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معرفی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک)صحا(
کــه بــه حمایــت از تحقیقــات و  صحــا، شــرکتی دولتــی و مــادر تخصصــی وابســته بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اســت 
توســعه صنایــع الکترونیــک در بخش هــای خصوصــی و تعاونــی می پــردازد. قانــون تاســیس صحــا در ســال 1375 بــه تصویــب 

گرفــت. مجلــس شــورای اســامی رســید و اساســنامه آن در ســال 1376 مــورد موافقــت هیئــت وزیــران قــرار 

اعضای مجمع عمومی صحا عبارتند از:
• وزیر صنعت، معدن و تجارت)رئیس مجمع(

• وزیر امور اقتصادی و دارایی
• وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات

• وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
• وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

• وزیر نیرو
• رئیس سازمان برنامه و بودجه 

خدمات صحا:
  • اعطای تسهیات مالی  با نرخ ترجیحی

  • صدور ضمانت نامه
کارشناسی    •  خدمات 

یسک پذیر گذاری ر   • سرمایه 
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تسهیالت مالی
 ،1394 سـال  مالـی  تسـهیات   •
مجمـوع  از  نیمـی  بـا  معـادل 
تســــــهیـــات مالــــــــی ســـال های 
قبـل از آن )1393-1378(، بوده 

اسـت.

توجـه  بـا    1395 سـال   در   •
تسـهیات  بازگشـت  لـزوم  بـه 
در  چشـمگیر  رشـد  تنهـا  قبلـی، 
مشـاهده  قابـل  تسـهیات  تعـداد 
نگهـداری  بـا  امـر  ایـن  اسـت؛ 
تخصیـص  و  نقدینگـی  حداقـل 
تمامـی سـرمایه ممکـن در قالـب 
میــــسر  هـا  شـرکت  بـه  تسـهیات 

اسـت. شـده 

واخواسـتی  مطالبـات  میـزان   •
گـردش  صحـا نسـبت بـه مجمـوع 
و  اسـت   %5 از  کمتـر  آن  مالـی 
میـزان،  ایـن    1395 سـال  در 
برابـری   چنـد  افزایـش  علی رغـم 
 %10 حـدود  در  مالـی  گـردش 

اسـت.    داشـته  کاهـش 
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شده  ایجاد  جدی  تحرک  با   •
ضمـــانت نامــــه هـــــای  صـــــدور
گذشته  که در سال   های  پیمان 
احیاء  بود،  شده  متوقف  عمًا 

گردید.

صدور   1394 سال  در   •
کل  با  معادل  ضمانت نامه ها 
فعــــالیـــت ســــــــــال هــــای قبــــل
 صحــــــا )1393-1378(بــــوده

 است. 

رشد  روند   1395 سال  در   •
ادامه  ضمانت نامه  صدور 
را  درصدی   100 رشد  و  داشته 
نشان   1394 سال  به  نسبت 

می دهد.

صـــــادر  ضمانت نامه هــــــای   •
که    1395 سال  در  شده 
بوده  پیمان  به  مربوط  منحصرا 
و شامل تعهد پرداخت نیست، 
الکترونیک  صنایع  دستیــــابی 
تومان  میلیارد   300 حدود  به 

قرارداد را میسر نموده است.

ضمانت نامه های صادر شده 
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بــا توجــه بــه اســتفاده حداکثــری از منابــع موجــود در مــدت زمــان کوتــاه، پتانســیل 
و ظرفیــت جــذب منابــع مالــی و ســرمایه گذاری توســط صنایــع الکترونیــک بســیار 

باالســت. 
همچنیــن توانمنــدی صحــا در ارزیابــی طرح هــای اقتصــادی حــوزه الکترونیــک بــه لحــاظ 
تــوان فنــی و کارشناســی نیــز باعــث تخصیــص تســهیالت در زمــان کوتاه بــه متقاضیان 
شــــده است. در حــــال حاضـــــر بخـــــش عمــــده ای از رونــــد توسعــــه خــدمات مستلـــــزم 
جــذب منابــع مالــی بیشــتر اســت. مطالعــات اولیــه حکایــت از نیــاز ســاالنه صنعــت 

الکترونیــک کشــور بــه حداقــل 7000 میلیــارد تومــان تســهیالت مالــی اســت.
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توزیع جغرافیایی خدمات صحــا

صحا با هدف تمرکز زدایی  •  
تاش  اخیــــــر  هــــــای  سال  در 
گسترده ای را جهــــــــت پوشش 
بیشتر تسهیات مالی اعطایی 
درصد   50 حدود  تخصیص  و 
استان های  به  مالی  تسهیات 

غیر تهران داشته است.

