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صحا، شرکتی دولتی و مادر تخصصی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع   الکترونیک 
در بخش های خصوصی و تعاونی می پردازد. قانون تأســیس صحا در ســال 137۵ به تصویب مجلس شــورای اسالمی رسید و اساسنامه آن 

گرفت. یران قرار  در سال 1376 موردموافقت هیئت وز

اعضای مجمع 
عمومی صحا

خدمات صحا

• وزیر صنعت، معدن و تجارت )رئیس مجمع(
• وزیر امور اقتصادی و دارایی

• وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
• وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری

• وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
• وزیر نیرو

• رئیس سازمان برنامه وبودجه

• اعطای تسهیالت مالی با نرخ ترجیحی
• صدور ضمانت نامه
کارشناسی • خدمات 

• سرمایه گذاری ریسک پذیر
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معرفی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک )صحا(



• تســهیالت مالی اعطایی در سه سال اخیر 
از 130 درصــد مجموع تســهیالت قبلی طی 

16 سال فعالیت پیشی گرفته است. 
• علــی رغم رشــد گــردش مالی به بیــش از 3 
برابــر ســال های گذشــته)بازپرداخت ســاالنه 
بیــش از 600 میلیــارد ریال( نســبت مطالبات 
واخواســتی با روند نزولی به کمتــر از 3 درصد 

رسیده است. 
• در ســه ســال اخیر حداکثر  استفاده از منابع 
مالی موجود جهت پرداخت تسهیالت مالی 
بــه عمل آمده اســت و کلیــه بازپرداخت های 
ســوی  از  قبلــی  تســهیالت  شــده  انجــام  
متقاضیــان جهــت ارائــه تســهیالت جدیــد 

92-78استفاده  می شود.
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  آمار مقایسه ای تعداد و مبلغ تسهیالت مالی



• ضمانت نامه هــای صادرشــده صحــا در ســه ســال اخیــر 
بیــش از ۵ برابــر ضمانت نامه های صادرشــده 16 ســال قبل 

از آن است.
یافــت ضمانت نامه در  • بیــش از 40 درصــد متقاضیــان در
سال 1396 برای نخستین بار از این خدمت صحا بهره برده 

و تعیین سقف اعتباری شده اند.
• رشد چشمگیر تعداد ضمانت نامه های صادرشده در کنار 
گیر شدن مرجعیت صحا در  رشد مبلغ آن ها نشان دهنده فرا
امــر ضمانت نامه هــای موردنیاز فعــاالن صنایــع الکترونیک 

است.
• با توجه به فعالیت های صحا در حوزه ضمانت نامه های 
 1396 ســال  در  صادرشــده  ضمانت نامه هــای  پیمــان، 
دســت یابی صنایــع الکترونیــک بــه بیــش از 4700 میلیــارد 
یــال  قــرارداد را میســر کرده اســت. ایــن عدد برای سه ســال  ر

یال بالغ می شود. اخیر به مبلغ 9۵00 میلیارد ر
78-92 93 94 9۵ 96
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  آمار مقایسه ای تعداد و مبلغ ضمانت نامه های صادر شده



گــردش مالــی بــه بیــش از 3 برابــر  • علی رغــم رشــد 
پرداخت ســاالنه بیــش از 600  ســال های گذشــته)باز
کل مطالبــات واخواســتی در  یــال(، میــزان  میلیــارد ر
ســه ســال اخیر بــا روند نزولــی تنها حــدود 80 میلیارد 
واخواســتی  مطالبــات  نســبت  یعنــی  اســت.  یــال  ر
از 3درصــد  کمتــر  بــه  انجــام شــده  پرداخــت  باز بــه 

)2/8 درصد( رسیده است.
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1396

وضعیت وصول مطالبات تسهیالت 



• فرآیند روبه رشد حوزه های مختلف صنعت الکترونیک طی سال های اخیر، صحا را برآن داشته است تا کلیه 
کثــری این صنعت به کار گیرد که در ایــن راه عالوه بر تخصیص  منابــع موجــود خــود را جهت تامین مالی حدا
حداکثری سرمایه صحا، از توانمندی اهرمی برای ارتقاء ظرفیت و افزایش توان صندوق در حمایت از پروژه ها 
یابی طرح های اقتصادی حوزه الکترونیک به لحاظ توان  استفاده شده است. همچنین توانمندی صحا در ارز

کوتاه به متقاضیان شده است. کارشناسی نیز باعث تخصیص تسهیالت در زمان  فنی و 
که این  •  با این وجود توان فعلی صحا به تنهایی جوابگوی نیاز و پتانسیل جذب باالی این صنعت نیست 
مستلزم نگاه جدی و تامین منابع قابل توجه برای حمایت از این حوزه است. در حال حاضر بخش عمده ای 

