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سخن نخست

سال  1400توسط مقام معظم رهبری بهعنوان سال "تولید :پشتیبانیها ،مانع زداییها"
نامگذاری شده است .رهبر گرانقدر انقالب این شعار را که در برنامهریزیها و نیز جهتگیری
سیاستها و عملکردهای کشور در سال جاری تعیینکننده خواهد بود در تکمیل فعالیتهای
ارکان کشور در تحقق سال قبل با عنوان "جهش تولید" مطرح کردند .واقعیت این است که در
فضای تحریم و مانعتراشیهای کشورهای بیگانه زحمات نظام در رونق تولید و توسعه اقتصادی
کشور به جهت موانع داخلی و برخی سنگاندازیهای نااهالن به نتیجه مطلوب نرسید و تولید
در حد نیاز کشور رشد نکرد .ریشه دیگر ناکامیها را میتوان در وجود قوانین دست و پاگیر،
روزمره و گاهاً متناقض با یکدیگر بوروکراسی عریض و طویل ،بیانگیزگی سرمایهگذاران داخلی
در صنایع کوچک و متوسط ،کمکاری دولت و نیز عدم پشتیبانیهای بایسته و شایسته از تولید
داخلی دانست .اگر قبول کنیم که کلید توسعه کشور درگرو حمایت از تولیدات دانشمحور و
دانشبنیان است و اگر قبول کنیم که نیروی جوان و تحصیلکرده میتوانند آموختههای خود را از ایده به محصول تبدیل کرده و ثروت زایی
کنند آنگاه میتوان توسعه کسبوکارهای دانشبنیان را از طریق گسترش مراکز رشد ،شتابدهندهها ،پارکهای علم و فناوری و کارخانههای
نوآوری بهعنوان یکی از شاهراههای پشتیبانی عملی از رونق تولید در کشور دانست .تجربه داخل کشور در سه سال اخیر در تولید محصوالت
خانگی الکتریکی و الکترونیکی که در پی خروج شرکتهای خارجی از ایران منجمله دو شرکت کرهای الجی و سامسونگ رخ داد و صدمات
زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد ،نمونه بسیار خوبی از عزم کشور علیالخصوص بخش خصوصی برای تولید داخلی در یک فضای حمایتی و
بهدوراز جنجالها ی سیاسی دانست .امروز حاصل کار صنعتگران داخل کشور خأل خروج ناجوانمردانه شرکتهای خارجی را تا حدی پرکرده
است .چنانچه این حمایتها و پشتیبانیها در کنار رفع موانع گسترش کسبوکارها تقویت شود و مردم نیز از تولیدات داخلی حمایت کنند
میتوان در آینده نزدیک شاهد رشد واقعی تولید در کشور شد .بررسیها نشان میدهند که موانع تحققِ جهشِ تولید ،صدها برابر بیشتر از
پشتیبانیهای الزم برای محقق شدن چنین مهمی است بدین معنی که با برخی حمایتها و پشتیبانیهای حتی در حد معمول میتوان
سرعت تولید در کشور را چند برابر کرد درحالیکه رفع موانعِ تولید (که قطعاً مهم و حائز اهمیت است) کاری زمانبر و کند است .ازاینرو،
اولین شماره پیک رویش سال جاری ،به بیان برخی از حمایتها و پشتیبانیهای موردنیاز برای تحقق جهش تولید و رونق بخشی به فضای
کسبوکار در کشور پرداخته میشود .این حمایتها در صورتی نافذ هستند که مجلس ،دولت و بخش خصوصی با یکدیگر همکاری و همدلی جدی
داشته و مسائل حیاتی کشور را درگیر امور جزئی ،دستهبندیهای گروهی و رقابتهای بیحاصل طایفهای نکنند و عملگرایی را پیشه خود سازند.
این تحلیل برگرفته از "فرارو" نوشته "آقای دکتر رضا طالعی فر"
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اخبار مرکز
برگزاری هفتاد و دومین شورای
مرکز
هفتاد و دومین شورای مرکز در روز سهشنبه
مورخ  1399/12/19با بررسی دو طرح برگزار شد.
در این جلسه ابتدا طرح آقای آرش شیخله تحت
عنوان "آشکارساز پروفیل بار روستاهای باز
فروش انرژی و ساختمانهای مسکونی فاقد
کنتور" موردبررسی قرار گرفت .ابتدا آقای شیخله
به ارائه طرح خود پرداختند و سپس طرح فوق از

