذ گواهینامه هاى Kema, ISO ،DLMS/COSEM، توانیر 

و غیره

خالصه طرح
نصب بیش از 7 میلیون دســتگاه کنتور برق در شبکه سراسرى 

برق ایران
 کنتور هوشمند سه فاز (اتصال مستقیم/اتصال غیر مستقیم) 
جدیدترین نوع کنتورهاى هوشــمند با دانش فنى کامال داخلى 
مطابق با نیاز کشــور و آخرین اســتاندارهاى روز اروپا با قابلیت 
 GPRS ،PLC G3 نصب ماژول هاى ارتباطى مختلف از جمله

PRIME و غیره
 بهترین جایگزین کنتورهاى آنالــوگ بدون نیاز به تعویض 

ANSI سوکت، مطابق استاندارد
JAM200A برخى از ویژگى هاى کنتور 

چهــار  در  راکتیــو  و  اکتیــو  انــرژى  اندازه گیــرى   -1
(P+, P-, Q+, Q-) ناحیه

2- تشخیص دستکارى غیر مجاز و محافظت شده در برابر برق 
دزدى

3- تشخیص باز شدن درپوش ترمینال
4- قرائت و نمایش اطالعات در حالت بى برقى 

5- کالس دقت براى انرژى اکتیو 1 و انرژى راکتیو 2 
6- قابلیت تحمل ولتاژ ورودى l410 v AC به صورت دائمى

EMC 7- طراحى سازگار با استاندارد هاى
8- داراى ساختار تعرفه بندى جامع و قابل تغییر

OBIS و کد Data Readout 9- داراى مد استاندارد

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان
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عنوان طرح
(Human Machine Controller) HMCطراحى و تولید دستگاه

نام شـرکت
اندیشگامان سینا اترس

ویــژگی ها
صادرات، اشــتغال زایى، اخذ تأییدیه هاى فنى و کیفى، کاهش 

واردات و کمک به خودکفایى و جبران تحریم

خالصه طرح
به طــور کلى HMC یا Human Machine Controller از 
ترکیــب HMI و PLC و ماژول هــاى ورودى و خروجى به 
 HMCوجود مى آید و ایده اى نو در صنعت است. با استفاده از
در پروســه هاى کنترلى در صنعت باعث کمتر شدن هزینه و 
کاهش فضاى اشغال شده توسط سیستم و سادگى پیاده سازى 
پروسه مى شود. در این طرح تولید یک سرى کامل از دستگاه 
HMC که داراى تنوعى از ورودى ها و خروجى هاى آنالوگ و 
دیجیتال است در نظر گرفته شده است که مى توان با توجه به 
نیازمندى موجود، دستگاه متناسب را انتخاب و استفاده کرد.

1. سیســتمى توزیع شــده متشــکل از ماژول هــاى قابل 
برنامه ریزى و برنامه اى تحت ویندوز براى برنامه ریزى کردن 

ماژول ها
2. ماژول هاى قابل برنامه ریزى داراى ورودى و خروجى هاى 
دیجیتال و آنالوگ مورد نیاز در صنعت براى ایجاد پروسه هاى 

کنترلى و اتوماسیون
3. ماژول هــاى داراى تنوعــى از ورودى و خروجى هــاى 

دیجیتال و آنالوگ 
4. ماژول هــاى داراى نمایشــگر LCD جهــت ایجاد رابط 

کاربرى بین انسان و ماشین 
5. ماژول هاى داراى قابلیت تبادل اطالعات با یکدیگر

عنوان طرح
سیستم یکپارچه ایده پرداز باتیس

نام شـرکت
ایده پردازان باتیس

ویــژگی ها
اخذ تاییدیه هاى فنى و کیفى، بومى سازى و ارتقاء سطح فناورى، 
ارتقا سالمت ادارى و مقابله با فساد، کمک به راه اندازى زنجیره 

تامین مناسب با سازمان ها، اشتغال زایى.

خالصه طرح
فعالیت شــرکت در دو حوزه نرم افــزارى و خدماتى خالصه 

مى شود:
بخــش نرم افــزار شــامل طراحــی و پیاده ســازي و تولید 
زیرسیســتم هاي اتوماسیون ادارى،حســابداري مالى، انبار و 
حسابداري انبار، حقوق و دستمزد، دریافت و پرداخت، بازاریابی 

و قرارداد و فروش،امــوال و دارایی هاي ثابت، برنامه ریزي و 
کنترل تولید، خرید، ارزیابی بهره وري پرســنل است که کلیه 
فرآیندهاى سازمان را به صورت یکپارچه کنترل مى نماید. از 
مزایاى دیگر مى توان به کاهــش هزینه ها، افزایش کیفیت 
محصول، رضایت مندى مشــترى، افزایــش تولید، افزایش 
انگیزشى پرســنل و تســهیل در انجام فرآیندهاى سازمانى 

اشاره کرد. 
افــزار،  ســخت  پشــتیبانی  شــامل  خدمــات  بخــش 
راه انــدازي شــبکه هاي کامپیوتــري و مشــاوره و آموزش 

پیاده سازي سیستم هاي یکپارچه است.

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب
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عنوان طرح
دستگاه بلیچینگ و لیزر دندانپزشکى

نام شـرکت
صنایع طیف بنفش

ویــژگی ها
 اشتغال زایى

 صادرات و ارزآورى
 فناورى بومى و خودکفایى

 کاهش واردات

خالصه طرح
دستگاه لیزر دندانپزشکى تولیدى شرکت با مشخصات 

(طول موج 810 نانومتر و توان 8 وات) قابل استفاده براى درمان هاى 
بافت نرم در دندانپزشکى همانند جراحى، استریل نمودن کانال و سفید 

کردن کانال است. 
طراحى برد الکترونیک و نرم افزار این دســتگاه توســط متخصصین 
داخلى انجام پذیرفته اســت که با توجه به قابلیت کنترل لمسى و نیز 

قیمت مناسب از امکان صادرات برخوردار است.