از روند توسعه خدمات مستلزم جذب منابع مالی بیشتر  است.
• مطالعات اولیه حکایت از نیاز ساالنه صنعت الکترونیک کشور به حداقل 10.000 میلیارد تومان تسهیالت 

مالی است.
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رتبه اول جشنواره شهید رجایی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
یر مجموعــه وزارت صنعــت ، معدن و تجــارت به عنوان  کثــر امتیاز ممکــن در بین 14 دســتگاه ز صحــا بــا کســب حدا
یابی جشــنواره شــهید رجایی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب و طی مراسمی لوح تقدیر از  دســتگاه برتر در ارز

کرد. یافت  ییس ستاد جشنواره شهید رجایی در یر صنعت ، معدن و تجارت و ر دکتر شریعتمداری وز

کشور حامی برتر پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت 
کشــور به  صحا در ششــمین جشــنواره پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته پژوهش و فناوری 

گرفت. کشور انتخاب و مورد تقدیر قرار  عنوان حامی برتر پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت 

کشور  غرفه برتر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری 
صحــا در هجدهمیــن نمایشــگاه پژوهــش و فنــاوری و فــن بازار کشــور کــه همزمان با هفتــه پژوهش و فنــاوری در 
نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار شــد، به عنوان غرفه برتر این نمایشــگاه معرفی شد و طی مراسمی لوح تقدیر از 

کرد. یافت  یر علوم، تحقیقات و فناوری در دکتر غالمی وز

6

عناوین و افتخارات



اقدامات برای ارتقای سطح کیفی طرح های موردحمایت

 تعیین اولویت های حمایتی و بررسی طرح 
به صورت وی�ه در مواردی نظیر:

برگ  کار  ارائه بسته ویژه حمایتی همراه با 
اختصاصی در حوزه های:

۱۲

• فناوری های جدید در سطح رشد و تولید در مقیاس جهانی
     )تخصیص کمترین سود تسهیالت(

• انجام صادرات)امکان تخفیف سود پس از انجام صادرات(
• شرکت در نمایشگاه های خارجی

     )امکان تخفیف سود تسهیالت در صورت شرکت در نمایشگاه(
• جذب سرمایه گذار خارجی

کیفی بین المللی • اخذ تأییدیه های فنی و 
• توسعه آزمایشگاه های تخصصی

• آموزش های تخصصی
• حضور در رویدادها و نمایشگاه های بین المللی

• طرح های پژوهشی
• شرکت های نوپا و فناور

تعامل با مراکز سیاست گذار و انجمن های صنعتی جهت معرفی طرح های دارای اولویت و با سطح کیفی باال

۳
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کارگروه مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف حمایت از طرح های شرکت های فناور و دانش بنیان تشکیل 

حمایــت از طرح های پژوهشــی به ویژه ســفارش 
پژوهش بخش خصوصی به نهادهای پژوهشی

کز پژوهشی و دانشگاهی جهت پذیرش طرح های با  تعامل با مرا
دانش فنی باال پیرو تفاهم نامه های منعقد شده

۴۵

۶

اقدامات برای ارتقای سطح کیفی طرح های موردحمایت
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جشنواره فن آفرینی 
شیخ بهایی

جشنواره جوان خوارزمی

مسابقات ساالنه
بین المللی ربوکاپ آزاد ایران

ربع رشیدی تبریز 

روز فناوری 
دانشگاه تهران 

استارتاپ ویکند حوزه برق و الکترونیک
 استان آذربایجان شرقی- تبریز

جشنواره بین المللی 
خوارزمی 

جشنواره وب و کسب و کار در
 بنگاه های صنعتی،  معدنی و تجاری

 حمایت صحا از جشنواره ها و رویدادهای معتبر

صحــا ضمــن حضــور در  جشــنواره ها و 
رویدادهای معتبر ملی از طرح های برتری 
کــه در ایــن رویدادها برگزیده می شــوند، 
حمایت می کنــد و از این طریق درصدد 
اســت طرح های با کیفیت  باال در سبد 

حمایت های صندوق قرار گیرند.

۷

اقدامات برای ارتقای سطح کیفی طرح های موردحمایت
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با توجه به اینکه هدف صحا از سفرهای استانی توزیع تسهیالت و تمرکز زدایی و آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی های واحدهای صنعتی، 
مراکز علمی و پژوهشی، بنگاه های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور است، در چند سال اخیر 

به اکثر استان ها سفر شده و اقدامات ذیل برای تحقق این هدف اجرایی شده است:

توسعه خدمات در سطح کشور

• برگزاری نشست های تخصصی معرفی خدمات و تسهیالت صحا با محوریت سازمان های صنعت، معدن  تجارت استانی با حضور    
     فعاالن صنایع الکترونیک

• بازدید از کارخانه ها و واحدهای فعال در شهرک های صنعتی استان ها 
• بازدید از شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک های  علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی با هماهنگی معاونت پژوهش و فناوری

     وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
• نشست با مدیران اصناف در استان ها از جمله سازمان نظام صنفی رایانه ای و ...

