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سخني با خوانندگان
پايههاي مادي جهاني شدن در دنياي امروز ،پيشرفت فنآوريهاي نوين ،خصوصاً در عرصههاي نرمافزاري و مديريت اطالعات است.
هدفگذاري كشورها در جهت الكترونيكي شدن دولتها ،تاكيد دولتها براي دستيابي به فنآوريهاي نوين و تصويب بودجههاي
هنگفت از سوي كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه و بازارهاي عظيم در اين زمينه ،همگي گوياي بروز يكي از بزرگترين انقالبهاي
اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و علمي در جهان هستند.
كشور ايران بهعنوان يك كشور در حال توسعه ،خواهان دستيابي به فنآوريهاي نوين در عرصههاي مختلف صنعتي و علمي است .با
توجه به رويكرد سند چشمانداز بيست ساله كشور ،برخورداري از دانش پيشرفته و توانايي در توليد علم و فنآوري ،بهعنوان دو اولويت
كالن سياستگذاري كشور تعيين شده است .در نتيجه هدفگذاري ،برنامهريزي و پيادهسازي فعاليتها ،در راستاي دستيابي به اين
اهداف مهم ،ظرف پنج برنامه توسعه اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي پنج ساله كشور ترسيم شده است.
بهمنظور دستيابي به پيشرفتهاي صنعتي با بهرهگيري از فنآوريهاي نوين ،مركز صنايع نوين وزارت صنايع و معادن جمهوري
اسالمي ايران ،برپاسازي «مناطق ويژة استقرار صنايع مبتني بر فنآوريهاي نوين در جوار قطبهاي علمي و صنعتي كشور» را در
دستور كار خود دارد .كالنشهر تهران بهعنوان شهري قطبي از نظر علمي (برخورداري از پيشروترين دانشگاهها و مراكز علمي ،پژوهشي
و تحقيقاتي) ،منابع انساني ،زيرساختها و تاسيسات زيربنايي پيشرفته ،در مقايسه با ساير نقاط كشور مناسبترين محل جهت استقرار
منطقة ويژة صنايع نوين است.
با توجه به طراحي و اجراي طرح شهر فرودگاهي در جوار فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) ،بهعنوان يكي از بزرگترين طرحهاي
توسعه كشور ،اين شهر بستري مناسب براي استقرار صنايع نوين محسوب ميشود .برخورداري اين طرح از ويژگيهاي منحصر به فردي
چون در برداشتن منطقه ويژه اقتصادي (به وسعت  2500هكتار) و منطقه آزاد تجاري (به وسعت  1500هكتار) ،نزديكي به فرودگاه و
امكان تبادل نيروي انساني متخصص در سطح بينالمللي و نيز برخورداري از اراضي وسيع و امكانات زيرساختي و تاسيساتي پيشرفته
پيشبيني شده در آن ،از جمله مهمترين داليل انتخاب آن بهعنوان محل استقرار صنايع نوين است.
گروه بينالمللي رهشهر با باور به توسعه فنآوریهاي نوين در كشور ،مطالعات مختلفي را در زمينه شناخت و معرفي صنايع نوين و
چگونگي بسط اين صنايع در كشور انجام داده است .اين مجموعه گزيدهاي از اطالعات كليدي مورد نياز براي آشنايي با صنايع نوين
و نيز چگونگي انتخاب مكان مناسب اين صنايع است كه در اختيار مديران و مسووالن تصميمساز ،قرار داده ميشود .با اين اميد كه
آشنايي با اين مباحث در اتخاذ سياستهاي كارآمد در توسعه صنعتي مبتني بر فنآوريهاي نوين ،موثر واقع شود.

گروه بينالمللي رهشهر

مقدمه

مقدمه
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همچنان نقش خود را به منزله مهمترين عامل تحرك اقتصادي و

درك تحوالت آينده در جهاني كه هر روز بر پيچيدگيهاي آن

رشد توليد و صادرات حفظ خواهد كرد ،با اين حال تحوالتي كه

افزوده ميشود ،نيازمند نگاهي خردمندانه و برنامهريزي شده به

ي
در مناسبات اقتصادي -صنعتي جهان رخ داده ،موجب دگرگون 

مسايل پيش رو است.

در پارهاي از هدفهاي توسعه صنعتي شده است.

صنعت جهان ،در دو دهه آخر قرن بيستم شاهد ظهور فضايي تازه

در اين ميان ،كشور ما نيز بهعنوان يك كشور در حال توسعه،

در عرصه فنآوري و شكلگيري يك نظام فني -اقتصادي ،متفاوت

با تبيين راهبردها و تخصيص اعتبارات در اين زمينه ،خواهان

با دورههاي پيشين بوده است .در اين گفتمان ،فنآوريهاي جديد

دستيابي به فنآوريهاي نوين و پويا در عرصههاي مختلف

با شيوههاي مديريتي و سازماندهيهاي نوين صنعتي توأم شده و

صنعتي و علمي است و به دليل داشتن مواد اوليه متنوع ،انرژي و

به پيدايش شكلهاي گوناگوني از پيوندهاي درون بنگاهي و بين

همچنين نيروي متخصص فراوان ،فاكتورهاي اوليه براي پيشرفت

بنگاهي در سطح بينالمللي انجاميده است .نقش دانش و دانايي

در اين حوزه را در اختيار دارد.

در فرآيندهاي توليدي -صنعتي بسيار اهميت يافته و جريان

سند چشمانداز توسعه كه آمال جامعه ايراني را در دو دهه آينده

مبادله اطالعات بين كارگزاران و فعاالن در حوزههاي اقتصادي

ترسيم و اهداف برنامههاي پنج ساله توسعه كشور را با حضور در

و صنعت گسترش چشمگيري پيدا كرده است.

متن تحوالت و پيشرفتهاي جهاني تبيين ميكند ،بر توسعه

تغييرات فنآوري موجب شده است كه روابط اقتصادي بينالمللي

دانايي محور و گسترش صنايع پيشرفته تاكيد دارد.

دگرگون شود و با تحوالتي كه در زمينه جريانهاي سرمايه،

بر اين اساس ،در جريان اجراي موارد مندرج در كالنترين سند

فنآوری ،نيروي انساني و توليد و همچنين مالكيت اطالعات و

راهبردي كشور ،در تمامي اسناد فرادست راهبردي و مديريتي

حقوق داراييها رخ داده ،الگوهاي جديدي از مزيتهاي نسبي در

جمهوري اسالمي ايران ،با رويكردهاي گوناگوني به موضوع «توسعة

زمينه توليد و تجارت كاالهاي صنعتي شكل بگيرد.

فنآوري و سرمايهگذاري در حوزة دانشهاي كاربردي نوين و

بايد توجه داشت كه امروزه توسعه كشورها از الگوي پيوند با اقتصاد و

جهاني» پرداخته شده است.

بازار بينالمللي پيروي ميكند ،بهطوري كه توانمنديهاي اقتصادي

همچنين در سند «ضوابط ملي آمايش سرزمين» -مصوب هيات

كشورها نيز در تعامل با اقتصاد و بازار جهاني تعريف ميشود.

محترم وزيران به تاريخ ششم آبان ماه سال  -1383كه در پانزده

اگرچه كانون اصلي پويش فنآوری و دگرگونيها در جهان

ماده تنظيم شده و به تعيين سياستهاي كلي آمايش كشور و

صنعتي متمركز بوده و هست ،اما كشورهاي در حال توسعه ناگزير

تدوين ضوابط ملي آمايش سرزمين ميپردازد ،جهتگيريهاي

در معرض اين تحوالت و مناسبات قرار دارند و تنها در صورت

كالن كاربريهاي منطقهاي و شهري ،روالها و تدابير راهبردي

درك تحوالت پيشرو و زمينهسازي براي جايگيري مناسب در

سياسي ،جغرافيايي ،دفاعي و نيز جمعيتي ،صنعتي و اقتصادي

نظام نوين تقسيم كار و همچنين ورود در شبكهها و زنجيرههاي

در كشور تشريح و تعيين شده و در آن به بسترسازي مناسب و

روابط بينالمللي است كه ميتوانند از فرصتهاي گستردهاي كه

انجام عمليات اجرايي در جهت ايجاد و رشد مراكز مبتني بر دانش

در عرصه اقتصاد جهاني ايجاد ميشود ،بهرهمند شوند.

كاربردي و فنآوريهاي نوين صنعتي ،توجهي مستقيم شده است.

بخش صنعت ،بهعنوان زيرمجموعهاي از اقتصاد ،به ميزان

بر اساس مطالعات صورت گرفته ،در سند «استراتژي توسعه

چشمگيري متأثر از ساز و كارهايي است كه در مجموعه اقتصاد

صنعتي كشور» و نيز در برنامه پنجم توسعه ،پيشبيني شده است

برقرار است .اگر چه بخش صنعت در آينده و در قرن بيست و يكم

كه فنآوریهاي پيشرفته سهمي باال از توليد ناخالص داخلي

منابع و مآخذ

ضرورتهاي استقرار صنايع نوين در كشور

خواهند داشت .با توجه به اينكه فنآوري ميزان ارزش افزوده

پژوهشكدهها ،امكان تجهيز صنايع با نيرويهاي كارشناس بسيار

را به شدت باال ميبرد ،در نتيجه استفاده از فنآوري پيشرفته

كارآزموده و متخصص داخلي و بينالمللي و وجود زيرساختهاي

در صنايع موجود و به طور خاص در صنايع كوچك ،حايز اهميت

مضاعف فنآوري اطالعات را برشمرد.

است .لذا كشور جمهوري اسالمي ايران براي ايجاد و توسعة

با توجه به طراحي و اجراي طرح شهر فرودگاهي در جوار فرودگاه

چنان نظام صنعتي ،آيندهنگري منسجم و برنامهريزي راهبردي

بينالمللي امام خميني (ره) ،بهعنوان يكي از بزرگترين طرحهاي

مجدانهاي را انجام داده است كه در صورت عملياتي شدن امكان

توسعه كشور و برخورداري اين طرح از ويژگيهاي منحصر به

تحقق اهداف را فراهم خواهد كرد.

فردي چون در برداشتن منطقه ويژه و آزاد در شهر فرودگاهي،

در همين راستا مركز صنايع نوين وزارت صنايع و معادن جمهوري

نزديكي به فرودگاه و امكان تبادل نيروي انساني متخصص در سطح

اسالمي ايران ،مصمم به برپاسازي مناطقي موسوم به «مناطق ويژة

بينالمللي و نيز برخورداري از اراضي وسيع و امكانات زيرساختي و

استقرار صنايع مبتني بر فنآوريهاي نوين در جوار قطبهاي

تاسيساتي پيشرفته پيشبيني شده در طرح اين شهر ،اين بررسي،

علمي و صنعتي كشور» است.

ي (ره) را بستري مناسب جهت استقرار
شهر فرودگاهي امام خمين 

حال سوال اساسي ،اين است كه اگر كالنشهر تهران بهعنوان

صنايع نوين ميداند.

شهري قطبي از نظر علمي (برخورداري از پيشروترين دانشگاهها
و مراكز علمي ،پژوهشي و تحقيقاتي) ،منابع انساني ،زيرساختها

ضرورتهاي استقرار صنايع نوين در كشور

و تاسيسات زيربنايي پيشرفتهتر در مقايسه با ساير نقاط كشور،

بررسي روند حركت اقتصاد جهاني گوياي آن است كه تجارت

مدنظر قرار گيرد ،محل مناسب براي استقرار منطقة ويژة استقرار

جهاني به سوي محصوالت مبتني بر فنآوریهاي نوين حركت

صنايع مبتني بر فنآوريهاي نوين كجاست؟

ميكند و با توجه به اينكه اين محصوالت ارزش افزوده بسيار

مكانيابي و برپاداشتن نسنجيده صنايع؛ يعني بدون در نظر

بااليي بهوجود آورده و حاشيه سود زيادي دارند ،كشورهايي كه

گرفتن مجموعة شرايط گوناگون تاثيرگذار بر انتخاب محل

بتوانند اين محصوالت را توليد و صادر كنند ،از بخش صنعت

استقرار يك مجموعة صنعتي (از شرايط زيرساختي محل ،سهولت

پويايي برخوردار خواهند شد.

دسترسي به منابع اوليه ،نزديكي به بازار مصرف ،شرايط محيطي

نكته قابلتوجه ديگر اينكه در پي تغييرات شتابان و اغلب نهچندان

و اقليمي از جهت وزش باد ،كيفيت خاك ،مسايل مربوط به آب

قابل پيشبيني در بازارهاي تجارت جهاني و شكلگيري شرايط

و ساير سرويسهاي جانبي گرفته ،تا موضوع آلودگي صوتي و

جديد در رقابت در اين بازارها ،توجه به توسعه صنايع كوچك و

ساير جنبههاي زيستمحيطي ،مسايل شهري و شهرسازي ،نيروي

متوسط در برنامهريزي و قانونگذاري كشورهاي تازه صنعتي شده

انساني ،بهداشت و  )...بدون شك تاثير بسيار نامناسبي بر يك

و توسعه يافته ،بهصورت عمدهاي مشاهده ميشود .در دو دهه

مجموعة صنعتي دارد و حتي در برخي مواقع منجر به تعطيلي

گذشته با ظهور فنآوريهاي جديد در توليد و ارتباطات ،تحوالتي

دايم مجموعه ميشود.