عنوان طرح
تولید پنل جلوآمپر خودرو

نام شـرکت
پویش پرداز

ویــژگی ها
اخذ تأییدیه هــاى فنى و کیفى، کاهــش واردات، کمک به 

خودکفایى و جبران تحریم، ایجاد فناورى بومى

خالصه طرح
پنــل جلوآمپر یکى از مهم ترین قطعــات الکترونیکى خودرو 
است، از این جهت که مانیتورینگ کل کارکرد خودرو شامل 
وضعیت موتور، ســرعت، ســوخت، دماى آب، وضعیت باد و 
غیره براى راننده بوسیله این قطعه انجام مى پذیرد. براى کلیه 
سازنده ها و مراجع استاندارد این مجموعه بسیار مهم و مورد 

توجه اســت. این مجموعه براى شرکت ایران خودرو دیزل و 
خودروهــاى کامیونت آرنا و کامیون آریا و واگن هود طراحى 

و ساخته شده است.
این پنل داراى بیشــترین تعداد گیج نشــان دهنده وضعیت 
خودرو (7 گیج) است و نسبت به خودروهاى سوارى و سبک 
بارى داراى 3 گیج اضافه تر اســت، تعــداد ورودى هاى زیاد، 
ولتــاژ 24 ولت خودرو، نویز بســیار باال و تکان هاى شــدید 
خودروهاى بارى به نســبت خودروهاى ســوارى، طراحى و 

ساخت این مجموعه را کامال متمایز مى کند.

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان
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عنوان طرح
Respina P1ونتیالتور مدل

نام شـرکت
پویندگان راه سعادت

ویــژگی ها
ارتقاء  صادرات، ایجاد فناورى بومى یا 
سطح فناورى، کمک به خودکفایى، اخذ 

تاییدیه هاى فنــى و کیفى بین المللی، 
Joint Venture تولید به صورت

خالصه طرح
ونتیالتور رســپینا مدل P1 با سیستم 
هواى فشــرده بیمارســتان کار کرده 
و با داشــتن مدهاى کنترل فشــارى 
کنترل حجمــى و مدهاى اختیارى به 
تنفــس هرچه طبیعى تــر بیمار کمک 
مى کند. این ونتیالتور مجهز به صفحه 

نمایش لمسى رنگى 12 اینچ با وضوح 
باال بوده کــه اطالعات مختلفى مانند 
پارامترهاى  و  تنفســى  منحنى هــاى 
تنفســى عادى مکانیکى و پیشرفته را 

نمایش مى دهد.

عنوان طرح
چیگل، اولین مکان بــازار اینترنتى بین المللى صادرات خرد و 

عمده کاالى ایرانى به سراسر جهان

نام شـرکت
پیک فرزانه پویان

ویژگی ها
 اشتغال زایى و کارآفرینى

 صادرات و ارزآورى
 فروش کاالهاى ایرانى به داخل و خارج از کشور

 شــروع رقابت با ســایت هاى مطرح اینترنتى مثل آمازون و 
EBAY

خالصه طرح
این طرح شامل توسعه اولین مکان بازار اینترنتى ایرانى شامل (معرفى، 
نمایه سازى و فروش خرد وعمده داخلى و خارجى کاالى ایرانى) و در 

مرحله بعدى تجارت متقابل با سایر کشورهاى دیگر است. 
مدل این طرح ترکیبى (هایبرید) از مدل هاى تجارى (سامانه هاى 
آمازون، EBay و Rakuten) با ایجاد تمایزات و نوآورى هاى جدید 

نسبت به تمامى مکان بازارهاى اینترنتى موجود است.
چشم انداز طرح عالوه بر توسعه تجارت داخلى و خارجى کاالى 
ایرانى در داخل و خارج از کشور، ایجاد بزرگ ترین بنگاه کارآفرینى 

اینترنتى در کشوراست.

عنوان طرح
طراحى و تولید انواع قطعات خاص الکترونیکى خودرو

نام شـرکت
الکترونیک پردازش سبالن

ویــژگی ها
 اشتغال زایى، تولید و تکثیر

 کاهش واردات و خودکفایى
 جبران تحریم و رقابت با محصوالت مشابه خارجى

خالصه طرح
تولید سنســورهاى EMS خودرو و رله هاى الکترومغناطیسى و 
شبکه هوشمند مالتى پلکس خودرو از فعالیت هاى شرکت است. 
این سنسورها شامل سنسور دماى  هوا و فشار TMAP، سنسور 
وضعیت میل سوپاپ، سنســور دور موتور و سنسور موانع عقب 

Pass Sensor است.

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب
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عنوان طرح

DWDM سیستم انتقال نورى

نام شـرکت
فناورى ارتباطات نورى امین ( فانا )

ویــژگی ها
ایجاد فناورى بومى و ارتقاء سطح فناورى، خودکفایى و جبران 

تحریم، تاییدیه هاى فنى و کیفى و اشتغال زایى 

خالصه طرح
در راستاى بومى سازى تجهیزات مخابراتى در شبکه ارتباطات 
زیرساخت کشور، شــرکت فناورى ارتباطات نورى امین (فانا) 
 DWDM اقدام به طراحى و ســاخت سیســتم انتقال نورى
(ماکس نورى) چهل کاناله که قابل توســعه تا هشــتاد کانال 
(هرکانــال داراى ظرفیــت Gbps 10) مطابــق بــا آخرین 
اســتاندارد هاى ملى و بین المللى است، نموده است. هم اکنون 
این سیستم ها در چندین نقطه (تهران – اصفهان، استان تهران، 
تهــران - بابل و تهران – قزوین) در مرحله نصب و راه اندازى 

است. 
تجهیزات ارائه شده این شرکت در این طرح شامل دستگاهاى 

OLA ،OADM و REG اســت، که همگى در این شرکت 
طراحى و ساخته خواهد شد.

سیســتم مدیریت شــبکه در این پروژه از دو بخش EMS و 
NMS تشکیل شــده که کامال طراحى و تولید این مجموعه 
بــوده همچنین جهــت مدیریت و مانیتورینــگ NODEها 
به صورت محلى از EMS و براى مدیریت کل شبکه از سیستم 

NMS استفاده مى نماید.
طراحى و ساخت سیســتم هاى مذکور کامال بومى بوده و در 
راســتاى شبکه زیرســاخت مخابرات کشــور مطابق با کلیه 

استانداردها و دستورالعمل هاى مربوطه است.

عنوان طرح

PKSRTU513 مدل (RTU) تولید پایانه راه دور

نام شـرکت
پیمان خطوط شرق

ویــژگی ها
کاهــش واردات و کمک به خودکفایى و جبران تحریم، ایجاد 
فــن آورى بومى و ارتقاء ســطح فناورى، اشــتغال زایى، اخذ 

تأییدیه هاى فنى و کیفى

خالصه طرح
RTU یکی از اجزاي مهم سیســتم هاى اتوماسیون است که 

نقش آن جمع آورى اطالعات و ارسال آن ها به سرور است. 
 ABB این شــرکت، براســاس نمونه محصول شرکت RTU

آلمان طراحى و ســاخته شــده اســت و کیفیت و قابلیت آن 
دقیقا شــبیه به نمونه محصول آلمانى است. این محصول از 

ماژول هاي پردازش، IO، تغذیه و سابرك تشکیل شده است.
بیشــتر مصرف کنندگان محصول این شــرکت براي توسعه 
سیستم هاي خارجى نصب شده یا جایگزینی کارت هاي معیوب 
آن ها، به صورت ماژوالر خرید خود را انجام می دهند و این امر 

خود یکی از مزیت هاي RTU این شرکت است.