• برپایی میز پذیرش و بررسی اولیه طرح های صنایع الکترونیک در  مراکز  استان

10



نشســت تخصصــی معرفــی 
خدمات صحا - استان گیالن

شــرکت  کارخانــه  از  بازدیــد 
الوان تابلو - استان کرمان

توسعه خدمات در سطح کشور

اســتاندار  بــا  مشــترک  نشســت 
آذربایجــان غربی و فعاالن صنایع 

الکترونیک استان

میز پذیرش طرح در پارک
علم و فناوری استانی 

11



اشتغال زایی تسهیالت در صنایع الکترونیک

1396 1395 1394 عنوان / سال

167 160 107 تعداد قرارداد

937 668 980 مبلغ قرارداد

14.600 13.929 1۵.328 اشتغال )نفرماه(

1.220 1.161 1.277 معادل اشتغال ساالنه
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بــا توجــه بــه اهمیــت توســعه فعالیت هــای 
محصــوالت  صــادرات  پایــه  بــر  اقتصــادی 
بــه ورود شــرکت های  و توجــه  دانش بنیــان 
داخلی بــه زنجیره تأمیــن و تولید جهانی به 
صــورت اقتصــاد درون زای برون نگــر، صحا 
کرده اســت بــرای تشــویق واحدهای  ســعی 
فنــاور، مشــوق ها و جوایــز صادراتی متنوعی 

را در نظر بگیرد:

• حمایت از اخذ تاییدیه های بین المللی

اقدامات برای حمایت از کسب وکارهای صادراتی

• حمایت از شرکت در نمایشگاه های خارجی 

B2B کمک به برگزاری نشست های •

• حمایت از حضور در زنجیره تامین جهانی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی 

• تخفیف سود تسهیالت در صورت انجام صادرات

• تخفیف سود تسهیالت در صورت شرکت در نمایشگاه خارجی 

13



• سامانه نمایشگاه مجازی محصوالت الکترونیک:
بــا هدف توســعه بــازار صنایع الکترونیک، ســامانه معرفــی و فروش محصــوالت به صورت 
اینترنتــی بــا مدیریــت بخــش خصوصــی به عنــوان مرجعی جهت جســتجو، شناســایی، 

خریدوفروش محصوالت و خدمات موردحمایت صحا قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت روز افزون فضای مجازی در ایجاد اشتغال، صحا در سال های اخیر به صورت ویژه ای به توسعه کسب وکارها مبتنی بر اینترنت و همچنین گسترش 
این گونه کسب و کارها با استفاده از امکانات فضای مجازی توجه داشته است. در این راستا برخی از مهمترین سامانه های کاربردی با مدیریت بخش خصوصی که 

مورد حمایت تسهیالتی صحا قرار گرفته اند، معرفی می گردد:

• سامانه سفارش کار مجازی:
مشــابه با ســامانه های مطرح جهانی چــون Freelancer، ســامانه ای که بتوان با اســتفاده از 
 دارای شــخصیت حقیقی 

ً
آن به ســهولت رابطه کاری میان کارفرمایان و پیمانکاران عمدتا

بــرد بــوده و اثــر مهمی در اشــتغال متخصصــان دارد. در این ســامانه  پدیــد آورد بســیار پرکار
امکانــات کاملــی جهت اعتماد میان کارفرما و پیمانکار از قبیل برگزاری مناقصه مجازی، 

پرداخت پیش پرداخت، نظارت بر پروژه، شورای حل اختالف درنظر گرفته شده است.
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• سامانه دانشکده مجازی مهندسی  
     برق و مکاترونیک:

گســترش چشــمگیر ظرفیت دانشگاهی   با توجه به 
مســئله  کشــور،  در  مکاترونیــک  و  بــرق  مهندســی 
کیفیــت آموزش یکی از دغدغه هــای جدی درزمینه 
مجــازی  دانشــکده  اســت.  دوره هــا  ایــن  کارآیــی 
مهندســی بــرق و مکاترونیک مجموعــه ای از دروس 
مشــترک و اختصاصی دوره کارشناســی اســت که با 
بهره گیری از مجرب ترین اســتادان به آموزش از طریق 

کتابخانه دیجیتال و تصویری می پردازد.

• تولید سامانه نرم افزاری مدیریت شهری شهر بین:
هــای  در حــوزه  از روش جمــع ســ�اری  اســتفاده   
مختلــف باعث ایجاد روش هــای جدید در انجام 
امــور می گردد. در ســامانه فوق عملیــات نظارت بر 
عملکرد پیمان کاران شــهرداری و همچنین گزارش 
مشکالت شــهری با اســتفاده از این روش صورت 
می پذیــرد. از مزایــای ایــن ســامانه امــکان نظارت و 
انعکاس مشــکالت با اســتفاده از نظریات  عموم 
شــهروندان و به صورت گســترده اســت.  البته این 

سامانه امکان کاربرد در سایر حوزه ها را داراست.