فعال در این حیطه ،حمایت از ایجاد مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی و
استارتآپها ،راهاندازی کارخانههای نوآوری و مدیران عامل شرکتها برگزار شد.
ایجاد بستر مناسب برای تعامل و همافزایی
عضو جدید خانواده
واحدهای تحقیق و توسعه شرکتهای بزرگ و
شرکت ایده پرداز بهسان
متوسط صنعت آب و برق در قالب پردیسهای
عصر آریا
منطقهای و شبکه مراکز رشد تخصصی فعالیت در ماه اخیر شرکت ایده پردازان بهسان
خواهد کرد.
عصر آریا به جمع شرکتهای مستقر مرکز
تالش برای تحقق چشمانداز

سال جاری مرکز

نوآوری پالسما ،الکترومغناطیس و

در سال جاری مرکز روی دو کوانتوم" میباشد .در این طرح ،قرار است

جانب اعضای محترم شورا موردنقد و بررسی قرار موضوع تکیه دارد:

گرفت .درنهایت شورا با استقرار واحد فوق در الف) حمایت از شرکتها در امر بازاریابی،
مرکز رشد پژوهشگاه نیرو موافقت نمود .در ادامه بازار سازی و معرفی و رونمایی از نمونه
آقای فرزاد استواری به ارائه طرح خود با عنوان محصول آنها و تبلیغات؛ (این کار نیازمند
"طراحی و ساخت پنل کنترلِ هوشمند برای نظارت بیشتر بر عملکرد شرکتها برای حصول
اتاق عمل" پرداختند که پس از بررسی این طرح اطمینان از اجرای درست برنامه عملیاتی آنها
و بحث در مورد موضوعات مطرحشده توسط است).
اعضای شورا ،با استقرار این طرح نیز در مرکز رشد ب) آمادهسازی محیطی مناسبتر جهت
موافقت گردید .در پایان این نشست ،جناب آقای تعامل ،همفکری و همافزایی شرکتها؛
دکتر لطیف شبگاهی ،ریاست مرکز توسعه فناوری (بدین منظور ارائه وبینارهای علمی -تخصصی،
صنعت برق و انرژی به ارائه عملکرد یکساله مرکز جلسات هماندیشی ،برگزاری رویدادهای مسئله
یابی ( )Reverse Pitchدر دستور کار است).
برای اعضای شورا پرداختند.
برای تحقق این دو هدف ،در فروردینماه
گذشته مرکز با کلیه شرکتها جلسه حضوری
برگزار کرد که در آن جلسه عملکرد سال قبل
شرکتها بررسی ،نقاط ضعف آنها احصا و
برنامه عملیاتی شرکتها برای سال پیش رو
تدوین و نهایی شد .همچنین لزوم بهروزرسانی
صفحه اختصاصی شرکتها در وبسایت مرکز
اخذ مجوز پارک علم و فناوری و بروز نگهداری آن در طول سال ،نصب پوستر
معرفی و عرصه فعالیت شرکت در ورودی دفتر
نیرو
در آخرین روز سال  1399واحد مجری راهاندازی و تهیه کاتالوگ معرفی شرکت مورد تأکید قرار
پارک نیرو ،برنامه کاری پارک را در کارگروه گرفت.
تخصصی وزارت عتف عرضه و از آن دفاع نمود.
این عرضه در راستای اخذ مجوز ایجاد پارک
صورت میگیرد و متعاقب آن شورای گسترش و
برنامهریزی وزارت عتف برای اعطای مجوز پارک
تصمیمگیری خواهد کرد .پارک نیرو چهارمین
پارک فناوری کشور است که پس از پارکهای
فناوری نفت ICT ،و کشاورزی از وزارت عتف
مجوز فعالیت میگیرد .این پارک در جهت رفع
نیازهای صنعت آب و برق و خودکفایی این صنعت
از طریق جذب و حمایت شرکتهای دانشبنیان

پیوست .ایده فناورانه این شرکت "کارخانه

جلسه آغاز به کار واحدهای
جدیدالورود
جلسه آغاز به کار شرکتهای
"دانش سامانه پیشرو" و "توان سازان
نیروی ایرانیان" در مورخ  28فروردینماه
 1400برگزار گردید .این جلسه در راستای
آشنایی واحدهای فناور جدید با بخشهای
مختلف مرکز و نحوه تعامل آنها با مرکز با
حضور ریاست مرکز ،واحد پشتیبانی ،واحد
پذیرش ،واحد فناور و واحد روابط عمومی