در قابليتها و ميزان انعطافپذيري واحدهاي صنعتي ،روشهاي

بهعالوه ويژگي «استفاده از فنآوري برتر» در مجموعهاي از

توليد و توزيع و ساختار تشكيالتي بنگاهها پديد آمده كه عموماً

صنايع ،خود نيازمند شرايط جديدي براي محل انتخابي يك

اين تحوالت بر اهميت واحدهاي كوچك و متوسط افزوده است،

منطقة ويژه صنايع مبتني بر فنآوريهاي نوين است .از آن

البته نه واحدهاي كوچك مجزا ،بلكه واحدهاي كوچكي كه جزيي

جمله ميتوان شرايطي چون دسترسي مناسب به دانشگاهها و

از شبكه و زنجيره توليد بود ه و فنآوري ،نيروي كار متخصص و
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ضرورتهاي استقرار صنايع نوين در كشور
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مديريت پيشرفته را در خود جاي دادهاند و توانستهاند در درون

كه تاكنون بهواسطه استقرار صنايع و بهكارگيري فنآوريهاي

اين شبكهها از قابليتها ،تواناييها و زنجيرههاي مواد اوليه-

قديمي ايجاد شده (مانند تخريب اليه ازن ،بارانهاي اسيدي،

محصول يكديگر بهرهبرداري كنند.

نابودي جنگلها ،سيالبهاي مخرب) از سوي جامعه جهاني و

راهبرد صنعتي بسياري از كشورها در بيست و پنج سال اخير

دولتها بهصورت قانونهاي محدودكننده فعاليتهاي صنعتي

دستخوش تغييراتي اساسي شده و آنها را به سمت تاسيس

تصويب شوند .بنابراين شرايط زيستمحيطي و بهرهبرداري مستمر

مجتمعهاي صنعتي پيشبرده است كه عموماً بر پاية فنآوريهاي

از منابع طبيعي ،بخشي از داليل مختلف تغيير جهتگيري نظام

نو بنا شده و خصوصيات كليدي صنايع كوچك را در اختيار دارند.

صنعتي كشورهاي جهان و بهتبع آن كشور ايران است و اين داليل

به كالم مختصر اهميت صنايع كوچك مبتني بر فنآوريهاي

ضرورت استفاده از فنآوريهاي نوين براي توسعه صنعتي كشور

نوين در معادالت صنعتي جهان كنوني ،مشابه نقش پراهميت

را بيش از پيش نمايان ميسازند.

بخش صنعت ،در اقتصاد جهان كالسيك خواهد بود.

راهبرد توسعه صنايع با فنآوريهاي نوين ،در عين حال كه با

كشور ايران ،تنها كشوري نيست كه از طريق اهرم رشد و پرورش

تحوالت روز جهان همگام است ،ليكن براي تحقق ،نيازمند اسناد

فنآوريهاي صنعتي و علوم كاربردي نوين ،مقوله توسعه صنعت،

راهنما و فرادستي در اين ارتباط است .چرا كه بدون اسناد پايه

اقتصاد و بهطور كلي توسعه كشور را هدف گرفته باشد ،بلكه

و راهنما اين تهديد وجود دارد كه طرحها و پروژههاي صنعتي

حركت بهسوي توسعه صنايع مبتني بر فنآوریهاي نوين ،روندي

به اقدامات ناهماهنگ و پراكندهاي تبديل شوند و دستيابي به

جهاني است .در جهان كنوني كه موسسات دولتي يا غيردولتي

اهداف را پرهزينه ،طوالنيمدت و يا غيرممكن سازند .در واقع

كشورهاي مختلف ،با سرعتي سرسامآور و در راه رقابت با

اسناد راهبردي و فرادست ميتوانند در برنامهريزيهاي بلندمدت

شركتهاي همتاي رقيب ،آزمايشگاهها و پژوهشكدههاي تحقيق

با تجسمبخشيدن به مباني اقتصادي -اجتماعي -فرهنگي جامعه

و توسعه خود را گستردهتر و فعالتر ميكنند ،ضروري است كه

آرماني آينده ،زمينه شكلگيري تحوالت و اصالحات و بازآرايي

براي حفظ جايگاه سياسي ،اقتصادي و امنيتي كشور ،ضمن حفظ

اقتصاد ملي و چارچوبهاي طراحي و اجراي برنامههاي راهبردي

بازار تجارت آزاد بينالمللي ،از چنان اهرم توانمندي بهره برد.

را فراهم آورند.

با توجه به قرارگيري كشور ايران در زمره كشورهاي در حال

خوشبختانه در سالهاي اخير با توجه به بازنگري برخي از اسناد

توسعه ،يكي از پايههاي اصلي توسعه آن بر مبناي صادرات

فرادست ،از جمله سند استراتژي توسعه صنعتي كشور ،اقدامات

محصول و از جمله محصوالت صنعتي است .با پيشرفت صنعتي،

گوناگوني خصوصاً براي جهتدهي به توسعه صنعتي صورت

اوالً منابع اوليه موجود در كشور بهصورت محصول و با ارزش

گرفته و بهجاي سياستهاي افراطي طرد صنايع از شهرها ،بيشتر

افزوده بيشتري صادر ميشوند ،ثانياً با تامين نيازهاي داخلي مانع

از سياستهايي كه در راستاي تعديل مشكالت ناشي از صنايع و

از دست دادن منابع ارزي خواهند شد .اما پيشرفتهاي صنعتي و

انطباق دادن هرچه بيشتر فعاليت آنها با نيازهاي اقتصادي،

بهرهبرداريهاي طوالنيمدت از منابع طبيعي بهعنوان نهادههاي

اجتماعي و فضايي شهرها موثر باشند ،حمايت شده است .از جمله

اصلي و مصرفي بخش صنعت ،باعث ميشود كه از يك سو فراواني

اين سياستها ،توسعه روزافزون پاركهاي علمي ،پاركهاي

منابع در دسترس كمتر شده و بهرهبرداري از آنها با روشهاي

صنعتي ،مراكز فنآوري و ايجاد صنايع نوين در كشور است.

مرسوم ،صرفه اقتصادي خود را از دست بدهد و از سوي ديگر

در بيشتر اسناد راهبردي و فرادست مطالعه شده ،توجه به صنايع

محدوديتهاي فراوان زيستمحيطي بهدليل تخريبهاي شديدي

نوين (صنايع مبتني بر فنآوري پيشرفته) بهعنوان مولفه بسيار

ضرورتهاي استقرار صنايع نوين در كشور

موثر در جهت رشد ارزش افزوده و ورود به عرصه رقابتهاي

 -طرح جامع تهران

بينالمللي در نظر گرفته شده و مورد تائيد و تاكيد قرار گرفته

نتايج بررسيهاي صورت گرفته بر روي اسناد مذكور و اهم

است .اسناد فرادست زير بر نقش و جايگاه صنايع نوين تاكيد دارند:

راهبردهاي اين اسناد ،در جداول  1تا  5آورده شده است.

 -سند چشمانداز  20ساله كشور

با توجه به جداول زير ،ضرورت توسعه صنايع نوين در كشور و

 -سند آمايش سرزمين

اهميت پرداختن به اين مقوله مشخص ميشود.

 -برنامه پنجم توسعه كشور

همچنين به نظر ميرسد كه در سطح كشور ،استان تهران با توجه

 -استراتژي توسعه صنعتي كشور

به چشمانداز تعريف شده در اسناد مصوب و فرادست و نيز با توجه

جدول  :1راهبردهاي سند چشمانداز  20ساله كشور در خصوص توسعه صنايع نوين در كشور

اصليترين جهتگيريها و
اهداف سند فرادست

برخي از راهبردهاي سند فرادست

 تصوير سيماي اقتصاد ايران در سال  1404ه .ش:• برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد علم و فنآوری ،متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه
اجتماعي در توليد ملي
• دست يافته به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فنآوری در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تاكيد
بر جنبش نرمافزاري و توليد علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي ،ارتقا نسبي درآمد سرانه و رسيدن
به اشتغال كامل
 محورهاي اساسي سند چشمانداز  20ساله مرتبط با صنايع برتر:• توسعه مبتني بر دانايي
• رقابتپذيري اقتصاد
 فرآيندسازي عرصههاي كشاورزي ،صنعت و خدمات اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي به اقتصاديمتنوع ،متكي بر دانش و دانايي و سرمايههاي انساني و فنآوریهاي نوين
 -ايجاد فضاي مناسب براي رشد فعاليتهاي نوآورانه و ظرفيتهاي فني و كارآفريني

جدول  :2راهبردهاي سند آمايش سرزمين در خصوص توسعه صنايع نوين در كشور

اصليترين جهتگيريها و
اهداف سند فرادست

برخي از راهبردهاي سند فرادست

 توسعه علوم ،گسترش و تجهيز مراكز علمي و تحقيقاتي و فنآوری كشور تاكيد بر توسعه رشتههاي صنعتي شيميايي و پتروشيمي ،صنايع معدني ،صنايع مرتبط بالونقل و الكترونيك بهعنوان صنايع اولويتدار با توجه به مزيتهاي نسبي كشور
حم 

 توسعه بخش صنعت در استانهاي كشور بر مبناي استعدادها و مزيتهاي نسبي و عملكرد ملي وبينالمللي
 استقرار صنايع مبتني بر فنآوریهاي پيشرفته در شهرهاي بزرگ و قطبهاي اصلي صنعتي كشور بهكارگيري سياستهاي تشويقي و رفع موانع استقرار صنايع در شهركهاي صنعتي بهويژه درمناطقي كه با محدوديتهاي اراضي يا زيستمحيطي مواجه هستند
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جدول  :3راهبردهاي سند قانون برنامه پنجم در خصوص توسعه صنايع نوين در كشور

اصليترين جهتگيريها و
اهداف سند فرادست

 دستيابي به جايگاه دوم علمي و فنآوری در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم افزايش سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي ،از ساالنه نيمدرصد ( )%0/5به سه درصد ( )%3در پايان برنامه گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فنآوری بسط خدمات دولت الکترونيک ،صنعت فنآوری اطالعات ،سواد اطالعاتي و افزايش بهرهوري در حوزههاياقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
 ارتقا سطح رقابتمندي صنايع کشور با تأکيد بر توسعه قابليتهاي فنآوری و انتقال نقطه اتکاء مزيتهاينسبي از مواد اوليه و خام به تواناييهاي فنآورانه (تکنولوژيک) و خلق مزيتهاي رقابتي

برخي از راهبردهاي سند فرادست

 ايجاد ،راهاندازي و تجهيز آزمايشگاه کاربردي در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي ،شهرکهاي دانشگاهي ،علمي،تحقيقاتي ،شهرکهاي فنآوری ،پارکهاي علم و فنآوری و مراکز رشد
 استقرار نظام يکپارچه پايش و ارزيابي علم و فنآوری کشور برنامهريزي براي تحقق شاخصهاي اصلي علم و فنآوری ايجاد سازوکار الزم براي مشارکت انجمنهاي علمي ،نخبگان و دانشمندان کشور در همايشها ،کنفرانسهاو مجامع علمي و پژوهشي بينالمللي و بهرهگيري از توانمنديهاي نخبگان ايراني در جهان و فراهم کردن
فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج کشور
1
 تأمين و پرداخت بخشي از هزينههاي ثبت جواز امتياز علمي در سطح ملي و بينالمللي ايجاد و توسعه شبکه ملي اطالعات و مراکز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب بسترسازي و انجام حمايتهاي الزم براي ايجاد و توسعه زيرساختها و صنايع مرتبط با طراحي ،ساخت،آزمايش ،پرتاب و بهرهبرداري از سامانههاي فضايي ماهواره ،ماهوارهبر و ايستگاههاي زميني
 -بخشودگي كارمزد تسهيالت اعطايي به بخشهاي خصوصي فعال در حوزه صنايع نوين

جدول  :4راهبردهاي سند استراتژي توسعه صنعتي در خصوص توسعه صنايع نوين در كشور
 -بهرهگيري از مزيتهاي نسبي در جهت ايجاد مزيتهاي رقابتي و افزايش شاخص رقابتپذيري در بخش صنعت و معدن

 -جهتگيري توسعه صنايع براساس مزيتهاي ارزش افزوده و رقابتي و افزايش ظرفيت صادراتي

 -نفوذ فنآوریهاي پيشرفته در بخش صنعت و معدن و ايجاد صنايع مبتني بر فنآوریهاي پيشرفته همراه با ارتقا سطح