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان
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عنوان طرح
تولید دستگاه آنتى بیوگراف

نام شـرکت
توسعه و تجهیز کارما

ویــژگی ها
 دانش فنى کامًال بومى

 جبران تحریم و خودکفایى
 اخذ تأییدیه هاى فنى و کیفى

 اشتغال زایى 

خالصه طرح
دســتگاه آنتی بیوگراف براي انجام مکانیزه تعیین و تشخیص 

آنتی بیوتیک موثر بر بیماري عفونی طراحی و ســاخته شده 
اســت. هنگام ابتالي اشــخاص به بیماري هــاي عفونی با 
منشــاء باکتریایی در هر نقطه از بدن، بیمار نیازمند مصرف 

آنتی بیوتیک است. 
به علت تنــوع آنتی بیوتیک ها، نوع باکتــري، محل عفونت 
و شــرایط بیمار، الزم اســت با به کارگیــري روش مکانیزه 
آنتی بیوتیک هــاي موثــر بر بیماري عفونی تعیین شــود که 

دستگاه آنتی بیوگراف این کار را انجام مى دهد.

عنوان طرح
طراحى، ســاخت و تولید سیســتم آموزشــى و پژوهشــى 

مکاترونیک

نام شـرکت
مهندسى برق و الکترونیک قشم ولتاژ 

ویــژگی ها
ایجاد فناورى بومى و ارتقاء سطح فناورى و نوآورى،کمک به 

خودکفایى و جبران تحریم و صادرات 
این مجموعه از قطعات مختلفى از جمله انواع شیرهاى برقى 
پنوماتیک، انواع سیلندرهاى پنوماتیک، انواع سنسور ها، گریپر 
پنوماتیک، گیربکس موتورهاى DC و ســرو موتور تشکیل 

شده است.
 ایستگاه هاى این مجموعه ایستگاه تغذیه و توزیع- ایستگاه 
نوار نقاله- ایســتگاه انتقال دورانى - ربات کارتزین یا انتقال 
دهنده- ایســتگاه مونتاژ- سیســتم کنترل PLC - سیستم 

.HMI مانیتورینگ
 قابلیت استفاده در آزمایشگاه هاى الکترونیک، رباتیک، کنترل، 
مکانیــک و دینامیک به منظور آمــوزش تجهیزات گوناگون 

مرتبط
 قابلیت استفاده در آزمایشــگاه هاى مکاترونیک به منظور 

آموزش انواع طراحى هاى پایلوت مشابه یک کارخانه کوچک
کنترل آســان با استفاده از سیســتم کنترلPLC و نمایش 

وضعیت سیگنال در سیستم مانیتورینگ
HMI و PC قابلیت مانیتورینگ از طریق 

 آشنایى با PLC- انواع موتور- انواع سیلندر- انواع قطعات 
پنوماتیک- انواع سنسور

 آشنایى با ربات کارتزین و آموزش نحوه کنترل ربات
 شبیه سازى خط اتوماسیون کارخانه و اسمبل کردن قطعات 

در صنعت
 قابلیت ماژوالر بودن مجموعه 

 قابلیت تعریف پروژه هاى مختلف در مقاطع کارشناســى و 
کارشناسى ارشد 

 قابلیت Customize کردن برخى از بخش هاى سیستم به 
شیوه مطلوب مشترى

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب

۷۰



عنوان طرح
طراحى و ساخت سیستم مانیتورینگ لرزش توربین هاى شرکت

بهره بردارى نفت و گاز گچساران

نام شـرکت
صنایع راژمان پرداز

ویــژگی ها
 بومى سازى و ارتقاء سطح تکنولوژى
 کمک به خودکفایى و جبران تحریم

 کاهش واردات وجلوگیرى از خروج ارز 
 اشتغال زایى نیروى متخصص

خالصه طرح
با توجه به وجود مقادیــر زیاد منابع نفت و گاز، چاه هاي نفت و 
گاز و نیز کارخانجات استخراج این منابع در کشور، مقادیر بسیار 
زیادي از دستگاه هاي اســتخراج، انتقال، تصفیه، و پاالیش در 

کشور وجود دارد.
یکی از مهم ترین دستگاه هاي موجود در این بخش ها توربین ها 
و کمپرســورهاي گازى هستند. این سیســتم ها عموماً داراي 
توان هاي بسیار باال و ابعاد بزرگی هستند که با توجه به حجم و 
وزن بسیار باالي آن ها، در دورهاي زیادي دوران می کنند. رفته 

رفته بعد از گذشــت زمان قسمت هایی از المان هاي فوق شامل 
خوردگی و شکســتگی می شود. این حالت باعث آسیب زدن به 

قسمت هاي دیگر شده و خسارت هاي هنگفتی به جا می گذارد.
از این رو براي هر یک از بخش ها و اجزاي مســتهلک شونده، 
سیستم حفاظت طراحی و ساخته می شود، که عموماً سیستم هاي 
الکترونیکی هســتند. از جمله دستگاه هاي حفاظت سایت هاي 

نفتی و گازي، دستگاه هاي ویبریشن مانیتورینگ هستند.

عنوان طرح
سیستم هاى مدیریت منابع سازمانى

نام شـرکت
مهندسى نرم افزار رایورز

ویژگی ها
 الکترونیکى نمودن فرآیندها و روال هاى سازمان ها

 بومى سازى و ارتقاء سطح فن آورى
 چابک سازى سازمان هاى دولتى و خصوصى

 اشتغال زایى نیروى متخصص

خالصه طرح
خدمات شرکت عبارت است از:

 راهکارهــاى مبتنى بــر سیســتم هاى اطالعاتى عملیاتى 
(RayMIS) یکپارچه

 سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار (RayBPMS) با رویکرد 
استقرار نظام هاى فرآیندمدار در دستگاه ها و سازمان هاى دولتى 

