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 سخن نخست            

 "اه، مانع زداییهایبانیپشتتولید: "سال  عنوانبهتوسط مقام معظم رهبری  1400سال 

ی ریگجهتو نیز  هایزیربرنامهانقالب این شعار را که در گرانقدر ی شده است. رهبر گذارنام

ی اهتیفعالخواهد بود در تکمیل  کنندهنییتعو عملکردهای کشور در سال جاری  هااستیس

مطرح کردند. واقعیت این است که در  "جهش تولید" تحقق سال قبل با عنوانارکان کشور در 

 صادینظام در رونق تولید و توسعه اقت زحماتی بیگانه کشورهای هایتراشمانعفضای تحریم و 

به نتیجه مطلوب نرسید و تولید  نااهالنی هایاندازسنگبه جهت موانع داخلی و برخی  کشور

در وجود قوانین دست و پاگیر،  توانیمرا  هایناکام دیگر کشور رشد نکرد. ریشه  ازیندر حد 

داخلی  گذارانهیسرمای زگیانگیب ،بوروکراسی عریض و طویل روزمره و گاهاً متناقض با یکدیگر

ی بایسته و شایسته از تولید هایبانیپشتو نیز عدم  ی دولتکارکم در صنایع کوچک و متوسط،

و  حورمدانشحمایت از تولیدات  درگروداخلی دانست. اگر قبول کنیم که کلید توسعه کشور 

ا از ایده به محصول تبدیل کرده و ثروت زایی ی خود رهاآموخته توانندیم کردهلیتحصاست و اگر قبول کنیم که نیروی جوان و  انیبندانش

 یهاکارخانهی علم و فناوری و هاپارک، هادهندهشتابرا از طریق گسترش مراکز رشد،  انیبندانشی وکارهاکسبتوسعه  توانیمکنند آنگاه 

پشتیبانی عملی از رونق تولید در کشور دانست. تجربه داخل کشور در سه سال اخیر در تولید محصوالت  هایشاهراهیکی از  عنوانبهنوآوری 

ی و سامسونگ رخ داد و صدمات جالی اکرهدو شرکت  جملهمنی خارجی از ایران هاشرکتخانگی الکتریکی و الکترونیکی که در پی خروج 

برای تولید داخلی در یک فضای حمایتی و  بخش خصوصی الخصوصیعلوبی از عزم کشور زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد، نمونه بسیار خ

 پرکردهی خارجی را تا حدی هاشرکتخروج ناجوانمردانه  خألی سیاسی دانست. امروز حاصل کار صنعتگران داخل کشور هاجنجال دورازبه

تقویت شود و مردم نیز از تولیدات داخلی حمایت کنند  وکارهاکسب در کنار رفع موانع گسترش هایبانیپشتو  هاتیحمااست. چنانچه این 

صدها برابر بیشتر از  ،تولید جهشِ موانع تحققِکه  دهندیمنشان  هایبررسدر آینده نزدیک شاهد رشد واقعی تولید در کشور شد.  توانیم

 تواندر حد معمول می ی حتیهاها و پشتیبانیحمایتبرخی بدین معنی که با های الزم برای محقق شدن چنین مهمی است پشتیبانی

، رونیازاکند است.  بر وکاری زمان (که قطعاً مهم و حائز اهمیت است)تولید  که رفع موانعِکشور را چند برابر کرد درحالیدر سرعت تولید 

ای و رونق بخشی به فضتولید برای تحقق جهش  های موردنیازها و پشتیبانیرخی از حمایتیان ببه ب، سال جاری شماره پیک رویش اولین

نافذ هستند که مجلس، دولت و بخش خصوصی با یکدیگر همکاری و همدلی جدی  یدر صورتها این حمایت. شودیمپرداخته وکار در کشور کسب

 را پیشه خود سازند. ییگراعملنکنند و  یافهیطا حاصلیب یهارقابتگروهی و  یهایبنددستهداشته و مسائل حیاتی کشور را درگیر امور جزئی، 
 "فر یدکتر رضا طالعآقای "نوشته  "فرارو"این تحلیل برگرفته از 



     1400 فروردین –55 شماره

 

 
 

مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی و 

 برگزار شد.  هاشرکتمدیران عامل 

 جدید خانواده عضو

شرکت ایده پرداز بهسان 

 عصر آریا

پردازان بهسان  دهیشرکت ادر ماه اخیر 

مستقر مرکز  یهاشرکتبه جمع  ایعصر آر

ه کارخان"فناورانه این شرکت  پیوست. ایده

و  سیپالسما، الکترومغناط ینوآور

طرح، قرار است  نیدر ا .باشدیم "کوانتوم

و  یو مراجع دولت دارانهیسرمانوآوران، 

 یرا برا وآورانن یهاخانواده یو حت یحقوق

بر پالسما،  یکه مبتن یمحصوالت دیتول

 همو کوانتوم باشند گرد سیالکترومغناط

 بتوان مشکالت و معضالت نیو همچن آورده

هدف  بازار نماید.را در کشور حل  یآب و انرژ

عموم ناشناخته  یبرا نینو یهایفناوردر 

به مردم آموزش داده شود. مردم  دیاست و با

پالسما و ارتباط آن با  یبا فناور

و  کیزیف ایو کوانتوم  سیالکترومغناط

انو و ن یحاکم بر فناور اتیاضیو ر کیالکترون

کارخانه  نی. در استندیاز آن آشنا ن زتریر

 عیم و محصوالت و صنایمفاه نیا ینوآور

را به نوآوران  یدر حوزه آب و انرژ نینو

آموزش داده و مردم را با محصوالت آشنا و 

 استقرار،. به نوآوران مکان شودیموس مأن

 دیتول یراهنما یهادفترچه و هیسرما

 گریکدیطرح کالن به  کیکه در  یمحصوالت

این کارخانه با . گرددیمارائه  شوندیموصل 

کالن خطوط  یهابرنامهو  هاطرح ارائه

تا  کردهوصل  گریکدیمختلف کاال را به 

ن یا تیتحت حما انیبندانش یهاشرکت

تعامل سازنده  گریکدیبا  یکارخانه نوآور

 ادجیبا اهمچنین این کارخانه  داشته باشند.

 ینارهایسم یبرگزارو  یآموزش یهاکالس

 یتوأم با نهادها یهاشگاهینماو  زیانگجانیه

و  یمختلف مردم یهاکانالاز  یگذارهیسرما

 عینوآوران تسر یرا برا هیجذب سرما یدولت

 اهدهیا یفکر و بارور یهااتاق جادیا باکرده و 

و  ،یصنعت یهاباتجربهو با کمک افراد 

یی هادهیا تا شودیمداده فرصت  خبرگان

 ند.به محصول برس ترعیسر فناورانه

در این حیطه، حمایت از ایجاد  فعال

ی نوآوری و هاکارخانهی اندازراهها، آپاستارت

یی افزاهمایجاد بستر مناسب برای تعامل و 

ی بزرگ و هاشرکتواحدهای تحقیق و توسعه 

 یهاسیپردمتوسط صنعت آب و برق در قالب 

و شبکه مراکز رشد تخصصی  فعالیت   ایمنطقه

 خواهد کرد.

 اندازچشمتالش برای تحقق 

 سال جاری مرکز

در سال جاری مرکز روی دو 

 موضوع تکیه دارد:

بازاریابی، امر در  هاشرکتالف( حمایت از 

بازار سازی و معرفی و رونمایی از نمونه 

)این کار نیازمند  ؛و تبلیغات هاآنمحصول 

ول برای حص هاشرکتنظارت بیشتر بر عملکرد 

 هاآناطمینان از اجرای درست برنامه عملیاتی 

 است.(

جهت  ترمناسبی محیطی سازآمادهب( 

؛ هاشرکتیی افزاهمی و فکرهمتعامل، 
، تخصصی -)بدین منظور ارائه وبینارهای علمی

 مسئلهی، برگزاری رویدادهای شیاندهمجلسات 

 ( در دستور کار است.(Reverse Pitchیابی )
 ماهنیفروردبرای تحقق این دو هدف، در 

جلسه حضوری  هاشرکتگذشته مرکز با کلیه 

برگزار کرد که در آن جلسه عملکرد سال قبل 

احصا و  هاآننقاط ضعف  ،بررسی هاشرکت

برای سال پیش رو  هاشرکتبرنامه عملیاتی 

 یروزرسانبهلزوم همچنین  .تدوین و نهایی شد

 کزمر تیساوبدر  هاشرکتصفحه اختصاصی 

و بروز نگهداری آن در طول سال، نصب پوستر 

معرفی و عرصه فعالیت شرکت در ورودی دفتر 

رار ق و تهیه کاتالوگ معرفی شرکت مورد تأکید

 گرفت.

 

جلسه آغاز به کار واحدهای 

 جدیدالورود
های جلسه آغاز به کار شرکت 

 توان سازان"و  "دانش سامانه پیشرو"

 ماهنیفرورد 28در مورخ  "نیروی ایرانیان

برگزار گردید. این جلسه در راستای  1400

 یهابخشآشنایی واحدهای فناور جدید با 

ها با مرکز با مختلف مرکز و نحوه تعامل آن

حضور ریاست مرکز، واحد پشتیبانی، واحد 

 پذیرش، واحد فناور و واحد روابط عمومی 
 

 

 

 اخبار مرکز
 

 یشورا نیدوم هفتاد و یبرگزار

 مرکز 
 شنبهسهمرکز در روز  یشورا نیدوم هفتاد و

 .برگزار شددو طرح  یبا بررس 19/12/1399مورخ 

 تحت خلهیآرش ش یجلسه ابتدا طرح آقا نیدر ا

ز با یبار روستاها لیآشکارساز پروف"عنوان 

فاقد  یمسکون یهاو ساختمان یانرژ فروش

 خلهیش یقرار گرفت. ابتدا آقا یموردبررس" کنتور

طرح خود پرداختند و سپس طرح فوق از  ئهبه ارا

قرار  یو بررس موردنقدمحترم شورا  یجانب اعضا

شورا با استقرار واحد فوق در  تیدرنهاگرفت. 