نوآوران ،سرمایهداران و مراجع دولتی و
حقوقی و حتی خانوادههای نوآوران را برای
تولید محصوالتی که مبتنی بر پالسما،
الکترومغناطیس و کوانتوم باشند گردهم
آورده و همچنین بتوان مشکالت و معضالت
آب و انرژی را در کشور حل نماید .بازار هدف
در فناوریهای نوین برای عموم ناشناخته
است و باید به مردم آموزش داده شود .مردم
با فناوری پالسما و ارتباط آن با
الکترومغناطیس و کوانتوم یا فیزیک و
الکترونیک و ریاضیات حاکم بر فناوری نانو و
ریزتر از آن آشنا نیستند .در این کارخانه
نوآوری این مفاهیم و محصوالت و صنایع
نوین در حوزه آب و انرژی را به نوآوران
آموزش داده و مردم را با محصوالت آشنا و
مأنوس میشود .به نوآوران مکان استقرار،
سرمایه و دفترچههای راهنمای تولید
محصوالتی که در یک طرح کالن به یکدیگر
وصل میشوند ارائه میگردد .این کارخانه با
ارائه طرحها و برنامههای کالن خطوط
مختلف کاال را به یکدیگر وصل کرده تا
شرکتهای دانشبنیان تحت حمایت این
کارخانه نوآوری با یکدیگر تعامل سازنده
داشته باشند .همچنین این کارخانه با ایجاد
کالسهای آموزشی و برگزاری سمینارهای
هیجانانگیز و نمایشگاههای توأم با نهادهای
سرمایهگذاری از کانالهای مختلف مردمی و
دولتی جذب سرمایه را برای نوآوران تسریع
کرده و با ایجاد اتاقهای فکر و باروری ایدهها
و با کمک افراد باتجربههای صنعتی ،و
خبرگان فرصت داده میشود تا ایدههایی
فناورانه سریعتر به محصول برسند.
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حمایتها و پشتیبانیهای موردنیاز برای تحقق شعار سال 1400
برای تحقق شعار سال  ،1400حمایتها و پشتیبانیهای جدی از سمت دولت و مجلس در عرصههای گوناگون ،ازجمله موارد ذیل الزم است.














حمایت و پشتیبانی از گسترش خوشههای صنعتی و ایجاد شبکههای ارتباطی بین بنگاههای کوچک و متوسط با یکدیگر و با سازمانهای
حامی آنها از طریق فناوریهای اطالعاتی و شبکههای کامپیوتری.
حمایت و پشتیبانی از توسعه خالقیت و نوآوری با تمرکز بر پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان.
حمایت و پشتیبانی از راهاندازی اینترنت ملی و تقویت زیرساختهای فضای مجازی در کشور.
حمایت و پشتیبانی از کلیه تولیدکنندگان و عرضهکنندگان پلتفرمهای بومی آموزشی و پژوهشی
حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی گسترده از کلیه شرکت های داخلی فعال و ایده پرداز در حوزه فضای مجازی باهدف ارتقا کمی و کیفی
این دسته از شرکتها.
حمایت و پشتیبانی از شکلگیری و تشکیل تیمهای مسئله محور با حضور نخبگان باهدف حل مسائل و مشکالت بخشهای مختلف کشور با
همکاری و ارتباط تنگاتنگ کلیه سازمانها و ارگانها با بنیاد نخبگان ،مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاهها.
حمایت و پشتیبانی از طراحی ،پیاده سازی نظام کارآفرینی کشور در راستای حمایت جدی از کارآفرینان و نهادینهسازی گفتمان کارآفرینانه
در کشور.
حمایت و پشتیبانی از دسترسی آزاد همه فعاالن بازار به اطالعات اقتصادی و توزیع عادالنه فرصتهای سرمایهگذاری در بخشها و صنایع
مختلف میتواند بهعنوان اهرمی مهم در راستای انحصارشکنی.
حمایت و پشتیبانی از گسترده شدن نگاه ویژه صادرات محورانه به تولید با ارائه مشوقهای برانگیزاننده به صادرکنندگان نمونه.
حمایت و پشتیبانی از گسترش ظرفیت ترانزیتی کشور برای پیشبرد صادرات آنهم با توجه به موقعیت استثنایی که کشور در منطقه.
حمایت و پشتیبانی از گسترش حضور رایزنهای بازرگانی کشور در سایر کشورهای جهان مبتنی بر شرایط و اقتضائات کشورهای مختلف.
حمایت و پشتیبانی از رسانه های دیداری و شنیداری کشور در جهت معرفی و الگوسازی جوانان موفق و اخالقگرا در عرصههای مختلف با
توجه به کلیه امکانات تبلیغاتی نظام (از بیلبوردهای شهری گرفته تا رسانههای دیداری و شنیداری و)...
حمایت و پشتیبانی از تولیدات داخلی در میان آحاد جامعه از طریق رسانههای دیداری و شنیداری ،به راهاندازی کمپینهای مختلف و. ...