و بنگاه هاى خصوصى
 سیستم هاى مدیریت منابع سازمانى ویژه بنگاه هاى اقتصادى 

(ERPI) خصوصى
ERP سیستم هاى لجستیکى سازمان هاى دولتى با رویکرد 

(BI) ابزار هوشمندى کسب و کار 
 پورتال هاى سازمانى جهت ارائه خدمات الکترونیکى

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان

۷۱



عنوان طرح
تولید نرم افزار حسابرسى داخلى

نام شـرکت
سارینا سامانه پرداز فاوا

ویــژگی ها
اشــتغال زایى، اخذ تأییدیه هاى فنــى و کیفى، ایجاد فناورى 

بومى

خالصه طرح
نرم افزار حسابرســى داخلى به گونه اى طراحى شــده که با 
متدولوژى اســتقرار واحد حسابرســى داخلى مطابقت دارد.
این نرم افزار مى تواند به گردآورى هرچه ســریع تر اطالعات، 
یکنواختى عملیات و ارائــه اطالعات مفیدى که در پردازش 
دستى قابل استخراج نیســت کمک نماید. از امکانات تعبیه 

شده در نرم افزار مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

تهیه ماتریس ســازمانى-ارزیابى ریســک و طرح ســالیانه 
داخلى-تعریــف  حسابرســى  پــروژه  حسابرســى-تعریف 
چک لیســت هاى قانونــى و کنترل داخلى-ثبت ریســک ها 
و کنترل هــاى مرتبط در پایــگاه اطالعاتى-ثبت یافته ها و 
رتبه بندى مأموریت-تدوین گزارش هاى متنوع حسابرســى و 
پیگیرى توصیه ها-آرشیو اطالعاتى واحد حسابرسى داخلى-
امکان اتصال تمام دیتابیس هاى موجود-اســتفاده نامحدود 
چندین کاربر-پوشــش امنیــت نرم افزار با اســتانداردهاى 

بین المللى

عنوان طرح
طراحى، تولید و نصب سیســتم کنترل توربین هاى گازى و 

بخار

نام شـرکت
خدمات نیروگاهى آهارشرق

ویــژگی ها
صــادرات، کاهــش واردات، کمک بــه خودکفایى و جبران 

تحریم، ایجاد فناورى بومى در صنایع باالدستى 

خالصه طرح
این شــرکت با هدف گذارى ســاخت کارت هاى الکترونیکى 
کنترل کننده توربین هاى گازى و طراحى و ساخت مجموعه 
بیش از یک صد عدد از این کارت ها به تکنولوِژى کنترل این 
توربین ها دست یافت و از این طریق توانست سیستم کنترل 
توریبــن مبتنى بر DCS را طراحى نمایــد. تا کنون بیش از 
1000 مگاوات از سیســتم هاى کنترل توربین هاى نیروگاهى 

کشور با این سیستم کنترل جایگزین شده است. این سیستم 
کنترل که یکى از پیچیده ترین سیستم هاى کنترل در صنعت 
اســت مى تواند یکى از نقاط قوت پدافندى هر صنعتى باشد. 
این سیســتم کنترل به عنوان کنترل توربو ژنراتور در صنایع 
تولید برق و به عنوان سیستم کنترل توربو کمپرسور در صنایع 

نفت و گاز کاربرد فراوانى دارد.

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب

۷۲



عنوان طرح
طراحى و پیاده سازى نرم افزار مدیریت 

اطالعات کنتورهاى
 برق، آب و گاز

نام شـرکت
سنجش افزار آسیا

ویــژگی ها
 اشتغال زایى نیروى متخصص

 ایجاد فن آورى بومى و ارتقاء سطح 
فن آورى

شرکت هاى  خدمات رسانى  افزایش   
(آب، برق و گاز)

 صادرات و ارزآورى
 اخــذ تأییدیه هاى توانیــر و امنیت 

سازمان پدافند غیرعامل

خالصه طرح
مهم ترین قســمت شــبکه هوشمند، 
سیســتم مرکزى آن است و مهم ترین 
قســمت سیســتم مرکــزى، نرم افزار 
مرکــز مدیریــت اطالعــات کنتورها 
اســت. نرم افزار مذکور وظیفه برقرارى 
ارتباط بــا جمع کننده هــا و کنتور ها و 
برقــرارى امنیت و پردازش اطالعات و 
ذخیره سازى اطالعات دریافتى و ارسال 
اطالعات به سیستم هاى کاربردى دیگر 

و مدیریــت انرژى و تلفــات را دارد. با 
توجه به این که این نرم افزار قرار اســت 
مدیریت شــبکه برق و آب و گاز یک 
شــهر را به صورت کامل انجام دهد و 
قابلیــت قطع و وصل بــرق، آب و گاز 
مشترکین را از راه دور دارد، در صورت 
عملکرد نادرست آن، امکان قطع برق، 
آب و گاز کلیه مشــترکین در یک شهر 
 WAN وجود دارد. این نرم افزار در بستر
WI- و GPRS و با اســتفاده از بســتر

MAX پیاده سازى می شود.

عنوان طرح
ADSL 2+ تولید مودم هاى

نام شـرکت
خدمات مخابراتى ارگ جدید

ویژگی ها
ایجاد فناورى بومى و ارتقاء سطح فناورى، انتقال دانش فنى، 
کاهش واردات و کمک به خودکفایى، اشتغال زایى در مناطق 

محروم 

خالصه طرح
ایــن مودم توان برقرارى ارتباط با اینترنت را تا ســرعت 24 
مگابیــت در ثانیــه جهت دریافت (دانلود) و با ســرعت 3/3 
مگابیت در ثانیه جهت ارســال (آپلــود) و هم چنین توانایى 
ایجاد شــبکه بى سیم (Wi-Fi) با ســرعت انتقال داده 150 

مگابیت در ثانیه را دارا اســت. این دستگاه داراى یک درگاه 
تلفن (RJ-11) و چهار درگاه اتصال شبکه (RJ-45) بوده و از 
طریق رابط کاربرى مناسب، به صورت Web-Based قابل 
کنترل است. مودم A154 به منظور اشتراك گذارى اینترنت 
پر سرعت در مصارف خانگى و سازمان هاى کوچک طراحى 

شده است.