ی  ا بــــر  1 3 9 5 ل  ســـــا ر د •   
بــــار از طرح های   2  نخستین 
مـــــرکـــزی و سیستـان  اســـتــــان 
مالی  حمایت  بلوچستان  و 

انجام شده است.

استــــان هــای  طــــــرح هـــای   •  
البرز  خوزستان،  کرمــــــانشـــــاه، 
و بوشهر نیز در سال 1394 برای 
حمـــایت  مـــورد  بار  نخستیـن 

گرفتند. مالی صحا قرار 
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ایجاد و حفظ 
اشتغال در صنایع 
الکترونیک کشور

تســهیات  نتایــج  از  یکــی 
 1395 ســال  در  صحــا  مالــی 
طــرف  هــای  شــرکت  بــرای 
اشتــــــغال  حـــــفظ  قــرارداد، 
یــا  و  شــرکت  در  موجــود 
در  جدیــد  اشــتغال  ایجــاد 
کارخانــه،  احــداث  قالــب 
ــد،  ــد جدی ــط تولی ــداث خ اح
راه انــدازی یــا توســعه بخــش 
بنــگاه،  توســعه  و  تحقیــق 
انجــام  و  ظرفیــت  افزایــش 

اســت. بــوده  قراردادهــا 
 

میــزان  بــر  مبتنــی  امر ایــن 
تخصیــص  انســانی  ی  نیــرو
منظــور  بــه  الزم  شــده  داده 
فناورانــه  هــای  طــرح  اجــرای 
حــوزه الکترونیــک مــی باشــد. 
اشــتغالی  اثــر  از  اولیــه  بــرآورد 
ترتیــب  ایــن  بــه  تســهیات  

: اســت 

تعداد قرارداد

مبلغ قرارداد )میلیارد ریال(

حفظ یا ایجاد اشتغال )نفرماه(

معادل اشتغال ساالنه )نفر(

۶۶8
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•  تعییــن اولویت هــای حمایتــی و بررســی طــرح بــه صــورت 
ویــژه در مــواردی نظیــر:

جهانــی  مقیــاس  در  تولــد  و  رشــد  ســطح  در  جدیــد  فناوری هــای  *
تســهیالت( ســود  کمتریــن  )تخصیــص 

* انجام صادرات)امکان تخفیف سود پس از انجام صادرات(
شــرکت در نمایشــگاه های خارجی)امــکان تخفیــف ســود تســهیالت  *

ــگاه( ــرکت در نمایش ــورت ش در ص
جذب سرمایه گذار خارجی *

جهــت  دانشــگاهی  و  پژوهشــی  مراکــز  بــا  •  تعامــل 
در  مذکــور  بــاال  فنــی  دانــش  بــا  طــرح هــای  پذیــرش 

شــده منعقــد  تفاهم نامه هــای 
• حمایــت از طرح هــای پژوهشــی بــه ویــژه ســفارش 

پژوهــش بخــش خصوصــی بــه نهادهــای پژوهشــی
کاربــرگ  بــا  همــراه  حمایتــی  ویــژه  بســته  ارائــه   •

در حوزه هــای: اختصاصــی 
* اخذ تاییدیه های فنی و کیفی بین المللی

* توسعه آزمایشگاه های تخصصی
* آموزش های تخصصی

حضور در رویدادها و نمایشگاه های بین المللی *
طرح های پژوهشی *

* شرکت های نوپا و فناور

شناســایی  منظــور  بــه  پژوهــش  انجــام   •
مختلــف  هــای  حــوزه  و  فنــاوری  وضعیــت 

الکترونیــک  صنایــع 
از جملــه بررســی شــاخص هــای اقتصــاد فــاوا در  *
کشــورهای جهــان و کشــورهای منطقــه چشــم انداز 

بــا همــکاری دانشــگاه تربیــت مــدرس

برخی از فعالیت های داخلی و ساختاری صحا در سال 1395:
• اجرایی شدن برون سپاری ارزیابی طرح ها

• راه اندازی سامانه دریافت الکترونیکی تقاضای تسهیالت
• راه اندازی سامانه استعالم الکترونیکی ضمانت نامه

• راه اندازی سیستم آرشیو الکترونیک
• بازسازی و بهسازی بخش عمده ساختمان صحا

اقدامات صحا برای ارتقای سطح طرح های مورد حمایت:
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• برگزاری اجالس فعاالن صنایع الکترونیک در مرداد 1395:

• در حاشیه این اجالس نمایشگاهی از دستاوردهای حمایت های صحا از صنایع الکترونیک نیز بر پا شد.