اصليترين جهتگيريها و
اهداف سند فرادست

علمي و فني كشور در اين زمينه

 -تعامل اقتصادي ،صنعتي و فنآوری با جهان

 -رشد بهرهوري عوامل توليد

 -توسعه سريع و پايدار صنايع مبتني بر فنآوریهاي نوين

 -افزايش سهم توليدات مبتني بر دانش در اقتصاد ملي و عرصه جهاني

 -دستيابي به سهم صادرات كاالهاي با فنآوری پيشرفته در صادرات غيرنفتي ( 20درصد)

 -حمايت از توسعه فنآوریهاي پيشرفته براي گسترش توليد و خدمات مربوط با تاكيد بر بخش غيردولتي

 -حمايت از تاسيس مراكز رشد تخصصي و پاركهاي علمي و تكنولوژيك

 -حمايت از ايجاد و توسعه شركتهاي مبتني بر فنآوریهاي پيشرفته براي گسترش توليد با تاكيد بر بخش غيردولتي

برخي از راهبردهاي سند فرادست

 -پيگيري براي شناسايي استانداردهاي جهاني و تدوين استانداردهاي ملي در محصوالت صنعتي بهويژه با فنآوریهاي پيشرفته

 پيگيري و تعامل با نهادها و سازمانهاي ذيربط جهت پيوستن به كنوانسيونها و موافقتنامههاي مرتبط با اشاعه فنآوریهاينوين در كشور

 -تقويت تعامالت بينالمللي و منطقهاي جهت تبادل تجربيات و اطالعات و دستيابي به فنآوریهاي نوين

 -ترغيب شركتهاي خارجي به انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه 2در زمينه فنآوریهاي پيشرفته در ايران بهويژه با

بهرهگيري از اهرم دولتي

1- patent
2- R&D
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جدول  :5راهبردهاي طرح جامع تهران در خصوص توسعه صنايع نوين

اصليترين جهتگيريها و
اهداف سند فرادست

ت ايفاي نقش مديريت عالي فرآيندهاي توسعه ملي و روابط فراملي
 توسعه پايدار در استان تهران با محوري كشور ،امور تخصصي علمي و پژوهشي در سطح ملي و فراملي ،خدمات برتر تخصصي ،فني و مهندسي و صنايع
با فنآوري برتر با تكيه بر ICT
 تغيير ساختار صنعتي و خدماتي تهران در جهت ازدياد هدفمند سهم اقتصاد دانشپايه با حمايت از ايجاد وتوسعه صنايع با فنآوری برتر ،توسعه مراكز و شهركهاي علمي و پژوهشي و حمايت از توسعه خدمات برتر
 تبديل تهران به دروازه ورودي ايران به عصر اطالعات و لزوم دگرگوني ساختار صنعتي و خدماتي آن با ازديادسهم اقتصاد دانشپايه از طريق فراهم آوردن شبكههاي زيربنايي الزم و توسعه علوم و مهندسي خدمات برتر مولد
و صنايع با فنآوری برتر
 تبديل تهران به فضاي برتر مديريت توسعه ملي و روابط فراملي با مراكز و فعاليتها و همايشهاي سياسي،ت ملي و گفتگوي تمدنها
مدني ،فرهنگي ،علمي و  ...مبتني بر مشارك 
 -لزوم پااليش صنايع موجود با جايگزيني صنايع با فنآوری برتر جهت جلوگيري از رشد جمعيت

برخي از راهبردهاي سند فرادست

 عدم تغيير كاربريهاي عمده مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي شهر براي حفظ امكان جايگزيني تدريجي صنايع كوچكو متوسط با فنآوری برتر بهجاي صنايع بزرگ ،مگر براي جبران كمبود خدمات و تاسيسات شهري عمومي
 استفاده از پهنههاي داراي مزيت محيطي و جغرافيايي كه داراي همجواري با دانشگاهها و صنايع موجود هستند،براي شهركهاي علمي و فني و يا تشكيل خوشههاي تخصصي از بنگاههاي علمي و فني

به وجود امكانات و پتانسيلهاي فراوان ،از ظرفيتهاي منحصر

راهبردي استراتژيك براي توسعه اقتصادي محسوب ميشود.

به فردي در زمينه استقرار صنايع نوين برخوردار است .از همين

جدول  ،6به مزايا و معايب استان تهران در زمينه توسعه صنايع

رو است كه ايجاد و توسعه اينگونه صنايع در تهران بهعنوان

نوين ميپردازد.

جدول  :6اهم مزايا و محدوديتهاي استان تهران براي استقرار صنايع نوين با توجه به اسناد فرادست

مزايا

 استقرار يك سوم انواع صنايع بزرگ كشور و بيش از نيمي از صنايع با فنآوري برتر و خدمات مولد در تهران وجود زيرساختهاي گسترده بازرگاني و مركزيت تجاري ملي و بينالمللي و برخورداري از منابع و نهادهاي الزم براي گردش مليو بينالمللي سرمايه
 استقرار تهران در مسير كريدورهاي بينالمللي جادهاي و ريلي وجود فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) ،فرودگاه مهرآباد و پيام برخورداري تهران از يك سوم شبكههاي ارتباطي مخابراتي كشور -وجود زيرساختهاي مهم شهري (بزرگراهها ،فضاهاي سبز ،شبكههاي تاسيساتي ،تجهيزات و خدمات شهري و )...

محدوديتها

 نگرش منفي و مقابله همهجانبه با رشد اقتصادي تهران در اسناد آمايشي و بلندمدت كشور در گذشته -كاهش كيفيت زندگي در شهر تهران به دليل افزايش قابلتوجه ساخت مسكن ،فعاليتهاي سوداگرانه در اين شهر و رشد جمعيت آن
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تعريف صنايع نوين

استفاده ميكند .تعاريف مبتني بر خروجي ،4بر پايه ارزش افزوده

با وجود موافقت كلي بر مفاهيم فنآوري برتر ،توافق دقيقي بر

خروجيهاي يك شركت ارايه ميشوند .انجمن الکترونيک آمريکا،

روي تعاريف و مصداقهاي صنايع نوين بهدست نيامده است.

از اين روش براي تعريف صنايع نوين استفاده ميكند.

روشهاي مختلفي براي تعيين صنايع نوين ايجاد شده و بر اين

در سال  ،2004اداره آمار آمريكا پيشنهاد كرد كه با توجه به

اساس ،ليستهاي متفاوتي از چنين صنايعي ،ارايه شده است.

ماهيت صنايع نوين ،بهتر است در تعريف اين صنايع ،از تلفيقي

هيچ يك از تعاريف موجود براي صنايع نوين ،تعاريف کامل و

از عوامل (ورودي و خروجي) استفاده شود و به اين ترتيب يكي

جامعي بهشمار نميآيند و در عين حال هيچيک از اين تعاريف،

از جامعترين تعاريف را براي صنايع نوين ارايه كرد .بر اين اساس

ناصحيح نيستند .بهمنظور آشنايي بيشتر ،در ادامه به برخي از

عوامل موثر در تعريف اين صنايع به شرح زير است:

تعاريف و ليستهاي ارايه شده توسط نهادهاي مختلف كشور

 -نسبت باالي افراد دانشمند ،مهندس و كارشناس فني

اياالت متحده آمريكا اشاره ميشود.

 -نسبت باالي افراد و هزينه تخصيص داده شده به تحقيق و توسعه

 -انجمن الکترونيک آمريکا  )AEA(1بر پايه تعريفي كه از صنايع

 -توليد محصوالت نوين

نوين ارايه ميكند (تعريف صنايع نوين بر اساس طبيعت يک

 -بهكارگيري روشهاي توليد نوين

محصول صنعتي و نه بر پايه فرآيندهاي آن صنعت) سه گروه زير
را جزء صنايع نوين معرفي ميكند:

مصاديق صنايع نوين

 .1کامپيوتر ،ارتباطات و مخابرات ،تجهيزات الکتريکي

بهكارگيري هر يك از معيارهاي مطرحشده در تعريف صنايع

 .2خدمات ارتباطات و مخابرات

نوين ،زماني مناسب است كه دسترسي به اطالعات مورد نياز

 .3خدمات مرتبط با کامپيوتر

امكانپذير باشد .دسترسي به همه اطالعات ،نظير تعداد افراد

 -مرکز آمار نيروي انساني آمريکا ،صنايعي را که داراي درصد

متخصص ،حجم مطالعات تحقيق و توسعه ،ليست محصوالت

بااليي از شغلهاي مبتني بر فنآوري هستند ،بهعنوان صنايع

نوين ،حجم سرمايهگذاري در نرمافزار و خريد تجهيزات جديد و

نوين معرفي ميکند.

 ...براي تعريف صنايع نوين در بيشتر شرايط امكانپذير نيست،

 -بنياد علمي ملي آمريكا ،2استفاده از دانشمندان ،مهندسين،

بنابراين در بيشتر مطالعات از يك يا دو معيار براي تعريف صنايع

كارشناسان فني و بهكارگيري فعاليتهاي تحقيق و توسعه را دو

نوين استفاده شده است.

عامل مهم و اساسي براي صنايع نوين ذكر كردهاست.

در حال حاضر ،با در نظر گرفتن پتانسيل وجود نيروهاي متخصص،

تعاريف فوق ،عموماً بر پايه وروديها يا خروجيهاي يك سيستم

زمينههاي تحقيقاتي موجود و نياز كشور ،صنايع توليدي و

ارايه شدهاند .تعاريف مبتني بر ورودي ،3با توجه به وروديهاي

خدماتي زير بهعنوان مصاديق شاخص صنايع نوين ارايه ميشوند.

فيزيكي و انساني ارايه ميشوند .براي مثال ،بنياد علمي ملي،

 -ساخت و توليد نيمهرساناها و ساير تجهيزات الکترونيک

از درصد مهندسين و دانشمندان ،براي تعريف صنايع نوين

 ساخت و توليد كامپيوتر و تجهيزات جانبي1- American Electronic Association
2- National Science Foundation
3- Input-based definitions
4- Output-based definitions
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 -ساخت و توليد تجهيزات كنترل ،اندازهگيري ،جهتيابي و پزشكي

پرداخت و نيازهاي اقتصادي كشور را تا حد قابلتوجهي پاسخ داد.

 -ساخت و توليد تجهيزات ارتباطات و مخابرات

رشد اقتصادي بسياري از کشورها در سراسر دنيا ،تا حد بسيار

 -ساخت و توليد رساناهاي نوري و مغناطيسي

زيادي به ارتقا سطح فنآوری صنايع آنها وابسته بوده است.

 -ساخت و توليد محصوالت و قطعات هوافضا

بهطور كلي ،فنآوریهاي برتر از چهار طريق با تاثيرگذاري بر

 -ساخت و توليد دارو و فرآوردههاي طبي

بخش صنعت ،موجب رشد اقتصادي ميشوند .اين چهار طريق

 -نرمافزار

عبارتند از:

 -طراحي سيستمهاي كامپيوتري و خدمات مرتبط

 -كاهش فرآيندهاي توليدي و افزايش سرعت توليد

 -خدمات تحقيق و توسعه علمي

 -توليد محصولي با ارزش افزوده بيشتر با استفاده از مواد اوليه

 -پردازش داده و خدمات مرتبط

يكسان نسبت به صنايع سنتي

از سوي ديگر ،مركز صنايع نوين ،زمينههاي زير را بهعنوان صنايع

 -افزايش قدرت رقابت با محصوالت مشابه ساخته شده توسط

نوين معرفي كرده است.

صنايع سنتي با توجه به قيمت تمام شده پايينتر و گاهي كيفيت

 -الكترونيك

باالتر محصوالت توليدي

 -فنآوري اطالعات و نرمافزار

 -كاهش حجم سرمايهگذاري مورد نياز براي توليد يك محصول

 -بيوتكنولوژي

توسعه صنايع نوين يكي از دغدغههاي اصلي كشورهاي جهان

 -نانوتكنولوژي

(اعم از توسعه يافته و در حال توسعه) براي ارتقا ابعاد مختلف

 -مواد نو

فعاليتهاي اقتصادي است .كشورهاي پيشرو در اين زمينه ،با

 -ليزر و اپتيك

تكيه بر سابقه استفاده از اين راهبرد توانستهاند خود را باالتر از

 -هوافضا

ساير كشورها قرار دهند و عامل انتقال فنآوری و صدور محصوالت

نقش صنايع نوين در توسعه اقتصادي كشورها

تفكيك جهان به دو بخش توسعه يافته و در حال توسعه ،با توجه

اين صنايع به ساير كشورهاي جهان باشند .بنابراين بررسي نحوه
بهكارگيري اين راهبرد و تأثيرات استفاده از آن در ابعاد مختلف
جوامع مذكور ،بهويژه در بعد اقتصادي ،اين امكان را ايجاد ميكند

به توانايي يا ناتواني كشورها در دسترسي به فنآوری و تكنولوژي

كه بتوان تجربيات موفق را با سرعت بيشتري در كشور به اجرا

نوين و بهرهگيري كاربردي از آن ،باعث شده تا امروزه بخش

درآورد و از تكرار تجربيات ناموفق پرهيز كرد .به اين منظور،

مهمي از درآمد ملي كشورها به تحقيقات صنعتي و توسعه صنايع

در اين بخش ابتدا نگاهي گذرا به ارتباط دوسويه ميان صنايع

نوين اختصاص يابد .كشورهاي در حال توسعه امروز ،آنهايي

نوين و اقتصاد دارد و سپس به بررسي نقش صنايع نوين در ارتقا

هستند كه ديروز از قافله انقالب صنعتي جا ماندهاند و كشورهاي

اقتصادي چند كشور پيشرفته ميپردازد.