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان
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عنوان طرح
(MMS) سیستم مدیریت پذیرندگان

نام شـرکت
توسعه سامانه هاى اطالعاتى مهر

ویــژگی ها
 تولید کننده اولین راهکار جامع مدیریت پذیرندگان کشور

 بومى سازى و ارتقاء سطح فناورى
 چابک  سازى سازمان هاى دولتى و خصوصى

 اشتغال زایى نیروى متخصص

خالصه طرح
برخى از مشخصات این سیستم شامل موارد زیر است:

 سیستم مدیریت توزیع و گردش دارائى ها و اقالم مصرفى 

(سیستم انبار و توزیع دارایى)
 سیستم مدیریت نمایندگى ها (سیستم قرارداد نمایندگى ها 

و کارگزاران)
 سیستم مدیریت قراردادهاى پذیرندگان

 سیستم مدیریت تراکنش هاى بانکى
 عملیات اجرائى و پشتیبانى عوامل و تجهیزات پرداخت

 ارتباط با سیستم TMS (سیستم مدیریت ترمینا ل ها)
 داشــتن قابلیت فرآیندهاى (قراردادها، توزیع تجهیزات و 

اقالم مصرفى و پشتیبانى و عملیات اجرایى)

عنوان طرح
تولید انواع منابع تغذیه مخابراتى

نام شـرکت
نیان الکترونیک

ویــژگی ها
 صادرات

 کاهش واردات
 ایجاد فناورى بومى

 کمک به خودکفایى و جبران تحریم
 ارتقاء سطح فناورى

 ایفاى نقش در زنجیره تأمین تجهیزات مخابراتى
 اشتغال زایى

خالصه طرح
هــدف از اجراى طرح، طراحى و ســاخت انواع شــارژرهاى 
کم ظرفیت و پرظرفیت مخابراتى، منابع تغذیه ســوئیچینگ 
و اجراى پروژه هاى مخابراتى اســت. عمده محصوالتى که 

توسط این شرکت عرضه مى شوند عبارتند از:

 یکسو کننده سّیار مخابراتى 
 سیستم یکپارچه تغذیه نیرو 

 پلنت تغذیه نیرو از 1000 تا 6000 آمپر 
 سیستم هاى تغذیه نیروى بدون فن تا 300 آمپر 

 سیستم تغذیه نیروى کامپکت 
 راك پرتابل تغذیه نیرو 

 شلف منبع تغذیه 
 ماژول هاى یکسو کننده 

 منبع تغذیه رومیزى

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب

۷۴



عنوان طرح
تولید انواع UPS، باترى و تجهیزات انرژى هاى نو

نام شـرکت
صنایع الکترونیک فاران

ویــژگی ها
 اشتغال زایى، تولید و تکثیر

 صادرات و ارزآورى
 جذب سرمایه گذارى خارجى
 کاهش واردات و خودکفایى

خالصه طرح
 UPS یکى از زمینه هــاى فعالیت این شــرکت، تولید انواع
و باترى اســت. UPS نــه تنها به عنوان یــک منبع تغذیه 
بى وقفه،که به عنوان محافظى در برابر تغییرات ولتاژ ورودى 

 ،UPS نیز بسیار مهم و قابل توجه خواهد بود. به عبارت دیگر
ولتــاژى با کیفیت و بدون اعوجــاج را در خروجى خود ارائه 

مى دهد.
همچنین این شرکت فعالیت هاي زیادي در زمینه بهره گیري 
از انــرژي خورشــیدي از مرحلــه طراحی، تهیــه، نصب و 
راه اندازي، آموزش و بهره برداري به انجام رســانیده اســت. 
در این خصوص ضمن انعقاد قرارداد با ســازمان هاي مختلف 
نســبت به احداث نیروگاه هاي خورشیدي متنوع اقدام نموده 

است.

عنوان طرح
 (ALIS) بردکنترلى آسانسور آلیس

نام شـرکت
آریان آسانسور 

ویــژگی ها
 رقابت و برابرى با محصوالت خارجى 

و مطابق با استانداردهاى اروپایى
 اشتغال زایى و کارآفرینى

 صادرات و ارزآورى

خالصه طرح
بــرد کنترل آسانســور آلیس که درون 
تابلوى کنترل آسانســور تعبیه مى شود 
وظیفه کنتــرل و مانیتورینگ وضعیت 
آسانســور را برعهــده دارد. ایــن برد 
بخش هاى  فرمان هاى  و  ســیگنال ها 
مختلف آسانســور را پــردازش کرده و 

نهایتــا فرمان هاى الزم بــراى کنترل 
اجزاء مختلف آسانســور مانند درب ها، 
درایــو، موتــور، جعبه رویــزون، پنل، 
شستى هاى کابین و روشنایى را صادر 

مى کند. 
قابلیــت کارکرد به صــورت گروهى تا 
8 دســتگاه آسانســور، امکان ارتباط از 
طریق اترنت و اینترنت، قابلیت ارسال 
پیامک (ارسال خطا و وضعیت عملکرد)، 
به کارگیرى براى آسانسورهاى تا سرعت 
3 متــر بر ثانیه و تعداد 32 توقف برخى 

از ویژگى هاى این برد کنترلى است. از 
دیگر ویژگى هاى آن مى توان به امکان 
برقرارى ارتباط DCP و CANopen و 
نیز توابع کاهش مصرف و صرفه جویى 

در انرژى اشاره کرد.
 EN81-1 ایــن برد تمامــى الزامــات
(اســتاندارد آسانسورهاى کششى اروپا) 
را برآورده مى سازد. عالوه برآن، قابلیت 
 Advanced) زودهنگام درب  بازکردن 
استاندارد  با  مطابق   (Door Opening

A3

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان
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عنوان طرح
صندوق هاى فروشگاهى 

نام شـرکت
صنایع رایانه فراسو

ویــژگی ها
 اشتغال زایى، تولید و تکثیر

 ایجاد بستر امن در تراکنش هاى داخلى
 فناورى بومى و خودکفایى

 کاهش واردات و جلوگیرى از خروج ارز
 

خالصه طرح
با اســتفاده از فناورى نصب سطحى و 
اتصال ترموسونیک بومى شده در کشور 
و بــا اتکا بر تــوان متخصصین داخلى، 
تولید سخت افزارهاى مبتنى بر معمارى 
ARM و نیز نرم افزارها و میان افزارهاى 
مورد نیاز براى ایجاد یک سامانه صندوق 

فروشگاهى کامال ایرانى میسر شد. 

این صندوق هاى فروشگاهى  از مزایاى 
مى توان به صفحه لمسى، سرعت باال و 
سامانه جامع آن ( که قابل تنظیم براى هر 

صنف است) اشاره نمود.

عنوان طرح
تولید استمپر بلو رى و توسعه خط تولید بلو رى

نام شـرکت
صنایع الکترونیک گلرنگ

ویــژگی ها
 صادرات

 کاهش واردات
 خودکفایى و جبران تحریم

 اشتغال زایى
 تولید و تجهیز

خالصه طرح
یکى از مشکالت اساســى در زمینه تولید انبوه 

عنوان طرح
تولید تجهیزات زیر ساخت مخابرات و کامپیوتر

نام شـرکت
فهیم مشاور

ویــژگی ها
اخــذ تاییدیه هاى فنــى و کیفــى، کمک بــه خودکفایى 
و جبــران تحریــم، ایجاد فنــاورى بومى یا ارتقاء ســطح 

فناورى، اشتغال زایى

خالصه طرح
تولید تجهیزات زیر ساخت (مســى و فیبرنورى) شبکه هاى 

مخابراتى وکامپیوترى شامل:
 پچ پنل؛ پچ کورد؛ و سایر تجهزات مورد نیاز زیر ساخت

بلو-رى به روش (Replication) تهیه مســتر مناسب و ساخت استمپر آن 
بود که با همت و تالش متخصصین داخلى این امر میسر شد. در کنار این 
موضوع نیز با رفع محدودیت هاى ورودى به خط تولید نسبت به توسعه خط 

بلو رى خود اقدام نمایند.