حمایت و پشتیبانی از اشتغال خانگی با محوریت زنان که میتواند با ارائه آموزشها و مشاورههای الزم و پرداخت وام کارآفرینی صورت گیرد.



حمایت و پشتیبانی از رویدادهای کارآفرینی مرتبط با استارتآپهای فعال در حوزه فرهنگی و هنری ،تقدیر شایسته در بازههای زمانی مختلف
از کارآفرینان موفق عرصه فرهنگ و هنر که توانستهاند در این عرصه بهتر از دیگران ارزشافزوده ایجاد نمایند.
حمایت و پشتیبانی از صادرکنندگان کمتجربه و ایجاد شوراهای رشد در سفارتخانههای کشورهای دارای پتانسیل رشد صادرات ،استفاده از
ظرفیت دیپلماسی کشور در جهت الحاق و حضور تأثیرگذار در انواع ائتالفها ،اتحادیهها و سازمانهای تجاری منطقه.














حمایت و پشتیبانی از شکل گیری تعاونی روستایی با ارائه برنامه مدون متناسب با شرایط محلی (تأمین سرمایه اولیه چه بهصورت یارانهای و
یا بهصورت ارائه تسهیالت با سود کم) و شناسایی و احصای ظرفیتها و پتانسیلهای روستاهای کشور در اجرای طرح تعاون بر اساس مزیتهای
موجود با کمک فرمانداری ،دهیاران و شوراهای اسالمی در جهت ایجاد اشتغال پایدار روستایی.
حمایت و پشتیبانی از طراحی و استقرار نظام شایسته ساالری در سطح کالن ملی ،چراکه خشت اول و سنگ بنای نظام مدیریت منابع انسانی
قطعاً شایسته گزینی و این مهم در قانون اساسی و برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور بهوضوح مطرحشده است.
حمایت و پشتیبانی از طراحی الگوهای جذب و تربیت نیروی انسانی کارآمد ،چراکه در هر حوزهای علیالخصوص ارتقای سطح بهرهوری
تولیدی و اقتصادی میبایست به توسعه منابع انسانی متخصص و مستعد ،اندیشید و این در حالی است که در شرایط فعلی ،کشورمان با کمبود
شدید نیروی کار باتجربه ،متخصص و آموزشدیده در سطوح مختلف اعم از کارگر ،مدیر عملیاتی ،میانی و ارشد مواجه است.
حمایت و پشتیبانی از ایجاد و توسعه نظام مدیریتیِ مبتنی بر مشارکت همه بخشها و گروههای ذینفعهای جامعه در تصمیمگیریها .در
صورت مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای قطعاً میتوان شاهد کاهش اختالف در نظرات شد و چنین مهمی میتواند به نزدیکتر شدن
نظرات مدیران و کارکنان در سطح سازمان یا جامعه کمک شایانی نماید.
حمایت و پشتیبانی از ایجاد بسترهای مناسب برای همگرایی ،همدلی ،همسانسازی و تسهیلکنندگی مستمر میان تشکلهای مرتبط با
کارفرمایان و کارگران برای حل مشکالت مهمی چون تعیین سطوح واقعی دستمزد متناسب با تورم سالیانه ،مسائل مرتبط با امنیت شغلی،
بیمه ،مالیات و. ...
حمایت و پشتیبانی از بهکار گیری و استفاده از الگوهای معتبر و استاندارد جهانی ارزیابی عملکرد کارکنان و منطبق سازی آن باارزشهای
ایرانی-اسالمی در راستای شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان ،ارزیابی سهم هر یک از کارکنان در بهبود عملکرد سازمان ،تعیین میزان تشویق
یا تنبیه برای عملکردهای قوی و ضعیف کارکنان ،شناسایی کارکنان تأثیرگذارتر در قیاس با سایرین و. ...
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@eptp_inc

تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان،
پژوهشگاه نیرو.
02188581968
02188590492
www.eptp.ir

info@eptp.ir