توسعه نيافته فردا ،كشورهايي خواهند بود كه امروز در استفاده
كاربردي از فناوري صنعتي مردد ماندهاند.
توسعه كاربردي فنآوری نوين در صنعت و توسعه صنايع نوين اين

بررسي ارتباط دوسويه ميان صنايع نوين و
اقتصاد

امكان را فراهم ميآورد كه با دستيابي به اقتصاد پايدار به حل

با توجه به ماهيت صنايع نوين كه مبتني بر سه ويژگي اصلي،

بسياري از مشكالت اقتصادي موجود (مانند تورم ،بيكاري و )...

يعني تكنولوژي محوري ،عمر كوتاه تكنولوژي در اين صنايع و
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سهم باالي نيروي انساني دانشگر در ايجاد ارزش افزوده است،

موثر ميدانند؛ ايجاد دانش ،كسب دانش ،انتشار دانش و كاربرد

اقتصادي كه توسط توسعه صنايع نوين ايجاد ميشود و رشد

دانش .بررسي چند كشور پيشرفته جهان به لحاظ وضعيت ايجاد

ميكند ،اقتصاد مبتني بر دانش است.

دانش ،بيانگر اين نكته است كه اين كشورها از طريق افزايش

اقتصاد مبتني بر دانش ،اقتصادي است كه در آن دانش ،سرمايه

هزينههاي تحقيق و توسعه و سرمايهگذاري براي افزايش تعداد

اصلي است و توليد و بهرهبرداري از دانش بر بخش عمدهاي از

محققان و اختراعات ،پيشرفتهاي چشمگيري در زمينه ايجاد

ايجاد ثروت موثر است .هدف اين اقتصاد ،استفاده و بهرهگيري موثر

پايگاههاي قوي ايجاد و ابداع دانش داشتهاند.

از انواع دانش ،در كليه فعاليتهاي اقتصادي است .به منظور كسب

كشورهايي كه از توان كمتري براي ابداع و ايجاد دانش برخوردارند

منافع اقتصادي از طريق صنايع نوين ،الزم است كه پيشزمينههاي

(و ضمناً در صدد توسعه اقتصاد مبتني بر دانش نيز هستند)،

ايجاد و توسعه اين اقتصاد (يعني ابداع و ايجاد دانش ،كسب دانش،

تمايل و تالش بيشتري براي كسب دانش از كشورهاي ديگر

انتشار دانش و كاربرد دانش) در كشور فراهم شود.

جهان دارند .اين كشورها از طريق باز گذاشتن محيط تجاري

ايجاد صنايع نوين در جهان از طريق رشد بهرهوري به توسعه

و بازرگاني خود و نيز ايجاد دفترهاي بينالمللي توليد دانش در

اقتصادي كشورها كمك ميكند .رشد بهرهوري ،خود موجب كاهش

كشور خود به افزايش واردات فنآوريهاي نوين از ساير كشورهاي

هزين ه توليد ،افزايش قدرت خريد و درآمد مصرفكنندگان ،افزايش

جهان ميپردازند.

تقاضا براي كاالها و خدمات و در نهايت افزايش اشتغال ميشود.

توسعه صنايع نوين نيازمند كاربردي ساختن دانش در سطح

توسعه صنايع نوين بر اشتغال موثر است .به اين ترتيب كه با

كشور است و كاربردي ساختن دانش و تأثيرگذاري آن در توسعه

پيشرفت صنايع نوين ،تقاضا براي نيروي كار ماهر بيشتر ميشود.

اقتصادي كشورها نيز مستلزم انتشار آن است .به همين منظور

البته تاثير فنآوری بر تغيير وضعيت نيروي كار غيرماهر مبهم

كشورهاي متقاضي توسعه مبتني بر دانش به تالش در جهت

است .ولي پيشرفتهاي فنآوری در درازمدت ،مجموع ميزان

توسعه زيرساختهاي  ICTو آموزش آن ميپردازند.

اشتغال را افزايش ميدهد ،زيرا مجموع اقتصاد رشد ميكند و

سود و منافع حاصل از يك پايگاه قوي دانش و انتشار آن ،زماني

ميتواند شغلهاي بيشتري را ايجاد و حمايت كند.

تحقق مييابد كه نيروي كار از آن در توليد كاالها و خدمات

مطالعه كشورهاي توسعهيافته جهان كه از مزاياي اقتصادي توسعه

استفاده كنند .تحقق كاربرد دانش در صنعت از طريق تالش براي

صنايع نوين بهره ميگيرند ،نشان ميدهد كه يكي از مهمترين

افزايش نيروهاي دانشگر (مديران و متخصصان) و افزايش تعداد

داليل موفقيت اين كشورها ،حمايت همهجانبه هر نظام توليدي

نيروي كار با تحصيالت دانشگاهي امكانپذير ميشود.

مبتني بر دانش از زمان تولد تا زمان تجاريسازي توسط سه نهاد

يكي از الزامات توسعه صنايع نوين ،ايجاد اطمينان در بازارهاي

دولت ،دانشگاه و صنعت است.

داخلي است تا محصوالت توليد شده ،نه صرفاً از نظر قيمت ،بلكه

صنايع نوين در هر كشور به يك شيوه بر توسعه اقتصادي آن

از لحاظ كيفيت ،قابليت رقابت با محصوالت مشابه در جهان را

كشور تأثير ميگذارند; در استراليا از طريق افزايش ميزان توليد

داشته باشند .در حيطه صنايع نوين يا فنآوریهاي برتر ،مقوله

ناخالص داخلي ،در فنالند از طريق افزايش سريع درآمد سرانه،

ارزاني قيمت در محصوالت حتي به ميزان نصف ،يا يك سوم

در ايرلند با تبديل اين كشور از يك كشور ورشكسته اقتصادي به

قيمت بازار جهاني اهميت چنداني ندارد ،زيرا موضوع اصلي براي

يكي از سريعترين كشورها از نظر رشد اقتصادي.

مصرفكنندگان ،ضريب ريسك پايين است و نه قيمت پايين.

صاحبنظران ،چهار عامل اصلي را در رشد اقتصاد مبتني بر دانش

همچنين از آنجا كه بيشتر محصوالت صنايع نوين در ديگر

نقش صنايع نوين در توسعه اقتصادي كشورها

صنايع يا عرصههاي كار و فعاليت مورد استفاده قرار ميگيرند ،عدم

آن در يك فرآيند تسلسلي و در ارتباط با يكديگر داراي آرايش

اطمينان از كيفيت و كارايي و دوام آنها به منزله آسيبرساندن

فضايي باشند .اين سازماندهي فضايي نيازمند پايداري ،يكپارچگي

به ديگر صنايع و حرفههاي حساس است .بنابراين صنايع نوين و

و فراگيري متناسب با اهداف آن است كه بايستي در بخش

فنآوریهاي برتر ،همواره بايد بهجاي خودكفايي اقتصادي براي

اقتصاد ،فرهنگستان ،صنايع و از همه مهمتر آموزش ،از انسجام و

بنگاه يا كشور ،كيفيتهاي استاندارد را هدف قرار دهند.

سازمان موثري برخوردار باشد.

در اينجا براي بررسي دقيقتر وضعيت اقتصادي كشورهاي

كشور چين از نظر برخورداري از امكانات اينترنتي و ارتباطات

برخوردار از صنايع نوين در جهان ،دو كشور پيشرو در امر توسعه

شبكهاي و مخابرات ثابت و همراه (بهعنوان بستر ايجاد و توسعه

صنايع نوين انتخاب شده است :چين و اياالت متحده آمريكا.

صنايع نوين) ،مقام دوم را در جهان دارد .اين شرايط ،از يك سو

آموزههاي حاصل از مطالعه نمونه چين

حاصل جهش يك دههاي چين در سالهاي  1970تا  1980بوده
و از سوي ديگر حاصل يك برنامهريزي  30ساله (از سال 1981

مطالعه نمونه كشور چين ،به روشني نشان دهنده اين واقعيت

تا سال  )2010است .يعني چنين راه عظيمي را در يك دوره 30

است كه ايجاد ،راهاندازي و توسعه صنايع نوين در يك كشور

ساله پيموده است و از اين رو در ميان نمونههاي جهاني شاخص،

يا سرزمين نميتواند بهعنوان يك برنامه مستقل مطرح باشد.

نمونهاي برتر محسوب ميشود.

صنايع نوين و فنآوریهاي برتر تنها در سايه يك فرهنگستان
علوم فعال و داراي انسجام علمي با علوم كاربردي در سطح كشور

آموزههاي حاصل از مطالعه نمونه آمريكا

قابل راهاندازي است و چنين امري بايد در چارچوب يك برنامه

بررسي اقتصادي كشور اياالت متحده در درجه اول نشان ميدهد

مدون صورت پذيرد.

كه اين كشور بهعنوان بزرگترين صادركننده محصوالت صنايع

نمونه چين نشان ميدهد كه دولت اين كشور ،اين هدف را از

نوين و فنآوریهاي برتر ،در عين حال بزرگترين واردكننده

سال  1981آغاز كرده و از همين سال ،حدود  30درصد از بودجه

در جهان است .اين مطلب بيانگر آن است كه براي يك كشور

فرهنگستان اين كشور را ساالنه صرف پژوهشهاي كاربردي در

صاحب فنآوری صنايع نوين ،اگرچه ميزان صادرات همواره بيش

زمينه فنآوریهاي پيشرفته كرده است .چين پيش از آن ،در

از واردات است ،ولي خودكفايي از واردات فاقد معني است .بلكه

دهه  1970-1980داراي اقتصادي پنج برابر بزرگتر از آغاز همان

هرقدر كشوري در زمينه صنايع نوين پيشروتر و صاحب قدرت

دهه شده بود ،اما نه تنها به اين جهش تاريخي اكتفا نكرد ،بلكه

بيشتري باشد ،به ميزان بيشتري نيازمند واردات اين صنايع

بيشترين توان خود را صرف توسعه فنآوریهاي پيشرفته كرد.

خواهد بود .چرا كه به دليل سرعت باالي تحوالت فنآوري در

نمونه چين به روشني نشانگر اين واقعيت است كه ايجاد ،راهاندازي

عرصه صنايع نوين ،امكان توليد تمامي نيازمنديهاي صنايع نوين

و توسعه صنايع نوين ،صرفاً در گرو تخصيص زمين ،اعتبارات و

در يك كشور (با وجود پيشرفته بودن كشور) وجود ندارد .به

تسهيالت بانكي براي نوآوران و كارآفرينان اين عرصه نبوده ،بلكه

همين دليل تقاضا براي واردات نيازمنديهاي صنايع نوين در

بيش از پيش نيازمند يك برنامهريزي كارآمد و هدفگذاريشده با

كشورهاي پيشرو در اين زمينه به مراتب بيشتر است.

بودجه عظيم دولتي بهعنوان يك چتر حمايتي گسترده ،توانمند و

از ديگر نكات ارزشمندي كه از مطالعه روند ايجاد و توسعه صنايع

يكپارچه است .بهاينترتيب ايجاد ،راهاندازي و توسعه صنايع نوين

نوين در كشور اياالت متحده آمريكا به دست ميآيد ،اين است كه

نيازمند يك برنامهريزي فضايي است كه اجزاي تشكيلدهنده

اين كشور ايجاد صنايع مذكور را از حدود سال  1970ميالدي با
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پاركها و شهركهاي علمي و تحقيقاتي آغاز كرد .در اين ميان،

آشنايي با شماري از صنايع نوين

سيليكون ولي ،1هم به لحاظ تقدم زماني و هم به لحاظ وسعت

براي آشنايي با ضرورت استقرار صنايع نوين در كشور و نيز

علمكرد از اهميت ويژهاي برخوردار است و به نوعي سمبل آغاز

ملزومات هر يك از اين صنايع در ارتباط با مكان استقرار ،در

پرداختن به صنايع و فنآوریهاي نوين در كشور آمريكا محسوب

اينجا چند نمونه شاخص صنايع نوين مورد بررسي قرار خواهند

ميشود .نكته حائز اهميت در خصوص سيليكون ولي ،اين است

گرفت .بهاينترتيب كه در هر مورد ،پس از ارايه تعريفي از

كه بخش عمده فعاليتهاي اين مجموعه در زمينه صنايع نوين

صنعت مورد نظر ،با ارايه آماري از وضعيت اين صنايع در ايران و

به سفارش مستقيم دولت آمريكا و بهويژه بخش نظامي اين كشور

جهان ،مقايسهاي تحليلي ميان وضعيت جهان و كشور به لحاظ

(مانند نيروي هوايي ،نيروي دريايي ،پنتاگون و  )...بوده است.