موافقت نمود. در ادامه  رویمرکز رشد پژوهشگاه ن

به ارائه طرح خود با عنوان  یفرزاد استوار یآقا

 یپنل کنترلِ هوشمند برا و ساخت یطراح"

رح ط نیا یپرداختند که پس از بررس "عملاتاق 

توسط  شدهمطرحو بحث در مورد موضوعات 

د در مرکز رش زیطرح ن نیشورا، با استقرار ا یاعضا

در پایان این نشست، جناب آقای . دیموافقت گرد

دکتر لطیف شبگاهی، ریاست مرکز توسعه فناوری 

رکز م سالهکصنعت برق و انرژی به ارائه عملکرد ی

 برای اعضای شورا پرداختند.
 

 
  
خذ مجوز پارک علم و فناوری ا

 نیرو
 یاندازراهمجری  واحد 1399در آخرین روز سال 

را در کارگروه  پارکبرنامه کاری  ،پارک نیرو

عرضه و از آن دفاع نمود.  عتفتخصصی وزارت 

این عرضه در راستای اخذ مجوز ایجاد پارک 

و متعاقب آن شورای گسترش و  ردیگیمصورت 

برای اعطای مجوز پارک  عتفوزارت  یزیربرنامه

چهارمین خواهد کرد. پارک نیرو  یریگمیتصم

ی هاپارکپارک فناوری کشور است که پس از 

 عتفو کشاورزی از وزارت  ICTفناوری نفت، 

. این پارک در جهت رفع ردیگیممجوز فعالیت 

نیازهای صنعت آب و برق و خودکفایی این صنعت 

 انیبندانشی هاشرکتاز طریق جذب و حمایت 
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 1400 های موردنیاز برای تحقق شعار سالپشتیبانیها و حمایت

 موارد ذیل الزم است. ازجمله، گوناگونهای های جدی از سمت دولت و مجلس در عرصهها و پشتیبانی، حمایت1400برای تحقق شعار سال 
 

 های وسط با یکدیگر و با سازمانهای کوچک و متهای ارتباطی بین بنگاههای صنعتی و ایجاد شبکهحمایت و پشتیبانی از گسترش خوشه

 .های کامپیوتریهای اطالعاتی و شبکهها از طریق فناوریحامی آن

 بنیانهای دانشهای علم و فناوری و شرکتحمایت و پشتیبانی از توسعه خالقیت و نوآوری با تمرکز بر پارک. 

 های فضای مجازی در کشورو تقویت زیرساخت یاندازی اینترنت ملحمایت و پشتیبانی از راه. 

 پژوهشی و های بومی آموزشیکنندگان پلتفرمحمایت و پشتیبانی از کلیه تولیدکنندگان و عرضه 

 های داخلی فعال و ایده پرداز در حوزه فضای مجازی باهدف ارتقا کمی و کیفی حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی گسترده از کلیه شرکت

 .هاز شرکتاین دسته ا

 شور با های مختلف کهای مسئله محور با حضور نخبگان باهدف حل مسائل و مشکالت بخشگیری و تشکیل تیمحمایت و پشتیبانی از شکل

 .هاها با بنیاد نخبگان، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاهناها و ارگناهمکاری و ارتباط تنگاتنگ کلیه سازم

 انه سازی گفتمان کارآفرینسازی نظام کارآفرینی کشور در راستای حمایت جدی از کارآفرینان و نهادینههحمایت و پشتیبانی از طراحی، پیاد

 .در کشور

 ها و صنایع گذاری در بخشهای سرمایهحمایت و پشتیبانی از دسترسی آزاد همه فعاالن بازار به اطالعات اقتصادی و توزیع عادالنه فرصت

 .ی مهم در راستای انحصارشکنیعنوان اهرمتواند بهمختلف می

 های برانگیزاننده به صادرکنندگان نمونهحمایت و پشتیبانی از گسترده شدن نگاه ویژه صادرات محورانه به تولید با ارائه مشوق. 

 طقهنهم با توجه به موقعیت استثنایی که کشور در محمایت و پشتیبانی از گسترش ظرفیت ترانزیتی کشور برای پیشبرد صادرات آن. 