• تولید سامانه بانک بار: 
با گســترش اســتفاده از فضای مجازی و افزایش 
تعــداد کاربران ایــن حوزه، طراحی ســامانه هایی 
بــران در فضای  کــه خدمــات مختلفــی را بــه کار
یــادی را پیــدا  مجــازی ارائــه دهــد، رواج بســیار ز
کرده است. سامانه فوق با هدف تسهیل برقراري 
ارتباط میان صاحبان کاال، بنگاه ها، رانندگان و 
گیرنــدگان کاال، کاهــش هزینه هاي حمــل بار با 
اســتفاده از حداکثر ظرفیت حمل و کاهش زمان 
جســتجوي راننده طراحی شده است. عملکرد 
این ســامانه را می توان مشــابه ســامانه اســنپ و 

نظایر آن در زمینه حمل بار در کشور دانست.
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• تولید سامانه نرم افزاری جامع تبلیغات و روابط عمومی:
گهی دهند و صاحبان   "اد پرتال" یک سامانه تعاملی جامع برای تبلیغات و روابط عمومی بین آ
رسانه ها می باشد. در این سامانه امکان سفارش، رزرو رسانه و بهره مند شدن از تخفیفات متعدد 
کم�ین های برگزار شــده با مدل های تحلیلی و  گزارش گیری از  یابی و  به همراه ابراز الزم جهت ارز
یزی تبلیغات  مقایسه ای فراهم است. یکی دیگر از امکانات این سامانه بخش هوشمند بودجه ر
اســت که می تواند به صورت هوشــمند بر اســاس مشــخصات و اعتبار در نظر گرفته شده توسط 
بهتریــن برنامــه ممکن را ارائــه دهد، همچنین امــکان انجام اصالح یا تغییرات توســط متقاضی 

وجود دارد.

• طراحی و توسعه سامانه یک�ارچه درمان بیمه های تکمیلی: 
شــرکت های بیمــه در ســایر کشــورها بــرای اطمینــان از خدمــات بهتــر و مدیریت هزینه های شــان، 
از بســترهای مناســب الکترونیــک اســتفاده می نماینــد. بــا توجه بــه اینکه شــرکت های بیمه طبق 
اطالعات سامانه س�اس هزینه های درمان را ارزیابی و پرداخت نمی کنند لذا این طرح بیشتر جنبه 
استفاده آماری برای وزارت بهداشت دارد. سامانه یک�ارچه درمان با هدف پوشش کلیه فرایندهای 
بیمه تکمیلی ایجاد شده است و هدفش از برقراری ارتباط با مراجع درمانی صرفا دریافت اطالعات 
مالی و بیمه ای می باشد. سیستم های اطالعاتی یک�ارچه ارائه خدمات در صنعت بیمه و به ویژه 
بیمه درمان، موجب تسهیل و بهبود روابط کلیه ذینفعان )بیمه گر، بیمه گذار، بیمه شده و مراجع 

درمانی( خواهد شد و تضمینی برای ارائه خدمات بهتر به بیمه گذاران می باشد.
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• توسعه پلتفرم اطالع رسانی و پیام رسانی دارکوب:
دارکوب پلتفرمی اســت که به صورت توســعه پذیر برای مدیریت انواع ارتباطات شامل پیام رسانی، 
یابی و به روزرســانی اطالعات تولید شــده اســت. دارکوب به صورت ی�  گروهی و باز کار  آموزش، 
ینا ساخته  پلتفرم سازمانی شناخته می شود. هم چنین در پلتفرم دارکوب روبات هوشمندی به نام ژ
شــده اســت کــه قادر بــه پردازش زبــان طبیعی اســت. ایــن پلتفرم قابلیت هــای متعــددی از جمله 
امنیــت بــاال )به دلیل اســتفاده از پروتکل های رمزنگاری(، ســرعت بــاال در انتقال پیــام و پایداری و 
مقیاس پذیری دارد و برخالف نمونه های غیربومی آن سریع و آسان و بر روی کلیه نسخه های ویندوز، 
مک و لینوکس و همچنین نسخه مجزای موبایل برای اندروید و iOS، وب و ویندوز نصب می گردد.