برخورداري از اين صنعت صورت ميگيرد .بهاينترتيب ضرورت

البته سيليكون ولي با بخش خصوصي نيز ارتباط داشت ،ولي

و اهميت توسعه صنعت نوين بررسي شده بهعنوان يكي از

سفارشات كار اين مجموعه عمدتاً از سوي دولت آمريكا صورت

شاخههاي صنايع نوين در كشور مشخص ميشود.

ميگرفت .بهاينترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه:

صنايع نويني كه در اين بخش مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتهاند،

الف -ايجاد و توسعه مجموعههاي مرتبط با فعاليتهاي صنايع

شامل صنعت ليزر ،هوافضا ،بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي ميباشند.

نوين ،همزمان با تقاضاي قابلتوجه بخشهاي مختلف دولتي در
اين خصوص انجام شد.

ليزر

2

ب -حمايت دولت از مجموعههاي متولي توسعه صنايع نوين تا

بشر از زمان قديم در اين فكر بوده است كه از نور معمولي،

زماني كه محصوالت اين صنايع وارد بازار تجاري شود و مصرف

بهخصوص نور خورشيد استفادههاي ديگري غير از روشناييبخشي

عام پيدا كند ،ادامه داشت .الزم به ذكر است كه حمايت دولت از

و انرژيزايي ببرد و خيلي زود متوجه شد كه با متمركز كردن آن

صنايع نوين ،روندي است كه تقريباً در تمام كشورهاي پيشرو در

ميتوان قدرت حرارتي بااليي را بهدست آورد .ليزر به معناي

اين زمينه پيموده شده است (كشور چين تنها در سال  ،1981يك

تقويت نور توسط تشعشع تحريك شده است .ليزر يك نوع نور

ميليارد دالر بودجه تحقيقاتي به توسعه صنايع نوين اختصاص داد).

برانگيخته شده و پر انرژي است كه در شرايط عادي در طبيعت

نكته آموزنده ديگري كه ميتوان از مطالعه اقتصادي نمونه آمريكا

ديده نميشود ،ولي با فنآوري و وسايل خاص ميتوان آن را ايجاد

بهدست آورد ،اين است كه اگرچه اين كشور ايجاد صنايع نوين را

كرد .ليزر با نور معمولي تفاوتهايي دارد كه اين ويژگيها باعث

از حدود سال  1970ميالدي آغاز كرد ،ولي محصوالت اين صنايع

تواناييها و كاربردهاي خاص ليزر ميشوند.

از حدود سال  1980روانه بازار تجاري بينالمللي شد .بنابراين

نور ليزر نوع كام ً
ال جديدي از نور است؛ درخشانتر و شديدتر از

نميتوان انتظار داشت كه صنايع نوين ،بالفاصله پس از ايجاد ،به

هر آنچه كه در طبيعت يافت ميشود .ميتوان نور ليزري چنان

سوددهي برسند كمااينكه در كشور پيشرويي مانند آمريكا اين

قوي توليد كرد كه هر ماده شناخته شده روي زمين را در كسري

روند حدود  10سال به طول ميانجامد.

از ثانيه بخاركند .ليزر ميتواند سختترين فلزات را سوراخ كند،

نام منطقهای در حدود  ۷۰کیلومتری جنوب شرقی سانفرانسيسكو 1- Silicon Valley
2- Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
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مثال" بهراحتي جسم سختي مانند الماس را سوراخ كند و از آن

 .4مخابرات نوري

بگذرد .بر عكس باريكههاي كمقدرت و فوقالعاده دقيق انواع ديگر

 .5ليزر پزشكي

ليزر را ميتوان براي انجام دادن كارهاي بسيار ظريفي مانند

 .6اپتيك

جراحي روي چشم انسان بهكار برد.

 .7سيستمهاي اندازهگيري

كاربردهاي ليزر ،همه زمينههاي مختلف علمي و فني را در بر

وضعيت صنعت ليزر و اپتيك در ايران

ميگيرد .در سالهاي اخير رشد قابلتوجهي در استفاده از فنآوري
ليزر در فرآوري مواد پديد آمده است .عمدهترين كاربردهاي ليزر

در كشور ما امروزه چيزي به نام راهبرد تدوين شده براي

عبارتند از :كاربرد ليـزر در فيزيك و شيمي ،زيست شناسي ،پزشكي،

فعاليتهاي فنآوري اپتيكي و ليزري وجود ندارد و اين امر سبب

نظامي و كاربرد صنعتي.

بروز مشكالتي براي تصميمگيري و برنامهريزي در اين زمينه شده

ليزر را بر اساس منبع توليد آن ميتوان در  4گروه ليزرهاي جامد،

است .با توجه به رشد سريع فنآوري و ضرورت پيوستن به بازار

ليزرهاي گازي ،ليزرهاي مايع و ليزرهاي نيمهرسانا دستهبندي

تجارت جهاني در اين زمينه ،لزوم تدوين راهبرد در بخش ليزر به

كرد .گروه ليزر و اپتيك مركز صنايع نوين ايران ،صنعت ليزر را به

وضوح احساس ميشود.

هفت بخش تقسيم كرده است.

از سوي ديگر با وجود آنكه ميزان سرمايهگذاري در زمينه صنعت

 .1مواد نورزا

ليزر و اپتيك در ايران تاكنون زياد بوده است ،ولي مقدار دقيق آن

 .2اپتومكانيك

معلوم نيست .چكيده وضعيت تحليلي كشور در زمينه صنعت ليزر،

 .3پردازش مواد

در جدول شماره  ،7قابل مشاهده است .بررسيها نشان ميدهد
جدول  :7تحليل كيفي وضعيت صنعت ليزر و اپتيك در كشور
صنعت ليزر و اپتيك
قوت

فرصت

ضعف

تهديد

 -وجود سرمايهگذاري قابلتوجه در زمينه

صنعت اپتيک و ليزر

 -فاصله کم کشور ايران با کشورهاي پيشرفته

 -عدم وجود راهبرد تدوين شده براي

در زمينههاي علمي و پژوهشي صنعت اپتيک

فعاليتهاي فنآوری اپتيکي و ليزري در

 -پيشرفت قابلمالحظه کشور ايران در زمينه

 -معلوم نبودن ميزان سرمايهگذاري در

 -کاربردهاي متعدد و متنوع ليزر در فيزيک،

 -بازدهي ناچيز مؤسسات دولتي در زمينه

بازرسي ،نظامي ،صنعتي ،اجراي قانون و ...

 -کمبود حمايت از طرف مرکز صنايع

و ليزر

ليزر پزشکي

کشور

زمينه صنعت اپتيک و ليزر

شيمي ،زيستشناسي ،پزشکي ،اندازهگيري و

صنعت ليزر و اپتيک

 -وجود مراکز تحقيقاتي و شرکتهاي سازنده

نوين

قطعات اپتيکي در کشور

 -شکلگيري گروه ليزر و اپتيک مرکز صنايع

 -ضعف نيروي انساني

 عدم برخورداري کشورهايمنطقه خاورميانه از سهم قابلتوجه

در بازار ليزر و اپتيک جهان

 عدم وجود رقيب در بازار برايصنعت ليزر

 برخورداري اولين کشوريکه در زمينه صنعت ليزر قدم

 ريسک باالي سرمايهگذاريدر زمينه صنعت اپتيک و ليزر

و امتناع مؤسسات خصوصي از
سرمايهگذاري در اين بخش

بگذارد ،از امتياز و برگ برنده

قابلتوجه

نوين در قالب  7گروه فرعي
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كه با وجود سرمايهگذاري قابلتوجه در اين زمينه ،بازدهي در

زنده مخصوصاً از طريق دستكاري ژنتيكي آنها در سطح

موسسات دولتي ناچيز بوده است .در موسسات خصوصي هم با

مولكولي ،در حوزه بيوتكنولوژي قرار ميگيرد.

توجه به ريسك باالي آنها اين نوع سرمايهگذاريها ،كم و تا

اين تعاريف ،نشان دهنده نقش بيوتكنولوژي در رشتههاي مختلف

حدي قابل صرفنظركردن بوده است.

علوم و فنآوري است .مهمترين كاربردهاي بيوتكنولوژي عبارتند

در حال حاضر در كشور دو مركز فعال تحقيقاتي در زمينه ليزر و

از :توليد فرآوردههاي غذايي ،توليد آنزيمهاي گوناگون با كاربرد

اپتيك وجود دارد .مرکز تحقيقات و كاربرد ليزر سازمان انرژي اتمي

در صنايع غذايي و دارويي ،توليد انرژي ،توليد فرآوردههاي ويژه

ايران در فضايي به وسعت  ۴۷۰۰متر مربع در تهران براي دستيابي

دارويي (آنتيبيوتيكها و پروتئينها) كه از طريق عادي امكان

به اهداف تعيين شده در  4بخش ليزر گازي ،ليزر جامد ،نيمهرسانا و

توليد آنها ميسر نيست ،تصفيه بيولوژيكي آبهاي آلوده و پساب،

بخش مهندسي و طراحي به فعاليت اشتغال دارد.

استخراج فلزات و مواد كاني ارزشمند و . ...

پژوهشكده ليزر و اپتيك ،مركز تحقيقاتي ديگري است كه فعاليت

بهدليل گسترده بودن حوزه فعاليتهاي بيوتكنولوژي ،براي

تحقيقاتي خود را در دو بخش تحقيقات بنيادي و تحقيقات

تقسيمبندي گروههاي فعال در اين علم ،آن را به چهار

كاربردي ليزر و اپتيك و در قالب  4گروه پژوهشي ليزرهاي

زيرشاخ ه شامل بيوتكنولوژي پزشكي ،بيوتكنولوژي زيستمواد

گازي و رزينهاي ،اپتيك و اسپكترومتري ،ليزرهاي حالت جامد

و محيطزيست ،بيوتكنولوژي كشاورزي و بيوتكنولوژي صنعتي

و ليزرهاي نيمهرسانا انجام ميدهد.

تقسيم ميكنند كه اين زيرشاخهها خود شامل تعداد زيادي

شواهد حاكي از آن است كه در زمينه اپتيك و ليزر فاصله ما با

زيرگروه هستند .هريك از اين زيرشاخهها به شيوهاي خاص به ارتقا

كشورهاي پيشرو بسيار كم است و با برنامهريزي دقيق و تدوين

بخش مربوطه كمك ميكنند :براي مثال در بخش بيوتكنولوژي

راهبرد مناسب ،ميتوان با آنها رقابت كرد .اين امر خصوصاً در

پزشكي از طريق توليد داروهاي نوتركيب و واكسنها ،دستيابي

زمينة ليزر پزشكي بيشتر به چشم ميخورد.

به روشهاي درمان كمهزينه بيماريهاي صعبالعالج و تشخيص

بيوتكنولوژي

زيستمواد و محيطزيست از طريق توليد مواد زنده كاربردي

استفاده از علوم و فنآوریهايي كه آثار منفي براي محيطزيست

در ساير علوم ،در بخش بيوتكنولوژي كشاورزي از طريق توليد

ندارند ،ميتواند دستيابي به توسعه پايدار و مطمئن را براي

گياهاني با صفات ويژه و برتر با استفاده از دستكاري ژنتيكي و

بشر امكانپذير سازد .يكي از روشهايي كه اساساً ماهيتي

در بخش بيوتكنولوژي صنعتي از طريق توليد محصوالت نوين يا

حياتي و طبيعي دارد و با محيطزيست سازگار است ،روشهاي

روشهاي نوين توليد ،علوم مذكور را بهبود و توسعه ميدهند.

بيوتكونولوژي است.
بيوتكنولوژي را بهبيان ساده ميتوان با لغت «صنايع زيستي يا
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بيوتكنولوژي در دنيا

زيستفنآوری» تعريف كرد ،كه عبارت است از مجموعه فنوني،

گسترش كاربردهاي بيوتكنولوژي ،موجب تغييرات عمدهاي در

كه با ياري گرفتن از جانداران ،بهويژه ميكروبها و تك سلولها،

اقتصاد برخي از كشورهاي جهان شده است .با توجه به نقش

محصوالت متنوعي در ارتباط با علوم پزشكي ،كشاورزي و صنايع

و اهميت بيوتكنولوژي ،برنامهريزي و سرمايهگذاريهاي فراواني

توليد ميكنند .بهطور كلي هرگونه فعاليت هوشمندانه بشر در

(به خصوص طي دو دهه اخير) توسط كشورهاي مختلف جهان

خلق ،بهبود و عرضه محصوالت گوناگون با استفاده از موجودات

براي توسعه و گسترش اين علم انجام شده است .بيشتر اين

آشنايي با شماري از صنايع نوين

سرمايهگذاريها توسط كشورهاي توسعهيافته و صنعتي

فني ،تهيه تجهيزات مورد نياز اين فنآوری و كاهش فاصله با

بهخصوص آمريكا صورت پذيرفته است.