 کشورهای جهان مبتنی بر شرایط و اقتضائات کشورهای مختلف سایرهای بازرگانی کشور در حمایت و پشتیبانی از گسترش حضور رایزن. 

 های مختلف با گرا در عرصههای دیداری و شنیداری کشور در جهت معرفی و الگوسازی جوانان موفق و اخالقحمایت و پشتیبانی از رسانه

 ...(های دیداری و شنیداری وامکانات تبلیغاتی نظام )از بیلبوردهای شهری گرفته تا رسانه توجه به کلیه

 های مختلف واندازی کمپینهای دیداری و شنیداری، به راهحمایت و پشتیبانی از تولیدات داخلی در میان آحاد جامعه از طریق رسانه. ... 

 های الزم و پرداخت وام کارآفرینی صورت گیردها و مشاورهتواند با ارائه آموزشان که میحمایت و پشتیبانی از اشتغال خانگی با محوریت زن. 

 های زمانی مختلف های فعال در حوزه فرهنگی و هنری، تقدیر شایسته در بازهآپحمایت و پشتیبانی از رویدادهای کارآفرینی مرتبط با استارت

 .افزوده ایجاد نماینداند در این عرصه بهتر از دیگران ارزشستهاز کارآفرینان موفق عرصه فرهنگ و هنر که توان

 های کشورهای دارای پتانسیل رشد صادرات، استفاده از تجربه و ایجاد شوراهای رشد در سفارتخانهحمایت و پشتیبانی از صادرکنندگان کم

 .های تجاری منطقهو سازمان هاهیحادها، اتدر انواع ائتالف رگذاریظرفیت دیپلماسی کشور در جهت الحاق و حضور تأث

 ای و ت یارانهصورگیری تعاونی روستایی با ارائه برنامه مدون متناسب با شرایط محلی )تأمین سرمایه اولیه چه بهحمایت و پشتیبانی از شکل

های ر اجرای طرح تعاون بر اساس مزیتهای روستاهای کشور دها و پتانسیلصورت ارائه تسهیالت با سود کم( و شناسایی و احصای ظرفیتیا به

 .موجود با کمک فرمانداری، دهیاران و شوراهای اسالمی در جهت ایجاد اشتغال پایدار روستایی

 ساالری در سطح کالن ملی، چراکه خشت اول و سنگ بنای نظام مدیریت منابع انسانی حمایت و پشتیبانی از طراحی و استقرار نظام شایسته

 .شده استوضوح مطرحچهارم و پنجم توسعه کشور به هگزینی و این مهم در قانون اساسی و برنامقطعاً شایسته 

 وری الخصوص ارتقای سطح بهرهای علیحمایت و پشتیبانی از طراحی الگوهای جذب و تربیت نیروی انسانی کارآمد، چراکه در هر حوزه

ص و مستعد، اندیشید و این در حالی است که در شرایط فعلی، کشورمان با کمبود بایست به توسعه منابع انسانی متخصتولیدی و اقتصادی می

 .دیده در سطوح مختلف اعم از کارگر، مدیر عملیاتی، میانی و ارشد مواجه استشدید نیروی کار باتجربه، متخصص و آموزش

 ِر ها. دگیریهای جامعه در تصمیمهای ذینفعو گروهها مبتنی بر مشارکت همه بخش حمایت و پشتیبانی از ایجاد و توسعه نظام مدیریتی

تر شدن تواند به نزدیکتوان شاهد کاهش اختالف در نظرات شد و چنین مهمی میهای قطعاً میگیریصورت مشارکت کارکنان در تصمیم

 .نظرات مدیران و کارکنان در سطح سازمان یا جامعه کمک شایانی نماید

  ا های مرتبط بکنندگی مستمر میان تشکلسازی و تسهیلهمگرایی، همدلی، همسان های مناسب برایبسترحمایت و پشتیبانی از ایجاد

کارفرمایان و کارگران برای حل مشکالت مهمی چون تعیین سطوح واقعی دستمزد متناسب با تورم سالیانه، مسائل مرتبط با امنیت شغلی، 

 ... .بیمه، مالیات و

 های گیری و استفاده از الگوهای معتبر و استاندارد جهانی ارزیابی عملکرد کارکنان و منطبق سازی آن باارزشکارحمایت و پشتیبانی از به

های آموزشی کارکنان، ارزیابی سهم هر یک از کارکنان در بهبود عملکرد سازمان، تعیین میزان تشویق زاسالمی در راستای شناسایی نیا-ایرانی

 و... . ضعیف کارکنان، شناسایی کارکنان تأثیرگذارتر در قیاس با سایرین یا تنبیه برای عملکردهای قوی و
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@eptp_inc 
 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،            

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188590492             02188581968         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  
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