کاال های ایرانی چیگل: • طراحی سامانه اینترنتی فروش 
عمــده  و  خــرد  صــادرات  و  داخلــی  فــروش  جهــت  اینترنتــی  ســامانه ای  چیــگل 
کاالهــای ایرانــی در سراســر جهــان اســت کــه توســط شــرکت دانــش بنیــان پیــک فرزانــه 
پویــان مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری اســتان فــارس و بــا شــعار »کاالی ایرانــی بــرای 

ایرانــی و کاالی ایرانــی بــرای جهــان« در قالــب یــک پــروژه ملــی و بین المللــی راه اندازی شــده اســت. این ســامانه هم راســتا بــا اســتراتژی درون زا و برون گرای 
اقتصــادی کشــور و لــزوم حضــور کاالهــای ایرانــی در بازارهــای جهانــی، بــا پشــتیبانی از ٢٠ زبــان زنــده دنیــا، پشــتیبانی از ارزهای کشــورهای مختلــف و با 
کاال و  کاتالــوگ الکترونیکــی  یالــی و امکانــات بســیار پیشــرفته مدیریــت  اســتفاده از بهتریــن زیرســاخت های لجســتیک حمــل، پرداخت هــای ارزی و ر
مبتنــی بــر فناوری هــای اطالعاتــی و ارتباطی بروز، توســعه یافته اســت. این ســامانه تمامــی خدمات و امکانــات مورد نیــاز اعضای زنجیــره تامین کاالهای 
ایرانــی را، در هــر مقیــاس کســب و کاری کــه باشــند، بــرای فــروش اینترنتــی داخلــی و بین المللی و صــادرات خــرد و کالن در سراســر جهان فراهــم می آورد.
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برخی ذی نفعان)مضمون له( ضمانت های صادره از سوی صحا در حوزه های مختلف

یکی از مشکالت شرکت های فعال در حوزه های مختلف صنعت الکترونیک به علت نوع فعالیت و عدم اعتبار کافی نزد بانک ها و همچنین عدم آشنایی 
کافی بانک ها با فعالیت های فناورانه و تخصصی، موضوع اخذ ضمانت نامه اســت. بانک های عامل به دلیل آشــنا نبودن با ادبیات فناوری های پیشــرفته، 
با تصور ریسک باال برای چنین طرح هایی، به طور معمول از صدور ضمانت نامه برای اینگونه شرکت ها خودداری کرده و یا صدور آن را منوط به آورده نقدی 
یــاد و اخــذ وثائــق و تضامین ســنگین می کنند که در اغلب اوقات مهیا کردن این شــرایط برای اغلب شــرکت ها از جمله شــرکت های فنــاور و فعال در  بســیار ز
حوزه های مختلف صنعت الکترونیک امکان پذیر نمی باشد که با توجه به اهمیت این موضوع، در کنار اعطای تسهیالت مالی، صدور انواع ضمانتنامه برای 

شرکت های فعال در صنایع الکترونیک نیز حائز اهمیت می باشد. 

فناوری اطالعات و ارتباطات

 شرکت مخابرات ایران 

 سازمان فناوری اطالعات

 مخابرات استان های تهران،گیالن و ...

 صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران

کشوری  سازمان هواپیمایی 

 شرکت ارتباطات سیار ایران
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حمایت از کسب و کارها با ضمانت نامه های پیمان

حمل و نقل

وزارت راه و ترابری

کشور شرکت فرودگاه های 

راه آهن جمهوری اسالمی ایران

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

کنترل ترافیک تهران

کشتیرانی استان ها کل بنادر و  اداره 

نظامی

شرکت صنایع مخابرات صا ایران

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

یایی ارتش جمهوری اسالمی  جهاد خودکفایی نیروی در

نفت و پتروشیمی

شرکت ملی نفت ایران

شرکت پتروشیمی مارون، خارک و ...

انرژی و نیرو

یع نیروی برق شرکت توز

شرکت آب و فاضالب

وزارت نیرو

شرکت های برق منطقه ای استانی

مدیریت شهری

شهرداری تهران و ...

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

شرکت کنترل ترافیک تهران
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تفاهم نامه های همکاری

حوزه نیرو
پژوهشگاه نیرو

حوزه اتوماسیون
انجمن صنفی شرکت های 

اتوماسیون صنعتی

حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
• پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

• سندیکای صنعت مخابرات ایران
• اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران

حوزه بازرگانی
کمیسیون فناوری اطالعات و 

ارتباطات اتاق بازرگانی ایران

20

صحا با هدف مشارکت در شناخت اولویت های حمایتی، فرصت های سرمایه گذاری، زمینه های مناسب صادراتی، جذب سرمایه گذاری 
خارجی و معرفی متقاضیان به صحا به صورت تخصصی در صنعت الکترونیک کشور،  اقدام به عقد تفاهم نامه با سازمان ها و نهادی دولتی 

و خصوصی کرده است.