سطح جهاني بردارد ،اما با توجه به سرعت بسيار باالي پيشرفت

سرمايهگذاري جهاني از سال 1970در زمينههاي مختلف

بيوتكنولوژي ،اين سرمايهگذاريها بههيچوجه كافي نبوده است.

بيوتكنولوژي 100 ،ميليارد دالر بوده و ارزش ساليانه فرآوردهها و

اين در شرايطي است كه كشور از نقاط قوت و توانمنديهاي

خدمات بيوتكنولوژي به بيش از  150ميليارد دالر در سال 2010

بالقوه بسيار زيادي در اين زمينه برخوردار است .وجود مراكز

رسيده است .برآوردهاي انجام شده در سالهاي گذشته و مقايسه

و موسسات تحقيقاتي معتبر و نيروي متخصص ماهر كه بعضاً

نتايج آنها با ميزان واقعي فعلي بازار نشاندهنده ميزان پيشرفت

از فرصتهاي اندك استفاده كرده و دستآوردهاي پژوهشي و

زياد اينگونه محصوالت است.

حتي توليدي قابلتوجهي نيز براي كشور به ارمغان آوردهاند ،از

بررسي وضعيت جهاني صنعت بيوتكنولوژي به لحاظ نيروي

جمله اين توانمنديها هستند .از سوي ديگر ،نيازهاي كشور در

انساني نشان ميدهد كه تعداد کل شاغلين بخش بيوتکنولوژي در

حوزههاي راهبردي امنيت غذايي ،بهداشتي و زيستمحيطي،

ژاپن از  30هزار شاغل در سال  1997به  150هزار نفر در سال

موجبات توجه بسيار بيشتر به گسترش اين فنآوری را فراهم

 2010رسيده است.

ميكنند.

بيوتكنولوژي در ايران

به هر حال ،در اين برهه زماني كه بيوتكنولوژي بهعنوان فنآوری
كليدي قرن  21شناخته ميشود و با سرعت فراوان در حال رشد

توجه به بيوتكنولوژي در ايران ،با چندين سال تاخير نسبت به

است ،تصميمسازان ،سياستگذاران و همچنين مديران مرتبط با

بسياري از كشورهاي جهان ،آغاز شد .سرآغاز توجه نسبتاً جدي به

بيوتكنولوژي كشور نقش حساسي را بر عهده دارند و بايد فعاالنه

مقولة بيوتكنوژي نوين در ايران از حدود سال  1377بوده است.

و همگام در جهتدهي صحيح منابع مالي و انساني به سوي توليد

در دهههاي اخير كه بسياري از كشورهاي جهان ،مرحله ايجاد

حركت كنند .در اين راستا سند ملي زيستفنآوری جمهوري

ساختار و انجام پژوهشهاي بيوتكنولوژي را پشت سر گذاشته

اسالمي ايران ( )1384اقدام به تدوين اهداف بيوتكنولوژي در

و به مقوله گسترش توليدات صنعتي و تجاريسازي فرآوردههاي

كشور و تقسيمبندي اين اهداف به شكل اهداف كوتاهمدت،

بيوتكنولوژي پرداختهاند ،كشور ما همچنان در شروع بحث ايجاد

ميانمدت و بلندمدت كرده است.

ساختار و پژوهشهاي بنيادي اين فنآوری قرار دارد.

برگزاري دورههاي تحصيالت تكميلي در زمينه بيوتكنولوژي و

با عنايت به دستآوردها و توانمنديهاي ويژه بيوتكنولوژي ،بايد

تاسيس مراكز تحقيقاتي نظير مركز تحقيقات مهندسي ژنتيك،

در كشور ما نيز همچون ساير كشورها ،با توسعة بيوتكنولوژي

فيزيك نظري ،علوم و مواد انرژي و  ...در اين رابطه موثر بوده

گامي مهم در جهت رسيدن به استقالل و خوداتكايي اقتصادي،

است .همچنين در حال حاضر  43واحد تحقيقاتي و پژوهشي در

بهخصوص در بخش كشاورزي و تأمين احتياجات جمعيت

زمينه بيوتكنولوژي در كشور داير است .روند صعودي تحقيقات و

رو به رشد برداشته ميشد ،ولي مرور فعاليتهاي كشور در

پژوهشهاي انجام شده ،در آمار صعودي شركتهاي تاسيس شده

زمينه بيوتكنولوژي بيانگر اين واقعيت است كه روند رشد اين

در زمينه بيوتكنولوژي نيز قابلمشاهده است.

فنآوری در كشور بسيار كند بوده است و هنوز نتوانستهايم به

پس از گذشت حدود يك دهه از شروع اولين موج رشد،

نقطه مطلوب و شايسته در اين زمينه دست يابيم .اگر چه ايران

حمايتهاي نسبي دولت كه غالباً در دو حوزه حمايتهاي مالي

در چند سال اخير توانسته ،گامهاي بلندي براي كسب دانش

و سرمايهگذاري و ايجاد مراكز رشد بود ،آغاز شد .هرچند اين
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حمايتها هنوز براي رسيدن به سطح مطلوب خود راه درازي را

از دانشآموختگان اين بخش به خارج از كشور عزيمت كرده

در پيش دارد ،ولي همين ميزان نيز تا حد زيادي بر روند تأسيس

يا بهدليل وجود مشكالتي همچون عوامل اقتصادي ،مسكن

شركتها مؤثر بوده است.

و عدم وجود امنيت شغلي ،از چرخه متخصصان كارآمد حوزه

از نظر نيروي انساني ،كشور ايران در اين زمينه دچار مشكل

بيوتكنولوژي خارج شدهاند .جدول شماره  8وضعيت تحليلي

جدي است .نسبت تعداد محققان بيوتكنولوژي حتي به نسبت

بيوتكنولوژي در كشور را به اختصار به تصوير كشيده است.

محققان رشتههاي ديگر نيز بسيار پايين است .چراكه برخي

مطالعات انجام شده در زمينه فنآوري نيز حاكي از استفاده

جدول  :8تحليل كيفي وضعيت صنعت بيوتکنولوژي در كشور
صنعت بيوتکنولوژي
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قوت

ضعف

فرصت

 نقش بيوتکنولوژي در زمينههاي مختلفکشاورزي ،پزشکي ،دامداري و فرآوردههاي
غذايي و دارويي ،صنعت ،محيطزيست
 تأثير ناچيز بيوتکنولوژي بر محيطزيست،قرارگيري بيوتکنولوژي در زمره پاکترين
بخشهاي صنعت
 قرارگيري بيوتکنولوژي در زمرهسودآورترين بخشهاي صنعت
 امکان توليد محصوالت نويني که ازروشهاي ديگر امکان توليد آن وجود
نداشته ،با استفاده از بيوتکنولوژي
 برداشتن گامهاي بلند در کشور برايکسب دانش فني ،تهيه تجهيزات مورد
نياز و کاهش فاصله با سطح جهاني در
سالهاي اخير
 انتشار بيش از  2500مقاله ايراني درزمينه بيوتکنولوژي در مجالت علمي معتبر
 برخورداري ايران از رتبه اول در ميانکشورهاي در حال توسعه به لحاظ رشد
تعداد مقاالت علمي در زمينه بيوتكنولوژي
 تأسيس مراکز تحقيقاتي نظير مرکزتحقيقات مهندسي ژنتيک فيزيک نظري،
علوم و ...در زمينه بيوتکنولوژي
 روند صعودي تعداد شرکتهاي ثبتشده در حوزه بيوتکنولوژي

 تاخير ايران نسبت به بسياري ازکشورهاي جهان در زمينه پرداختن به
بيوتکنولوژي
 ناکافي بودن توجه الزم بهبيوتکنولوژي در کشور
 ناکافي بودن حمايتهاي دولتي درحوزه بيوتکنولوژي براي رسيدن به
سطح مطلوب
 کند بودن روند رشد اين فنآوری درکشور و عدم دستيابي به نقطه مطلوب
و شايسته در اين زمينه
 ناکافي بودن ميزان سرمايهگذاري درحوزه اين صنعت
 محدود بودن نيروي انساني متخصص عدم استفاده از يک روش واحد برايتربيت نيروي انساني متخصص در
سيستم آموزش عالي
 ناکارآمدي و يا توزيع نامناسب نيروهادر حوزههاي مختلف بيوتكنولوژي
 استفاده محدود شرکتهايبيوتکنولوژي از دانش فني حاصل شده
از تحقيقات دانشگاهي و استفاده از
تعداد محدودي از فنآوريهاي ساده
براي ساخت محصوالت

 توسعه بيوتکنولوژي ،رسيدن بهاستقالل و خوداتکايي اقتصادي،
بهخصوص در بخش کشاورزي
 توسعه بيوتکنولوژي ،رفع نيازهايکشور در حوزههاي راهبردي امنيت
غذايي ،بهداشتي و زيستمحيطي
 توسعه بيوتکنولوژي ،افزايشصادرات
 توسعه بيوتکنولوژي ،افزايشدانش فني کشور
 توسعه بيوتکنولوژي ،توسعه بازارکار
 توسعه بيوتکنولوژي ،افزايشارزش فرآوردههاي توليدي
 توسعه بيوتکنولوژي ،افزايشتعداد شرکتها
 توسعه بيوتکنولوژي ،افزايش سهمتوليد از کل توليد ناخالص
 توسعه بيوتکنولوژي ،مطرح شدنکشور در بازارهاي جهاني

تهديد

 سرعت باالي رشد فنآوریبيوتکنولوژي در قرن 21
 عزيمت برخي ازدانشآموختگان حوزه
بيوتکنولوژي به خارج از کشور
 خروج برخي از دانشآموختگانبيوتکنولوژي از چرخه متخصصان
کارآمد اين حوزه بهدليل وجود
مشکالتي

همچون

عوامل

اقتصادي ،مسکن و عدم وجود
امنيت شغلي
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محدود شركتهاي بيوتكنولوژي از دانش فني حاصل از تحقيقات

ميپردازد ،نانوتكنولوژي نام دارد .از خصوصيات مشخصكننده

دانشگاهي است .تعداد محدودي از فنآوريهاي ساده و با سطح

مواد نانو اين است كه رفتاري متفاوت با مواد درشتساختاري

پيچيدگي كم از طريق تحقيق و توسعه داخلي به دانش فني

يا ماكروساختاري دارند .اين تغيير خواص باعث ايجاد موادي با

ساخت محصوالت تبديل شده است.

استحكام بيشتر و آلودگي كمتر خواهد شد.

تالش است كه در آينده ،كشور ايران با توسعه صنعت بيوتكنولوژي

ورود محصوالت متكي بر نانوتكنولوژي ،جهشي عظيم در رفاه و

به افزايش توليدات اين فنآوری بپردازد تا دانش فني كشور,

كيفيت زندگي و تواناييهاي دفاعي و زيستمحيطي به همراه

بازار كار ,ارزش فرآوردههاي توليدي ،صادرات ،تعداد شركتها و

دارد .بخشي از كاربردهاي نانوتكنولوژي عبارتند از :توليد مواد و

سهم توليد از كل توليد ناخالص بيشتر شده و بتواند در بازارهاي

محصوالت صنعتي ،پزشكي و بدن انسان ،هوافضا ،امنيت ملي،

جهاني مطرح شود .جدول شماره  9اهداف كوتاهمدت ،ميانمدت

الكترونيك ،محيطزيست.

و بلندمدت صنعت بيوتكنولوژي كشور را بر اساس سند ملي

نانوتكنولوژي در دنيا

زيستفنآوری بهصورت كمي نمايش ميدهد.