 
 هایارائه بسته ویژه حمایتی همراه با کاربرگ اختصاصی در حوزه: 

 المللیهای فنی و کیفی بیناخذ تاییدیه 

 های تخصصیتوسعه آزمایشگاه 

 های تخصصیآموزش 

 المللیهای بینحضور در رویدادها و نمایشگاه 

 های پژوهشیطرح 

 های نوپا و فناورشرکت 

 
 5959های صحا در سال فعالیتسایر 
 

  59اجالس فعاالن صنایع الکترونیک در مرداد برگزاری: 

در حاشیه این اجالس نمایشگاهی از دستاوردهای حمایت های صحا از صنایع الکترونیک نیز بر پا 
 .شد

 بنیاندانش اقتصاد پیشران الکترونیک؛ صنایع شعار با الکترونیک صنایع فعاالن اجالس

 نشست تخصصی در حاشیه اجالس فعاالن صنایع الکترونیک با عناوین: 3برگزاری 

 پیشرفته صنایع مالی مینتأ هایمدل بر تاکید با غیرمستقیم حمایت سازوکارهای 

 نوپا هایشرکت توسعة در آنها نقش و بزرگ هایبنگاه در پیشرفته فناوری نفوذ لزوم 

 پساتحریم دوران در فناوری یادگیری و المللیبین همکاری 
 

 های تخصصیبرگزاری نشست 
شرکت  فرابورس با همکاری طریق از الکترونیک صنایع مالی مینتأ نوین فرصت با آشنایی تخصصی نشست

  فرابورس ایران

 کنفرانس دهمین و المللیبین کنفرانس ششمین در جهانی مینأت شبکه به ورود نهادی و مالی الزامات پانل

 فناوری مدیریت ملی

 تجدیدپذیر با همکاری پژوهشگاه نیرو هایفناوری حوزه در ایرانی هایشرکت توانمندی معرفی نشست
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 هایارائه بسته ویژه حمایتی همراه با کاربرگ اختصاصی در حوزه: 

 المللیهای فنی و کیفی بیناخذ تاییدیه 

 های تخصصیتوسعه آزمایشگاه 

 های تخصصیآموزش 

 المللیهای بینحضور در رویدادها و نمایشگاه 

 های پژوهشیطرح 

 های نوپا و فناورشرکت 

 
 5959های صحا در سال فعالیتسایر 
 
 

 بنیاندانش اقتصاد پیشران الکترونیک؛ صنایع شعار با الکترونیک صنایع فعاالن اجالس

 نشست تخصصی در حاشیه اجالس فعاالن صنایع الکترونیک با عناوین: 3برگزاری 

 پیشرفته صنایع مالی مینتأ هایمدل بر تاکید با غیرمستقیم حمایت سازوکارهای 

 نوپا هایشرکت توسعة در آنها نقش و بزرگ هایبنگاه در پیشرفته فناوری نفوذ لزوم 

 پساتحریم دوران در فناوری یادگیری و المللیبین همکاری 
 

 های تخصصیبرگزاری نشست 
 فرابورس طریق از الکترونیک صنایع مالی مینتأ نوین فرصت با آشنایی تخصصی نشست

  شرکت فرابورس ایران با همکاری 

 و المللیبین کنفرانس ششمین در جهانی مینأت شبکه به ورود نهادی و مالی الزامات پانل

 فناوری مدیریت ملی کنفرانس دهمین 

 تجدیدپذیر هایفناوری حوزه در ایرانی هایشرکت توانمندی معرفی نشست

 با همکاری پژوهشگاه نیرو

 

• برگزاری نشست تخصصی :
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1394

1395

• بازدیدهای استانی:
هــدف از بازدیدهــای اســتانی، آشــنایی بــا ظرفیت هــا و توانمندی هــای واحدهــای صنعتــی، 
مراکــز علمــی و پژوهشــی، بنگاه هــای حاضــر در مراکــز رشــد و پارک هــای علــم و فنــاوری و برگــزاری 
نشســت بــا فعــاالن صنعــت الکترونیــک سراســر کشــور اســت کــه عــالوه بــر ایــن مهــم، بــه توزیــع 
جغرافیایــی مناســب تســهیالت و شناســایی و جــذب طرح هــای برتــر کمــک می کنــد. در ســال 

1394 و 1395  از اســتان هــای ذیــل بازدیــد بــه عمــل آمــد. 
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رویدادهــای معتبــر:  و  جشــنواره هــا  از  صحــا  حمایــت   •

جشنواره وب و  کسب و کار
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• حضور و برپایی غرفه در نمایشگاه های تخصصی :

چهارمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

دوازدهمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی

سومین نمایشگاه صنعت بومی سایبری

بیست و دومین نمایشگاه الکامپ 2016

هفدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

رویداد کارآفرینی هفته پژوهش استان یزد

همایــش معرفــی فرصت هــای ســرمایه گذاری و کســب وکار در صنعــت 

جشنواره فناوری های نو و پیشرفته تبریز ربع رشیدی

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در هفته پژوهش و فناوری

هفدهمین نمایشگاه تلکام

نخستین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان
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• حضور  به منظور معرفی و بازدید از رویدادها و نمایشگاه تخصصی :