تفاهم نامه های همکاری

حوزه دفاعی
• موسسه آموزش و تحقیقاتی دفاعی
 • صنایع الکترونیک ایران )صاایران(

حوزه تعاون
معاونت امور تعاون، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی

حوزه اصناف
• اتحادیه صنف تولیدکنندگان و 

       تعمیرکنندگان تجهیزات الکترونیکی
• سازمان نظام صنفی رایانه ای

حوزه تجهیزات پزشکی
انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات 

پزشکی، دندان�زشکی و آزمایشگاهی

حوزه پژوهش و فناوری
• معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم

• سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
• دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
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 نمایشــگاه دائمی صحا در مســاحتی بالغ بر 200 متر مربع در ســاختمان معاونت آموزش، پژوهش و فناوری راه اندازی شد. 40 محصول 
برگزیده در حوزه های صنایع الکترونیک و فناوری اطالعات که با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید شده اند و از تسهیالت 
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک)صحا( بهره مند شده اند، به نمایش گذاشته شده است. با توجه به امکان 
بازدید هیات های خارجی، اطالعات محصوالت نمایشــگاه به دو زبان فارســی و انگلیســی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته 

کرد. است و محصوالت عرضه شده در نمایشگاه، به صورت دوره ای تغییر خواهد 

نمایشگاه دائمی محصوالت صنایع الکترونیک و فناوری اطالعات
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بازدید مهندس جهانگرد، معاون 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

افتتــاح رســمی نمایشــگاه  دائمــی 
صحا توسط دکتر رحمانی، قائم مقام 

وزیر صنعت، معدن و تجارت

بازدید مهندس نعمت زاده

ارائه محصوالت و دســتاورد های 
حــوزه الکترونیــک در نمایشــگاه 

دائمی صحا

نمایشگاه دائمی محصوالت صنایع الکترونیک و فناوری اطالعات
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صحا با هدف معرفی خدمات و تسهیالت به جامعه مخاطب اقدام به برپایی غرفه در نمایشگاه های تخصصی و همایش های داخلی 
با حضور کارشناسان مجرب خود کرده است. عالوه بر آن در نمایشگاه هایی که امکان برپایی غرفه فراهم نبوده است، سعی بر حفظ و 

تداوم ارتباط با فعاالن صنایع الکترونیک از طریق بازدید و گفتگوی دو طرفه داشته است.

• نمایشگاه بین المللی الکامپ
• نمایشگاه بین المللی تله کام

• نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
• نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

• نمایشگاه بین المللی، بورس، بانک و بیمه

• نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و
    مجموعه های خودرو

• جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی)اصفهان(
• نمایشگاه هفته پژوهش

• نمایشگاه فناوری نو و پیشرفته ربع رشیدی)تبریز(

حضور و برپایی غرفه در نمایشگاه های تخصصی
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• نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، داروئی و آزمایشگاهی 
• نمایشگاه فناوری و نوآوری

• نمایشگاه بین المللی آسانسور و تجهیزات وابسته
• نمایشگاه فناوری نانو

• نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
• نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات، پلیسی،

    ایمنی و امنیتی

•  کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک
• نمایشگاه بین المللی صنعت برق

• نمایشگاه رسانه های دیجیتال 
• نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

• نمایشگاه بین المللی صنایع مفتولی و سیم و کابل
• نمایشگاه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی)هرمز هلث(

• نمایشگاه بین المللی انرژی کیش

حضور به منظور معرفی و بازدید از رویدادها و نمایشگاه های تخصصی
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برگزاری اجالس فعاالن صنایع الکترونیک 

اجالس فعاالن صنایع الکترونیک با شعار صنایع الکترونیک؛ پیشران اقتصاد دانش بنیان:
صحا با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان از رهگذر فناوری های پیشرفته، تبیین مهمترین سیاست های راهبردی در توسعه فناوری های 
پیشــرفته در کشــور و جهت گیری های راهبردی و پیامدهای آن در حوزه های ســاز و کارهای حمایت غیر مستقیم اقدام به برگزاری اجالس 

فعاالن صنایع الکترونیک کرد. این اجالس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افتتاح گردید.
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برگزاری 3 نشست تخصصی در حاشیه اجالس فعاالن صنایع الکترونیک
کید بر مدل های تأمین • سازوکارهای حمایت غیرمستقیم با تا

    مالی صنایع پیشرفته
• لزوم نفوذ فناوری پیشرفته در بنگاه های بزرگ و نقش آنها در

    توسعه شرکت های نوپا
• همکاری بین المللی و یادگیری فناوری در دوران پساتحریم

• نشست تخصصی• تقدیر از شرکت های برتر صنایع الکترونیک• بازدید مقامات از نمایشگاه جانبی

• سخنرانی مهندس نعمت زاده در افتتاحیه
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• نشســت تخصصــی آشــنایی بــا فرصت نویــن تأمین مالــی صنایع 
الکترونیک از طریق فرابورس با همکاری شرکت فرابورس ایران:

مهم تریــن مانــع کســب و کار در بیــن موانــع موجــود بــر ســر راه توســعه 
شــرکت ها در ایــران مســأله تأمیــن مالــی در مراحــل مختلــف چرخــه 
تولیــد تــا فروش محصول اســت. تا چندی قبــل تمرکز اکثر مراکــز ارائه 
 دهنده خدمات مالی به شــرکت ها تنها معطوف به ارائه تسهیالت و 
حمایت های مســتقیم بوده اســت. لیکن در چند سال اخیر یک نوع 
تغییر دیدگاه اساســی در خصوص اســتفاده از این قبیل حمایت ها و 
حرکت به سمت توسعه استفاده از شیوه های نوین تأمین مالی از قبیل 
صندوق هــای ســرمایه گذاری جســورانه، صندوق هــای تأمیــن مالی، 

مشارکت در تولید و سرمایه گذاری بوجود آمده است. 
تأمیــن مالــی از طریــق بــازار ســرمایه بــه عنــوان یک شــیوه نویــن تأمین 
ســرمایه الزم برای شرکت ها محسوب می شود که به دلیل محدودیت 
انــدازه شــرکت بــرای ورود بــه بــورس یــا فرابورس، شــرکت های فنــاور و 
دانش بنیان فعال در حوزه الکترونیک کشور که طیف وسیعی از آن ها 
در زمره شــرکت های کوچک و متوســط  می باشــند قادر به بهره مندی 
از امکانات و مزایای آن نبودند. در راســتای حل این مشــکل، شــرکت 
فرابــورس ایــران بازار جدیــدی را با عنوان »بازار شــرکت های کوچک و 

متوسط« راه اندازی کرده تا این شرکت ها نیز بتوانند از فرصت نوین فراهم شده جهت تأمین 
ســرمایه مورد نیاز رشــد و توســعه خود استفاده کنند. صحا نیز به عنوان یکی از صندوق های 
حمایتی و شناخته شده در صنایع الکترونیک و در راستای برنامه های توسعه ای خود اقدام 
به برگزاری نشست تخصصی آشنایی با فرصت نوین تامین مالی صنایع الکترونیک از طریق 
فرابــورس به با همکاری شــرکت فرابورس ایــران ١٦ آبان ماه نمود. هدف صحــا از برگزاری این 
نشست، عدم تکیه بر سرمایه خود و استفاده از روش های نوین تأمین مالی بوده تا بدین گونه 

فضای رشد و توسعه این صنعت پیشرفته را بهبود بخشد.
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• نشست معرفی توانمندی شرکت های ایرانی در حوزه فناوری های تجدیدپذیر با همکاری پژوهشگاه نیرو:
پژوهشگاه نیرو به منظور تحقق سیاست های کالن وزارت نیرو در راستای توسعه استفاده از انرژی پاک در سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« به منظور رشد؛ توسعه 
و گســترش فناوری های مربوط به انرژی های تجدید پذیر با رویکرد بومی ســازی و نهادینه نمودن فناوری های مذکور در داخل کشــور نسبت به انتخاب سازندگان 

توانمند در عرصه های ساخت و تولید انبوه اینورتر فتوولتائیک، ماژول فتوولتائیک و کابل های فتوولتائیک )همگی متناسب با ظرفیت ١٠٠ مگاوات( اقدام نمود.
صحا در همین راســتا با توجه به شــناخت توانمندی های داخلی، نشســت معرفی توانمندی های شرکت های ایرانی در ساخت فناوری های مرتبط با انرژی های 
تجدیدپذیر را برگزار کرد. برخی از شرکت کنندگان در این نشست، شرکت های صنایع الکترونیک فاران، پارس آسیا آرون، توان پژوهان، گرین انرژی، نیان الکترونیک، 

فرپام و ... بودند.
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• »پانل الزامات مالی و نهادی ورود به شبکه تأمین جهانی« در ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری:
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک )صحا( درراستای توسعه فناوری در صنایع و نقش زنجیره تامین جهانی، در توسعه فناوری بنگاه ها، پنل 
تخصصی "الزامات مالی و نهادی ورود به شبکه تامین  جهانی" را با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران در کنار ششمین کنفرانس بین  المللی مدیریت فناوری برگزار 

کرد تا یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در مسیر توسعه فناوری صنایع کشور به خصوص صنایع پیشرفته را به بحث و بررسی بگذارد.
صحا در این نشست، با حضور متخصصان دانشگاهی حوزه مدیریت فناوری، خبرگان سیاست گذاری دولتی و مدیران صنایع، به بررسی موانع و راهکارهای تقویت 

بنگاه های داخلی جهت ورود به بازار جهانی، به عنوان یکی از مهم ترین منابع نوآوری و فناوری پرداخت.