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب

۷۶



عنوان طرح
تجهیز آزمایشگاه تجهیزات پسیو سایت هاى BTS موبایل

نام شـرکت
فنى مهندسى کارت اعتبار فارس

ویژگی ها
تجهیز آزمایشگاه، اخذ تاییدیه هاى فنى و کیفى، بستر سازى 

و توسعه، اشتغال زایى

خالصه طرح
:PIM ویژگى هاى دستگاه تست

 تولید دو سیگنال کریر طبق باند فرکانسى مشخص شده
43 dbm 36 تا dbm قابلیت تنظیم توان از 

 قابل استفاده در خط تولید کارخانه ها
 قابلیت تســت تجهیزات پســیو از جملــه کانکتور، کابل، 

جامپر، سرج ارستر و غیره
PIM-Master بــراى اندازه گیرى و عیب یابى بســیارى از 
قطعات شــبکه از جمله کابل ها، آنتن ها، کانکتورها، جمپرها 
و تجهیــزات مخابراتى کاربــرد دارد که نتایج آن مورد توجه 
اپراتورهاى تلفن همراه اســت. این دســتگاه مى تواند کلیه 
تجهیزات پســیو مخابراتى را آزمایــش، کنترل و عیب یابى 

نماید.

عنوان طرح
مهندسى کاوندیش سیستم

نام شـرکت
سیستم آرگون پالسما

ویژگی ها
صادرات، اشتغال زایى، اخذ تأییدیه هاى فنى و کیفى داخلى و بین المللى، 
کاهــش واردات، کمک به خودکفایى و جبــران تحریم، ایجاد فناورى 

بومى و ارتقاء سطح فناورى

خالصه طرح
این دســتگاه در حوزه جراحى هاى تخصصــى و فوق تخصصى داراى 
کاربرد بســیارى است که از آن جمله مى توان به انعقاد سطحى بافت ها 
با ســرعت زیاد و در سطح وسیع اشــاره کرد. اعمال انرژى کامًال قابل 
کنترل، کاهش آســیب به بافت ها، افزایش سرعت بهبود، تشکیل الیه 
Eschar انعطاف پذیر و نازك در ســطح بافت، کاهش احتمال خونریزى 
مجدد در صورت کشیدگى یا حرکت بافت و دورکردن اکسیپژن از مرکز 
جراحى از جمله مزایاى اســتفاده از این دستگاه در مراکز بیمارستانى و 

اتاق هاى عمل است.
 استفاده از این دســتگاه عمومًا در جراحى هاى پیوند اعضا خصوصًا در 
پیوند کبد که داراى بافت هاى حساسى است و همچنین در آندوسکوپى 
و کولونوســکوپى که ابزار جراحى از مجارى طبیعى بدن انســان وارد 

مى شود به کار مى رود.
در ساخت این دستگاه استانداردهاى الزم رعایت 

شده و داراى نشان CE است.

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان

۷۷



عنوان طرح
نمونه سازى ژاکارد الکترونیک

نام شـرکت
نمادپردا

ویــژگی ها
کاهش واردات و کمک به خودکفایى و جبران تحریم، ایجاد 
فناورى بومى، ارتقاء سطح فناورى، تأثیر در بازسازى صنایع 

نساجى کشور، تولید و تجهیز

خالصه طرح
یکی از انواع ماشــین هاي بافت فرش و پارچه، ماشین هاي 
بافت ژاکاردي است. این ماشین ها از دو قسمت ماشین بافت 
و ماشین ژاکارد تشکیل شده اند. ماشین بافت وظیفه پیوند تار 
و پودها را به عهده دارد و قســمت ژاکارد (به عنوان قسمت 
فرمان دهنده به قســمت بافت) جهت تعیین نوع طرح بافته 
شــده عمل می کند. آخرین فناورى در این عرصه تجهیزاتى 
است که کار انتقال نقشه به بافت را به طور مستقیم به ماشین 
بافــت انجام مى دهد. دراین روش کله گــى ژاکارد مکانیکى 

به طور کامل با ژاکارد الکترونیکى جایگزین مى شــود. روش 
کار ژاکارد الکترونیک به این صورت است که دستگاه شامل 
تعداد زیادي قالب اســت که هر کدام از این قالب ها توسط 
قســمت مکانیکی دســتگاه در دو موقعیت باال (حالت 1) و 

پایین (حالت صفر) قرار می گیرد.
هر کدام از این قالب ها به یک رشــته از نخ هایی که درون 
بافت فرش یــا پارچه قرار دارند متصل اســت. هنگامی که 
قالب توســط مکانیزم مکانیکی در وضعیت باال باشــد، نخ 
و رنگ مرتبط با این قالب در بافت شــرکت داده می شــود. 
هنگامــی که در حالت پایین قرار داشــته باشــد، نخ و رنگ 

مربوطه در محصول نهایی بافته نمی شود.

عنوان طرح
طراحى و ساخت دستگاه نمایشگر و صفحه کلید بریل 

نام شـرکت
پکتوس

ویژگی ها
 اشتغال زایى براى نابینایان

 اخذ تأییدیه هاى فنى وکیفى از انجمن نابینایان
 کاهش واردات و خودکفایى

 ارتقاء سطح کیفى زندگى نابینایان

خالصه طرح
صفحــه کلید بریل شــامل 12 کلید بریل قابــل تعریف در 
نرم افزارهــاي مختلف اســت که داراى 20 ســلول بریل از 

نــوع پیزو الکتریک داراى حالت بریل 6 و 8 نقطه اســت. از 
قابلیت هاى مهم این دســتگاه مى توان به ارتباط با کامپیوتر 
از طریق درگاه USB و کارآیى مستقل از برق مستقیم اشاره 
نمود. همچنین این دســتگاه با استفاده از سلول هاي بریل و 
به همراه نرم افزارهاي مناســب، تمام اطالعات متنی صفحه 
مانیتور را در اختیار کاربر قــرار می دهد و نابینایان را قادر به 
اســتفاده از کامپیوتر و اغلب نرم  افزارها به صورت فارســی و 

انگلیسی خواهد کرد.
 این دســتگاه به دلیل اندازه کوچــک و قابلیت اطمینان باال 

قابل استفاده در انواع پهپاد  و هواپیما ها است.