با توجه به گستردگي و تنوع زيرشاخههاي نانوتكنولوژي ,امكان

نانوتكنولوژي

فعاليت در همه زيرشاخههاي اين صنعت براي يك كشور وجود

يكي از فنآوريهاي جديد كه به تحقيق و توسعه هدفمند براي

ندارد .بنابراين هر كشوري در يك يا چند زيرشاخه قادر به فعاليت

تغيير در موادي با ابعاد در حد اتم ،مولكول و سوپرمولكولها

است .در حال حاضر كشورهاي مختلف جهان مانند ژاپن ،آمريكا،

جدول  :9اهداف صنعت بيوتكنولوژي كشور بر اساس سند ملي زيستفنآوری
اهداف

 -1ارزش فرآوردهها (كاال و خدمات)

 -2صادرات

 -3تعداد شركتها اعم از توليدكننده
فرآوردهها و ساخت تجهيزات

 -4سهم توليد از كل توليد ناخالصملي

وضعيت موجود

وضيعت مطلوب (پايان هر برنامه)

بالغ بر  400ميليون دالر

 كوتاه مدت :بسترسازي براي افزايش توليد ميان مدت :معادل  600ميليون دالر بلند مدت :دو برابر ارزش توليدات در سال پاياني برنامه ميانمدت(معادل  1200ميليون دالر)

ناچيز

 كوتاهمدت :ايجاد بستر مناسب براي صادارت ميانمدت :صادرات  30درصد فرآوردههاي توليدي مطابق اهداف -بلندمدت :صادرات  50درصد فرآوردههاي توليدي مطابق اهداف

بيش از  30شركت
حدود  0/6درصد از ،GNP
(مبناي رشد متوسط ساليانه 4
درصد در نظر گرفته شده است)

 كوتاهمدت 60 :شركت ميانمدت 200 :شركت بلندمدت 500 :شركت كوتاهمدت :بسترسازي و تدوين قوانين براي افزايش سهم توليد ميانمدت 1/4 :درصد از GNP -بلندمدت 1/5 :درصد از GNP
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اتحاديه اروپا ،چين ،هند ،تايوان ،كره جنوبي ،استراليا و روسيه در

كه در حال اجرا هستند .در برنامه كوتاهمدت هدف ،آشناسازي

بخشهاي دولتي و خصوصي ،بر سر كسب پيشتازي جهان در

عمومي و توسعه زيرساختهاي فرهنگي ـ پژوهشي بود كه تقريبا

حداقل يك حوزه از اين فنآوري ،رقابتي تنگاتنگ دارند .هماكنون

محقق شده است .از ديگر برنامههاي اجرايي در زمينه توسعه

حدود  62كشور دنيا در تالش براي دستيابي به اين فنآوري

اين تكنولوژي در كشور ،توجه به آموزش فنآوري در برخي

هستند .كشورهاي ژاپن و آمريكا ،نانوتكنولوژي را اولين اولويت

موسسات آموزش عالي و پذيرش دانشجو در رشتههاي مرتبط

كشور خود در زمينه فنآوری اعالم كردهاند و تاسيس بيش از

با نانوتكنولوژي در مقاطع كارشناسي تا دكتري در  28دانشگاه

 2600شركت در حوزه نانوتكنولوژي گواهي بر اين مطلب است.

كشور است.

نكته حائزاهميت اين است كه نانوتكنولوژي يك فنآوري سرمايهبر

به منظور آشنايي بيشتر با وضعيت كيفي صنعت نانوتكنولوژي،

است و بيش از هر فنآوری ديگري سرمايههاي دولتي را جذب

جدول شماره  10به بررسي تحليلي وضعيت اين صنعت در كشور

ميكند و همچنين سرمايهگذاري خصوصي نيز در اين حوزه در

ميپردازد و فرصتهايي را كه با توسعه اين صنعت پيش رو است،

حال افزايش است.

ارايه ميكند.

از ميان سرمايهگذاران اين بخش 43 ،كشور ،توسعهيافته يا در

سير تحوالت صورت گرفته در كشور در حوزه نانوتكنولوژي به

حال گذار هستند و از نظر معيارهاي توسعهيافتگي ،در جايگاهي

شرح زير است:

باالتر از ايران قرار دارند و  18كشور نيز بههمراه ايران ،در حال

 :۱۳۷۹ -جرقه آغازين مطرح شدن فنآوری نانو در ايران ،تشکيل

توسعه محسوب ميشوند.

کميته مطالعات سياست نانوتکنولوژي

کشور آمريكا در سال  2010ميالدي بيش از  1/6ميليارد دالر صرف

 :۱۳۸۰ -تاسيس اولين تشکل دانشجويي نانو در ايران ،چاپ

توسعه فنآوری نانو كرده است .با توجه به جمعيت  308ميليون

اولين کتاب فارسي نانوفنآوری

نفري اين كشور ،سرانه سرمايهگذاري در زمينه فنآوری نانو بالغ بر

 :۱۳۸۲ -تشکيل ستاد ويژه توسعه نانو با ابالغ رييس جمهور

 5/2دالر است .بنابراين ميتوان گفت کشور ما نه براي دسترسي

 :۱۳۸۳ -تصويب برنامه ده ساله توسعه فنآوری نانو در هيأت

به جايگاه مورد انتظار ،بلکه فقط براي دور نماندن از عرصه رقابت،

دولت ،تخصيص بودجه مناسب به ستاد نانو ،تاسيس اولين شرکت

نيازمند سرمايهگذاري ساالنه بيش از  300ميليون دالر است.

نانوفنآوری در ايران

نانوتكنولوژي در ايران
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  :۱۳۸۴فراخوان پروژههاي نانو در کل کشور :۱۳۸۵ -اوجگيري حمايتهاي تشويقي ستاد ،توليد اولين

در ايران فعاليت نانوتكنولوژي از سال  79مورد توجه جدي قرار

محصول تجاري بر مبناي نانو در ايران

گرفته و تالشهايي براي ساماندهي اين فنآوری در كشور شروع

 :۱۳۸۶ -شروع فعاليت ستاد زير نظر معاونت علمي و فنآوری

شده است.

رييس جمهور

برنامه توسعه نانوتكنولوژي در كشور در سال  1382با ماموريت

 :۱۳۸۶ -تدوين و تصويب سند دوم راهبرد آينده براي سالهاي

«دسترسي به جايگاهي مناسب در بين  15کشور برتر صاحب

 ۱۳۸۷تا ۱۳۸۹

نانوتكنولوژي و تالش براي ارتقا مداوم اين جايگاه» تنظيم شده

 :۱۳۸۷ -گسترش همکاريهاي بينالمللي ،صعود ايران در رتبه

كه شامل سه برنامه است .برنامه كوتاهمدت از سال ۸۲تا  ۸۴اجرا

انتشار مقاالت علمي در زمينه نانو ،پيشرفت عددي ثبت اختراعات

شده و برنامههاي ميانمدت (سه سال) و بلندمدت (پنج سال)

بينالمللي نانو با مبدا ايران

آشنايي با شماري از صنايع نوين

جدول  :10تحليل كيفي وضعيت صنعت نانوتکنولوژي در كشور
صنعت نانوتکنولوژي
قوت

 نقش گسترده نانوتکنولوژي درتوليد محصوالت صنعتي ،پزشکي،
الکترونيک ،محيطزيست
 توجه جدي به صنعت نانوتکنولوژيدر کشور
 رشد صد در صدي نانوتكنولوژيدر بخش پژوهش و صعود ايران به
ميزان چهار پله از لحاظ رتبه در ميان
کشورهاي جهان
 وجود حداقل امکانات آزمايشگاهيدر کشور براي شروع فعاليتهاي
پژوهشي در اين حوزه
 برخورداري صنعت نانوتکنولوژياز پتانسيل فراوان براي ايجاد صنايع
جديد
 آموزش نانوتکنولوژي در برخيمؤسسات آموزش عالي کشور از سال
1384
 پذيرش دانشجو در مقطع دکتري ازسال  1386در  6دانشگاه كشور
 روند رو به افزايش سرمايهگذاريبخش خصوصي در حوزه نانوتکنولوژي
 تالش در جهت توسعه زيرساختهايفرهنگي از طريق تبليغات و برگزاري
سمينارهاي تخصصي
 -ارزش افزوده باالي محصوالت نانويي

ضعف

 داشتن تنها  22واحد فعال در زمينهصنعت نانوتکنولوژي
 ضعف فنآوري در اين حوزه درکشور
 کمبود نيروهاي متخصص در زمينهمديريت توسعه فنآوری
 نياز صنعت نانوتکنولوژي به سرمايهفراوان
 ضعف سرمايهگذاري در حوزهنانوتکنولوژي
 پيشي گرفتن کشورهاي توسعه يافتهدنيا از کشور ايران در سالهاي اخير

آينده نانوتكنولوژي در جهان و ايران

فرصت

 افزايش امنيت ملي در دراز مدت باتوسعه نانوتکنولوژي
 افزايش رفاه وکيفيت زندگي باتوسعه نانوتکنولوژي
 توسعه صنعتي و اقتصادي کشور باتوسعه نانوتکنولوژي
 امکان استفاده از قابليتهايمتخصصان داخلي و ايرانيان مقيم
خارج از کشور و جلوگيري از فرار
مغزها و استفاده از دانش فني آنها
 توسعه نانوتکنولوژي براي جذبسرمايههاي دولتي
 افزايش قابلتوجه حجم بازارمحصوالت فنآوری نانو از اوايل
سال  2010در سطح جهان و ايجاد
فرصت مناسبي جهت فعاليت و
سرمايهگذاري در اين حوزه
 توسعه فنآوری نانو ،ايجاد ارزشافزوده بيشتر در محصوالت توليدي
 توسعه نانوتکنولوژي براي كسبسهمي در تجارت جهاني و داخلي
کشور

تهديد

 توسعه مخفيانه نانوتکنولوژيبدون کنترلکنندههاي اجتماعي
و جهشهاي ناخواسته در توليد
مواد نانويي
 رقابت تنگاتنگ کشورهايتوسعهيافته جهان بر سر کسب
پيشتازي جهاني در حداقل يک
حوزه صنعت نانوتکنولوژي
 سرمايهگذاريهاي فراوان برايتوسعه نانوتکنولوژي در سالهاي
اخير در سطح جهاني و افزايش
ميزان رقابت در جهان در اين
حوزه
 قرارگيري  43کشور جهان درجايگاهي باالتر از ايران از نظر
معيارهاي توسعهيافتگي در اين
حوزه
 تالش کشورهاي توسعهيافتهجهت تسلط بر بازارهاي جهاني

گردش سرمايهاي حدود  2/6هزار ميليارد دالر را در پي داشته باشد

مطالعات نشان ميدهد كه در كشورهاي صنعتي جهان (شامل

(معادل 15درصد توليدات جهاني) .اين برآوردها نشان ميدهد

اياالت متحده ،ژاپن و اتحاديه اروپا) ،برنامههاي تحقيقاتي

كه حجم درآمدهاي حاصل از نانوتكنولوژي در حدود  10برابر

فشردهاي در زمينه نانوتكنولوژي شروع شده است.

بيوتكنولوژي و تقريباً معادل درآمدهاي حاصل از  ITخواهد شد.

بر اساس برآوردهاي به عمل آمده ،پيشبيني ميشود تا سال

حال كه كشورهاي توسعهيافته دنيا سالها از كشور ما در زمينه

 ،2015نانوتكنولوژي در تمامي عرصههاي توليدي وارد شده و

توسعه اين فنآوري پيشي گرفتهاند ,براي عقب نماندن از
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قافله دنيا بايد تالش خود را چند برابر كنيم و با تقويت بخش

فراواني از زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده است و امروزه كمتر

مديريت توسعه فنآوری ،از مزيتهاي موجود مانند نو بودن اين

دانشي را ميتوان بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم بينياز از علوم

فنآوري در دنيا ،وجود نيروي انساني متخصص و ارزش افزوده

و فنون هوافضا دانست .از مهمترين صنايعي كه از ارتباط بيواسطه

باالي محصوالت نانويي استفاده كرده و نقاط ضعفي مانند ضعف

با صنعت هوافضا برخوردارند ،ميتوان به صنعت حملونقل هوايي،

سرمايهگذاري و مديريت را كمرنگتر كنيم تا قبل از تسلط ساير

صنعت هوانوردي عمومي ،1صنعت تعمير و نگهداري هواپيما و

كشورها بر بازارهاي جهاني و حتي داخلي محصوالت نانويي،

صنعت فضانوردي اشاره كرد .همچنين صنايع نوين فراواني در

سهمي در تجارت جهاني و داخلي آن داشته باشيم.

صنعت هوافضا نقش دارند كه اصليترين اين صنايع عبارتند از:
ميكروالكترونيك ،ميكروالكترومكانيك ،نانوتكنولوژي و ليزر.

هوافضا

هوافضا در دنيا و ايران

هوافضا مجموعهاي از تواناييهاي علمي و عملي در زمينه طراحي و
ساخت وسايل پرنده مانند هواپيماها ،بالگردها ،موشكها و ماهوارهها

آمريكا و كانادا از بزرگترين توليدكنندگان صنعت هوافضا هستند.

است .اين علم يكي از زيرشاخههاي دو علم مكانيك و فيزيك است.

البته در حال حاضر ،چين ،هند ،مالزي ،انگليس ،فرانسه ،اندونزي،

هوافضا علمي راهبردي است كه در آن از همه علوم از جمله متالورژي،

پاكستان و بسياري از كشورهاي ديگر اهتمام خاصي به توسعه اين

كامپيوتر و الكترونيك استفاده ميشود و هدف آن تربيت كارشناساني

صنعت دارند .دولت كره جنوبي ،خود را متعهد كرده است تا دهمين

است كه كادر مورد نياز محاسبات ،طراحي ،تحقيقات و ساخت صنايع

رتبه بينالمللي را در صنعت هوافضا كسب كند .براي آشنايي با

مختلف هواپيمايي و موشكي را تامين كنند.