• موانع ورود شرکت های ایرانی به زنجیره تامین جهانی
• موانع توسعه فناوری جهت ورود به شبکه جهانی

• نقش پیوست فناوری در حمایت و استفاده از فرصت های شبکه جهانی
• نقش دولت در حمایت از ارتقای مشارکت شرکت ها و فعاالن اقتصادی در زنجیره تولید جهانی

• تشریح دیدگاه های سیاستی مناسب، جهت حمایت از ورود شرکت ها و فعاالن اقتصادی 
      به شبکه تأمین جهانی )سیاست ماموریت گرا در مقابل سیاست های اشاعه  گرا، حمایت از 

     بنگاه های بزرگ در مقابل حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، تجمیع تحت یک برند و ..(
• مهمترین الزامات مالی مورد نیاز و نقش هریک از نهادهای مالی در جهت تامین نیاز مالی بنگاه ها

مهم ترین محورهای اصلی  این پنل

30

۱۳۹۶

برگزاری نشست های تخصصی



• »پانــل حکمرانــی در تأمیــن مالــی دولتــی پژوهــش و نــوآوری« در هفتمیــن 
کنفرانس ملی مدیریت فناوری: کنفرانس بین المللی و یازدهمین 

ایــن نشســت تخصصــی بــا حضــور مدیــران دولتــی و بخــش خصوصــی 
کارشناســان مدیریت فناوری در دانشــگاه شــهید بهشــتی برگزار شــد و  و 
تشابه و تمایز میان حمایت های مالی دولتی حوزه پژوهش با حوزه نوآوری 
به عنوان محور اصلی و لزوم انواع حمایت ها، ســازوکارهای ارائه حمایت، 
منابــع تأمین اعتبــار و مخاطبان هریک از حمایت هــا به عنوان محورهای 

فرعی نشست بودند.

• نشســت معرفــی ضمانت نامه هــای صحــا به شــرکت های فعــال صنایع 
الکترونیک:

نشســت آشــنایی بــا ضمانت نامه های صنــدوق حمایــت از تحقیقات و 
توســعه صنایــع الکترونیک )صحا( بــا حضور مدیران عامل شــرکت های 
فعال صنایع الکترونیک ازجمله مخابرات، دفاعی، نرم افزار و سخت افزار  

در ساختمان شهید نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

31

برگزاری نشست های تخصصی



برخی از فعالیت های پژوهشی  )با همکاری دانشگاه های معتبر(

• بررسی شاخص های اقتصادی فاوا در کشورهای جهان و کشورهای منطقه چشم انداز 
• تخمین سهم صنعت فاوا در اقتصاد کشور 

• شناسایی روندهای آینده صنعت الکترونیک کشور
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برخی از فعالیت های داخلی و ساختاری

اجرایی شدن برون س�اری 
ارزیابی طرح ها

راه اندازی سامانه دریافت 
الکترونیکی تقاضای تسهیالت

راه اندازی سامانه استعالم 
الکترونیکی ضمانت نامه

راه اندازی سیستم آرشیو الکترونیک
راه اندازی نمایشگاه

 محصوالت صنایع الکترونیک در 
ساختمان صحا

بازسازی و بهسازی
ساختمان اداری
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حمایت از تعامالت و همکاری های بین المللی صنایع الکترونیک ارتباط جدی با نهادهای فناور فعال در حوزه بین الملل و زمینه سازی برای ارتباط 
شرکت های داخلی و ...

تغییر مأموریت به حمایت از صنایع پیشرفته طبق برنامه ششم توسعه و تدوین اساسنامه 

جذب منابع مالی از دیگر نهادهای دولتی و عمومی با هدف توسعه حمایت ها از صنایع الکترونیک

توسعه جدی خدمات کارشناسی شامل خدمات آموزشی در بخش های حقوقی، جذب و توسعه فناوری، همکاری های بین المللی ...

تخصیص منابع مالی به صنایع مورد حمایت از طریق غیرمستقیم با هدایت صحا از طریق:
• منابع شبکه بانکی

• بازار صنایع کوچک و متوسط فرابورس
• خیرین فناوری و کارآفرینی

• حمایت از سرمایه گذاران ریسک پذیر بخش خصوصی
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اهم برنامه های صحا در سال 139۷





گزارش عملکرد صحا در سال ۱۳۹۶

• نشانی:
تهران، خیابان شــهید بهشــتی، خیابان شهید احمد 
(دوم)،  پژوهشــگاه  (بخارســت)، کوچــه  قصیــر 
شــماره ۲۱، ســاختمان شــهید محمدعلــی فنایی 

• تلفن:
  (۰۲۱) ۸۸۷۴۸۰۶۰

• نمابر:
 (۰۲۱) ۸۸۷۴۸۰۴۰

• صندوق پستی:
 ۱۴۱۵۵-۱۳۳۳

• پست الکترونیک:
info@esfrd.ir
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