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب

۷۸



عنوان طرح
تولید و مونتاژ انواع بردهاى مدارچاپى چندالیه

نام شـرکت
جهان الکترونیک

ویــژگی ها
 کاهش وابستگى صنایع کلیدى کشور به واردات

 صادرات
 ایجاد ارزش افزوده

 کمک به خودکفایى و جبران تحریم
 طرح مولد و صنایع مادر

 اشتغال زایى

خالصه طرح
تولید انواع بردهاى الکترونیک یکرو - دورو - مولتى الیر (چند 

الیه) تا 30 الیه
THD و SMD مونتاژ انواع بردهاى الکترونیک به صورت

کاربرد در کلیه صنایع از جمله: خودرو- مخابرات – برق – پزشکى 
– لوازم خانگى و غیره

عنوان طرح
سیستم کنترل هوشمند فالشتانک

نام شـرکت
مازیکام

ویــژگی ها
اشــتغال زایى، اخذ تاییدیه هاى فنى و کیفى، 

تولید، تجهیز، صرفه جویى در مصرف

عنوان طرح
طراحى و ساخت نســل جدید دستگاه 

عیب یاب  (دیاگ) انواع خودرو

نام شـرکت
مهاد صنعت شرق

ویــژگی ها
 ایجاد فناورى بومى و ارتقاء ســطح 

عیب یابى الکترونیک خودرو
 ارتقاء نظام خدمت رســانى در حوزه 

تعمیرگاهى خودرو
 کنترل کیفیت پیشــرفته در خطوط 

تولید خودرو
 اشتغال زایى، تولید و تکثیر

خالصه طرح
از  ایــن طــرح نســل جدیــدى  در 
عیب یاب هــاى خودرو (دیــاگ) به نام 
MP9011 طراحى و ســاخته مى شود. 
این دستگاه براى اســتفاده به صورت 
پرتابل و ثابت طراحى شده است. برخى 

مشخصات فنى آن شامل پشتیبانى از 
ECU ها، عیب یابى  از  طیف وســیعى 
خودروها از راه دور و اینترنت، استحکام، 
قابلیت اطمینان، وزن کم و عدم نیاز به 

برق و یا شارژ باترى داخلى است.

خالصه طرح
طراحى، تولید و فروش فالشتانک 
از  بیش  با صرفه جویى  اتوماتیک 

40 درصد در مصرف آب 
ایــن سیســتم طــوري طراحی 
شــده اســت که بى نیاز از لمس 
دســتگیره ها و یا اهرم ها آب به 
اتوماتیک  میزان کافی و بصورت 

تخلیه مى شود.

صنایع الکترونیک، پیشران 
اقتصاد دانش بنیان

۷۹



عنوان طرح
ســامانه اتوماسیون پست هاى توزیع برق (RTU، رادیو مودم 

وتغذیه)

نام شـرکت
مهندسى سازگان ارتباط

مزیت
اشــتغال زایى، کاهش واردات و کمک به خودکفایى و جبران 

تحریم، ایجاد فناورى بومى و ارتقاء سطح فناورى 

خالصه طرح
RTU یک دستگاه تله مترى و کنترل از راه دور است و براى 
استفاده در اتوماسیون شبکه توزیع برق طراحى و ساخته شده 

اســت. این ســامانه وظیفه جمع آورى اطالعات و ارسال به 
مرکز اســکادا و همچنین اجراى فرمان در ایســتگاه کنترل 
شونده نظیر پست برق را بر عهده دارد. این دستگاه مى تواند 
در پست هاى توزیع زمینى، کیوســک و همچنین به عنوان 

کنترل کننده کلیدهاى هوایى به کار گرفته شود.

عنوان طرح
 تولید ابزارهاى نمودارگیرى از چاه هاى نفت وگاز

نام شـرکت
شرکت صنایع ارتباطى نسیم همراه 

ویــژگی ها
 جایگزینى واردات در شرایط تحریم

 داراى دانش فنى باال

خالصه طرح
سیســتم هاي نمودارگیري از چاه هاي نفت وگاز از یک بخش 
ســطحی و مجموعه ابزارهاي درون چاهی تشکیل شده اند. 
ابزارهاي درون چاهی در هر عملیات متناســب با اطالعات 
مــورد نیــاز از میان مجموعــه ابزارها انتخاب می شــوند و 
اطالعات خود را از طریــق یک ابزار تله متري درون چاهی 
به سیستم سطحی منتقل می کنند. ارتباط سیستم سطحی و 
ابزار تله  متــري درون چاهی از طریق کابلی به طول تقریبی 
6000 متر برقرار می شــود. سیستم سطحی وظیفه مدیریت 
عملیــات، پردازش داده ها، نمایش و ویرایش نمودارهاي اخذ 

شده را بر عهده دارد.
تکنولــوژى این ابزارهــا در اختیار چند شــرکت چند ملیتى 
شلمبرژر، هالیبرتون، و بیکر است. ازجمله ابزارهاى مورد نیاز 
براى صنعت باال دســتى نفت وگازکه توسط شرکت صنایع 
ارتباطى نســیم همراه به تولید بومى رسیده است، مى توان به 

ابزارهاى ذیل اشاره نمود:
PLT(Production Logging Tools) -1

MPLT (Memory Production Logging Tools) -2
MQG (Memory Quartz Gauge) -3

FPT (Free Point Tools) -4
همچنین این شــرکت هم اکنون توانسته است به بخشى از 

دانش فنى تولید ابزارهاى OH-Normal نیز دست یابد.

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب

۸۰



عنوان طرح
منابع تغذیه DC قابل برنامه ریزى با توان باال

نام شـرکت
مهندسى توان پژوهان فناور پاسارگاد

ویــژگی ها
 جبران تحریم و کمک به خودکفایى

 دانش فنى کامًال بومى و ارتقاء سطح فناورى
 کاهش واردات و جلوگیرى از خروج ارز

 صادرات و ارزآورى 

خالصه طرح
منابع تغذیه DC قابــل برنامه ریزى، یکى از تجهیزات مورد 
نیاز در آزمایشگاه هاى پژوهشى - آموزشى و نیز در مصارف 

صنعتی High Teck  مثل صنایع هوا فضا، مخابراتی، دفاعی، 
لیزر و خودروسازي است.

منابــع تغذیــه DC قابــل برنامه ریزى، عمومًا در ســاخت 
تجهیزات الکتریکى و الکترونیکى، اجزاء الکترونیکى، شارژر 
باطرى ها، ســلول هاى خورشیدى و ســوختى براى اجراى 
تســت هاى اتوماتیک و فرآیندهاى کیفى مورد استفاده قرار 

مى گیرد.