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی )ایران هلث(

اولین ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

دومین نمایشگاه تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات، پلیسی ایمنی 

چهارمیــن نمایشــگاه تجهیــزات آزمایشــگاهی 
ســاخت ایــران

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

نهمین نمایشگاه فناوری نانو

یازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

میز سرمایه گذاری دومین جشنواره پژوهش و فناوری استان سمنان

سی امین جشنواره بین المللی خوارزمی
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• تعامل و استفاده از ظرفیت های نهادهای تخصصی:
یکــی از برنامه هــای اجرایــی صحــا طــی ســالیان اخیــر، تعامــل و همــکاری بیشــتر بــا نهادهــای تخصصــی بخــش دولتــی و خصوصــی اعــّم از 
انجمن هــای صنفــی و ســندیکاها می باشــد کــه بــا هــدف اســتفاده از ظرفیت هــای ایــن نهادهــا، ایجــاد پایــگاه داده مشــترک از بنگاه هــا و 

تخصص هــا و اولویت گــذاری در حمایــت از صنایــع زیرمجموعــه می باشــد. 

 
 

 

 
 
 

 پژوهشگاه نیرو  حوزه نیرو
 ایرایانه صنفی نظام سازمان حوزه فناوری اطالعات

 یرانا افزارنرم صادرکنندگان و تولیدکنندگان اتحادیه افزارحوزه نرم
 سندیکای صنعت مخابرات ایران حوزه ارتباطات

 اطالعات فناوری و ارتباطات پژوهشگاه حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
 صنعتی اتوماسیون هایشرکت صنفی انجمن حوزه اتوماسیون
 یدفاع صنایع تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه  حوزه دفاعی 

 یران اصا 
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حوزه نیرو

• تفاهم نامه های منعقد شده :

حوزه فناوری اطالعات

حوزه نرم افزار

حوزه مخابرات
حوزه ارتباطات و

 فناوری اطالعات

حوزه اتوماسیون

حوزه دفاعی 

سازمان نظام صنفی رایانه ای

پژوهشگاه نیرو

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران

سندیکای صنعت مخابرات ایران

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی

مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
صاایران 

معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی

دانشگاه فنی و حرفه ای 

اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکنندگان تجهیزات 
الکترونیکی 

کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران 

انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات 
پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 

حوزه تجهیزات پزشکی

حوزه پژوهش و فناوری

حوزه تعاون 

حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت

حوزه اصناف

حوزه بازرگانی



2۱



22

وضعیــت  شناســایی  منظــور  بــه  پژوهــش  انجــام   •
فنــاوری و حــوزه هــای مختلــف صنایــع الکترونیــک و 

پیــش بینــی رونــد
کشــورهای  در  فــاوا  اقتصــاد  هــای  شــاخص  بررســی  نظیــر   *
جهــان و کشــورهای منطقــه چشــم انــداز بــا همــکاری مراکــز 

پژوهشــی  معتبــر 

اقدامات صحا برای ارتقای سطح طرح های مورد حمایت:
   • جذب منابع مالی از طریق:

* صندوق  نوآوری و شکوفایی
* صندوق کارآفرینی امید

* وجوه اداره شده در اختیار سایر
 وزارت خانه های عضو مجمع

• تخصیــص منابــع مالــی بــه صنایــع مــورد حمایــت از طریــق     
غیرمســتقیم بــا هدایــت صحــا از طریــق:

* منابع شبکه بانکی
* بازار صنایع کوچک و متوسط فرابورس

* خیرین فناوری و کارآفرینی
* حمایت از سرمایه گذاران ریسک پذیر بخش خصوصی

•حمایــت از تعامــالت و همکاری هــای بین المللــی صنایــع الکترونیــک ارتبــاط جــدی بــا نهادهــای 
فنــاور فعــال در حــوزه بیــن الملــل و  زمینــه ســازی بــرای ارتبــاط شــرکت هــای داخلــی و ...(

 
برنامــه  ششــم توســعه و تدویــن  از صنایــع پیشــرفته طبــق  بــه حمایــت  • تغییــر مأموریــت 

اساســنامه 

• توســعه جــدی خدمــات کارشناســی شــامل خدمــات مشــاوره ای و آموزشــی در بخــــــش هــای 
حقوقی،جــذب و  توســعه فنــاوری، همــکاری هــای بیــن المللــی و ....
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   • جذب منابع مالی از طریق:
* صندوق  نوآوری و شکوفایی

* صندوق کارآفرینی امید
* وجوه اداره شده در اختیار سایر

 وزارت خانه های عضو مجمع