عنوان طرح
طراحــى و تولیــد تجیهــزات و ارائه 

راهکارهاى مخابراتى 

نام شـرکت
کیاتل

ویژگی ها
 اشتغال زایى

 کاهش واردات و خودکفایى
 جبران تحریم و رقابت با محصوالت 

مشابه خارجى
 انطباق بــا اســتانداردهاى ملى و 

بین المللى

خالصه طرح
شبکه  نسل آینده (NGN) یک شبکه 

یکپارچه اســت که از یکپارچه نمودن 
شبکه هاى موجود) دیتا، تلفنى، موبایل 
و غیره (و ارســال اطالعات مربوط به 
آن ها بر روى بستر IP به وجود مى آید. 
به عنوان هسته   200 KSS سیســتم 
مرکــزى و نیز درگاه هاى دسترســى 
این  مى نمایــد.  عمــل  شــبکه  این 
محصول شامل ســرورها، درگاه هاى 
فایروال هــاى حفاظتى  دسترســى و 
اســت و قادر به پشــتیبانى کامل از 

ارتباطى بر روى بســتر  پروتکل هاى 
 H323 ،MEGACO ،SIP شامل IP
و MGCP اســت. پشتیبانى از تماس 
ویدئویى با کد H.264، ارائه سیســتم 
Billing و سرویس هاى ارزش افزوده 

نظیر:
Virtual Fax, IVR, RBT, 
Auto Attendant, Voice Mail, 
Video Call, Video Conference 

بخشى از امکانات سیستم است.
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عنوان طرح
ایجاد پلتفرم شبکه اجتماعی، اختصاصى با قابلیت تبادل مالى 

نام شـرکت
مؤسسه فرهنگ و هنر سروش مهر

ویــژگی ها
 بومى سازى شبکه هاى اجتماعى براساس فرهنگ ایرانى- 

اسالمى
 ایجاد بســتر مولد براى سایر کســب و کارهاى مرتبط با 

بخش اجتماعى انتخاب شده
 دستیابى به فناورى گفتگوى بدون وقفه برخط

 IT اشتغال زایى براى پرسنل متخصص در حوزه 

خالصه طرح
ایجاد یک پلتفرم الکترونیکى براى فراهم کردن امکان داد و 

ستد امن روى شبکه اجتماعى
 تخصصى بودن این امکان را فراهم مى کند تا با اســتفاده از 
محتواى مناســب عالوه بر جذب مخاطبین به تعالى مباحث 

فرهنگى و دانشی نیز پرداخته شود.
شبکه اختصاصى بانوان ایرانى با نام «من مامانم» شبکه هاي 
اجتماعی تخصصی است که بر پایه این پلتفرم در حال انجام 

است.

عنوان طرح
تولیــد SMD LED ،Power LED و انــواع محصــوالت 

LED روشنایى

نام شـرکت
نور روشنا نور نوین آفاق

ویــژگی ها
 جلوگیرى از واردات و خودکفایى

 قابل رقابت با محصوالت مشابه خارجى
 اشتغال زایى

 ایفاى نقش در زنجیره تأمین محصوالت روشنایى

خالصه طرح
تولیــد Power LED و SMD و همچنیــن تولیــد انــواع 
محصوالت روشنایىLED از فعالیت هاى شرکت است. براى 
تولید انبوه ایــن نوع محصوالت از دســتگاه ها و تجهیزات 

پیشرفته و با تکنولوژى روز دنیا استفاده مى شود. 
شــرایط فیزیکــى خطــوط تولید که شــامل اتــاق تمیز 
(Clean Room)، لباس ها و کفپوش ضد الکتریسیته ساکن 
و غیره خاص بودن این صنعت و شرایط تولید را بیشتر نشان 
مى دهد. محصوالت این شــرکت انواع محصوالت روشنایى 
LEDمانند، انواع پروژکتورها، چراغ هاى روشنایى سیلندرى، 
المپ هــاى مهتابــى، المپ هاى تزیینى هالوژنــى در انواع 

سوکتى و سرپیچى، والواشرها و غیره است.

اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
پژوهشگاه نیـــرو 

مستند مکتوب
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عنوان طرح
سامانه هوشمند جامع پردازشگر اسناد درمانى

نام شـرکت
میکروافزار قشم (میکرو فاوا)

ویــژگی ها
صــادرات، ایجاد فناورى بومى، اخــذ تاییدیه هاى فنى و کیفى 

بین المللى، ارتقاء سطح فناورى، اشتغال زایى نیروى متخصص.

خالصه طرح
سامانه تمام الکترونیک رسیدگى هوشمند اسناد درمانى تحت وب 

مبتنى بر هوش مصنوعى 

امکانات سامانه
1. قابلیت اتصال به سامانه پرونده الکترونیک سالمت درکشور

2. پردازش چند زبانه قابل تطبیق با اســتانداردهاى بیمه ســایر 
کشورها جهت صادرات

3. محصــول ایرانى مبتنى بر آخرین نگارش اســتاندارد معتبر دنیا:
IS0 13606, SNOMED CT, UMDNS, FDO, HL7, 
CEN, ASTM

عنوان طرح
طراحی و ساخت سامانه شبیه ساز خودرو

نام شـرکت
هومان داده گستر پویا

ویــژگی ها
کمک به خودکفایى و جبران تحریم، اشتغال زایى نیرو هاى متخصص، ایجاد 

فناورى بومى

خالصه طرح
هدف از این طرح ایجاد توانمندى در ساخت شبیه ساز حرکت و کنترل انواع 

خودرو است. موارد زیر از جمله مشخصات این طرح است:
 مدل ریاضى حرکت اتومبیل به صورتى که دانش فنى این مدل و تمام 

محاسبات آن مستدل باشد
 مدل سازى و محاسبات ریاضى تأثیر محیط

 ارائه تمام تعاریف و پارامترهاى به کار گرفته شده در مدل سازى
 قابلیت گستـرش در آینده (ارتقاء کیفى و کمى)

 ساخت محیط مجازى تصاویر بر اساس مدل ریاضى
 تأثیر جلوه هاى ویژه

 تأثیر صداهاى محیطى
 قابلیت استفاده از مجموعه مدل هاى تصاویر از پیش تعریف شده براى 

کامل سازى تصاویر
 قابلیت داشتن اشیاء متحرك سطحى یا غیر سطحى 

دیگر
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گــزارش تصــویرى
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اجالس فعاالن صنایع الکترونیـک
۱۹مرداد ماه ۱۳۹۵
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