وضعيت صنعت هوافضا در كشور ،جدول شماره  11ارايه ميشود.

دامنه پيشرفتها و كاربردهاي علمي و فني هوافضا ،عرصههاي

بررسي وضعيت كشور ايران در زمينه ورود به عرصه هوافضا

جدول  :11تحليل كيفي وضعيت صنعت هوافضا در كشور
صنعت هوافضا
قوت

ضعف

فرصت

تهديد

 -اقبال مردم به صنعت هوانوردي

 -رکود حملونقل هوايي در کشور ايران در دو

 -دستيابي به صنعت هوافضا

 -کشورهاي پاکستان و ترکيه

وابسته به صنعت هوافضا

صنعت هوافضا

تهديد دشمنان و سبب غرور ملي و

در منطقه در زمينه تعمير و

عمومي بهعنوان يکي از صنايع

دهه گذشته بهعنوان يکي از صنايع وابسته به

 -وجود تنوع در فعاليتهاي

 -پيشرفت کم کشور در زمينه صنعت هوافضا

ساخت و پرتاب ماهواره ،ايجاد

سياستگذاران و تصميمگيران

مرتبط با صنعت هوافضا مانند

مراکز آزمايشگاهي و تست موشکي

 برخورداري صنعت هوافضا ازپتانسيل باالي علمي

 -اشتغالزايي قابلتوجه صنعت

هوافضا

بهعنوان اهرمي براي کاهش قدرت
نماد رشد فنآوري کشور

بهعنوان رقباي جدي ايران

نگهداري هواپيما بهعنوان يکي از

 -ناشناخته بودن ابعاد صنعت هوافضا براي

 -دستيابي به صنعت هوافضا و

صنايع وابسته به صنعت هوافضا

 -مشخص نبودن تعداد شاغلين ،ميزان گردش

اقتصادي کشور

هوافضا در جهان پس از حادثه

فنآوري به صنايع ديگر ،ميزان تأثيرگذاري در

براي نخبگان

مالي ساليانه ،ميزان اشتغالزايي ،درصد انتقال

امنيت و دفاع کشور

 -نياز صنعت هوافضا به سرمايه کالن

تأثيرات بنيادين بر امنيت نظامي و

 -رکود جدي در بازار صنعت

 -ايجاد اشتغال ،خصوصاً اشتغال برتر

 11سپتامبر سال 2000

 -تأثير قابلمالحظه در تأمين امنيت

پاکستان به اين صنعت نسبت به

اجتماعي

 -نگاه جديتر کشورهاي هند و

ايران

1- General Aviation
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و مقايسه آن در سطح جهاني بيانگر آن است كه كشورهاي

انساني ،ويژگيهاي طبيعي (مانند شيب ،گسل و  ،)...زيرساختها،

منطقه از جمله هند و پاكستان نسبت به ايران نگاه جديتري

شهركهاي صنعتي ،مراكز علمي و تحقيقاتي اشاره كرد كه در

به اين صنعت داشتهاند و اين در حالي است كه ايران با داشتن

ادامه به شرح هريك از آنها پرداخته خواهد شد.

پتانسيلهاي باالي علمي در برابر اين كشورها از پيشرفت كمتري
برخوردار بوده است.

نيروي انساني

اين در حالي است كه دستيابي به صنعت هوافضا بهعنوان اهرمي

با توجه به ماهيت صنايع نوين كه در ارتباط تنگاتنگ با نيروهاي

در معادالت براي كاهش قدرت تهديد دشمنان محسوب ميشود

انساني متخصص و تحصيلكردهاست ،منطقه استقرار صنايع نوين

و سبب غرور ملي و نماد رشد فنآوري يك كشور است .صنعت

در هر نقطهاي از استان تهران كه مكانيابي شود ،عمدتاً نيازمند

هوافضا عالوه بر تأثيرات بنيادين بر امنيت نظامي و تأثيري كه بر

استفاده از نيروي انساني شهر تهران است؛ چراكه عمده مراكز

امنيت فنآوريمحور و اقتصادي كشور دارد ،از نظر ايجاد اشتغال،

علمي ،پژوهشي ،تحقيقاتي و دانشگاهي كشور در شهر تهران

خصوصاً اشتغال برتر ،ميتواند تأثير قابلتوجهي در تامين امنيت

متمركز شدهاند .بهطور خالصه پتانسيلها و محدوديتهاي استان

اجتماعي داشته باشد.

تهران را از منظر ويژگيهاي جمعيتي ميتوان به شرح زير برشمرد.

عوامل مؤثر در مكانيابي صنايع نوين

• پتانسيلها

طرح استقرار صنايع نوين در محدوده شهر تهران ،به مثابه يك

 -روند افزايشي سهم جمعيت استان تهران در طول سه دهه اخير

فعاليت اقتصادي ،طبعاً از يك سو داراي تبعات و آثار اقتصادي،

 -تعداد افراد در سنين فعاليت در استان ،بيش از ميانگين ملي،

اجتماعي مختلفي در منطقه خواهد بود و از سوي ديگر از امكانات

نشان دهنده موقعيت باالي اشتغال در آن

موجود در منطقه استقرار بهره ميگيرد .در واقع منطقه ويژه

 -بعد خانوار استان ،پايينتر از ميانگين ملي ،نشان دهنده ارتقاء

استقرار صنايع نوين بعد از تاسيس و بهرهبرداري و به عبارت ديگر

فرهنگ و الگوي زيستي و کاهش زاد و ولد و وضعيت مناسبتر

در افق طرح ،به مثابه يك قطب توسعه تلقي شده و حوزههاي

ساختار خانوار در استان

پيراموني را تحت تاثير عملكرد خود قرار خواهد داد .ضمن اينكه

 -جهت غرب ،مهمترين محور توسعه استان بهدليل برخورداري از

خود نيز از شرايط و ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي محيط

زيرساختهاي مجهز و کانونهاي عمده فعاليت

بيروني و حوزههاي نفوذ متاثر شده و بسته به شدت دوري و

 -افزايش شديد جمعيت در جهات غرب و جنوب غربي استان

نزديكي حوزههاي نفوذ ،از اين حوزهها تاثير ميپذيرد .بنابراين

 -برخورداري از جنبه توسعه براي مناطق غربي استان بهدليل

محدوده استقرار صنايع نوين هر قدر از امكانات بيشتر و شرايط

وجود محور توسعه در اين منطقه و جنبه تجمع براي مناطق

مناسبتري برخوردار باشد ،احتمال موفقيت و بازدهي اقتصادي

مرکزي استان بهدليل وجود شهر تهران

بيشتري را از تحقق آن ،ميتوان انتظار داشت .اين مساله ايجاب

 -شتاب بيشتر افزايش نرخ مشارکت زنان نسبت به مردان،

ميكند كه قبل از انجام طرح در زمينههاي مختلف ،مطالعات

نشاندهنده ارتقاء سطح فرهنگ استان

اوليهاي انجام شده و جوانب تاثيرپذير و تاثيرگذار از اجراي اين

 -تمرکز بيشترين شاغلين استان در بخش صنعت (ساخت) از

طرح به نحو مقتضي مورد ارزيابي قرار گيرد .از مهمترين عوامل

سال 1375

موثر بر مكانيابي منطقه استقرار صنايع نوين ميتوان به نيروي

 -افزايش تعداد شاغلين داراي تحصيالت دانشگاهي و تحصيالت
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متوسطه و پيشدانشگاهي با شتابي فزاينده در استان

امكان شكلگيري فعاليتهاي توسعهاي محسوب ميشود .استان

 -روند نزولي جمعيت شاغلين بيسواد و داراي تحصيالت پايين

تهران با توجه به ويژگيهاي طبيعي ،از تنوع منابع قابلتوجهي

و کمتر از ديپلم

برخوردار است .بهمنظور مكانيابي صنايع نوين ،استان تهران از
منظر ويژگيهاي مختلفي مانند اقليم و هواشناسي ،هيدرولوژي،

• محدوديتها

فيزيوگرافي ،هيدروگرافي ،توپوگرافي ،زمينشناسي ،منابع ارضي و

 -عدم توازن شديد در توزيع فضايي جمعيت استان (بين شهر

زيستگاهها و مناطق حفاظتشده طبيعي مورد ارزيابي قرار گرفت

تهران و شهرهاي اطراف)

تا مكانيابي صنايع نوين با توجه به پتانسيلها و محدوديتهاي

 -محدوديت توسعه شماليـجنوبي بهواسطه محدوديتهاي

هريك از عوامل مذكور صورت پذيرد.

توپوگرافيك و اقليمي استان( ،شمال ،ارتفاعات البرز و جنوب،

بهطور خالصه پتانسيلها و محدوديتهاي استان تهران را از منظر

شورهزارها و اراضي حاشيه کوير با اقليم گرم و خشک)

ويژگيهاي فوق ميتوان به شرح زير برشمرد.

 شرق استان ،محور نامناسب توسعه بهدليل شرايط اقليمي نامناسبو عدم استقرار زيربناها و صنايع و عدم توسعه بهميزان قابلتوجه

• پتانسيلها

 -سکون جمعيت در مناطق شرق استان بهدليل شرايط نامناسب

 -برخورداري استان تهران از تنوع منابع و تنوع زيستي قابلتوجه

 -تمرکز قابلتوجه فعاليتهاي اقتصادي (در حدود  50درصد) در

 -وجود اکوسيستمهاي کوهستاني و بياباني متعدد

شهر تهران و بيتوجهي به شهرستانهاي اطراف

 -وجود زيستگاهها و مناطق طبيعي ارزشمند در قالب مناطق

 -استقرار مهاجرين کمبضاعت در شهرهاي اطراف تهران

تحت حفاظت

 -مهاجرت يکي از اصليترين مشکالت شهر و استان تهران

 -برخورداري استان تهران از اقليم متنوع

 -افزايش بيرويه جمعيت ،توسعه ناموزون شهر ،معضالت ترافيکي

 -وجود  2رودخانه پرآب کرج و جاجرود در استان تهران

و آلودگي هوا در شهرهاي اطراف تهران بهواسطه مهاجرتهاي

 -مهمترين منابع آبهاي سطحي استان تهران در مرکز و شمال

گسترده به اين شهرها

غربي استان

 -افزايش مهاجرتهاي گسترده و بيرويه به شهرهاي اطراف

 -کيفيت مناسب آبهاي سطحي عبوري از ارتفاعات شمال تهران

تهران ،موجب ايجاد و رشد مراکز جمعيتي فاقد امکانات آموزشي،

تا شمال قزوين

بهداشتي ،ورزشي ،فرهنگي

 -وضعيت متعادل ارتفاعي در مرکز و جنوب استان نسبت به

 -تمرکز جمعيت مهاجر در شهر تهران ،موجب ايجاد ازدحام در

شمال آن

استفاده از امکانات موجود و انواع آلودگيهاي محيطي در سطح

 -وجود سريهاي ليتولوژيکي مناسب براي بهرهبرداريهاي انساني

شهر تهران

 -وجود منابع و معادن فراوان قرضه در استان

 -شتاب کاهش تمايل به تحصيل در ميان مردان نسبت به زنان

 -برخورداري استان از زيستگاههاي عمده بياباني و کوهستاني

سيماي طبيعي
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با ارزش
 -وجود سه پارک ملي الر ،خجير و سرخه حصار در استان با

اجراي هر نوع توسعه از جمله ايجاد صنايع ،مستلزم شناخت و

برخورداري از منابع زيستي ،جانوري و گياهي بسيار غني و

بررسي بستر طبيعي محدوده يا منطقه بهعنوان پايه و اساس

ارزشمند و واجد قابليتهاي اکوتوريستي فراوان
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 -وجود  3منطقه حفاظتشده جاجرود ،ورجين و البرز مرکزي،

 -ساختار شکننده و به شدت گسلخورده از لحاظ زمينشناسي

برخورداري از جوامع گياهي و جانوري ،منابع آبهاي سطحي و

 -سست و نفوذپذير بودن سازندها و آلودگي آبهاي زيرزميني

چشمهسارها و رودخانههاي اصلي و فرعي

 -ضعيف بودن رسوبات سست کواترنري جوان

 -وجود  3منطقه شکار ممنوع گاوده ،کوه سفيد و الر در استان

 -باال بودن توان روانگرايي خاک

 -وجود يک ذخيرهگاه جنگلي (امينآباد) در استان

 -نامناسب بودن وضعيت مقاومتي رسوبات سطحي و عمقي در

 -وجود  12پارک جنگلي در غرب و شرق استان

مقابل امواج زمينلرزه

 -عدم وجود محدوديت خاص جهت استقرار صنايع نوين در

 -ناهماهنگ بودن ساختار ژئوشيميايي رسوبات در نتيجه

محدوده استان تهران

تاثيرپذيري از آبهاي زيرزميني
 -وجود شيب و لزوم تسطيح اراضي جهت بهرهبرداري در مناطق

• محدوديتها

مرتفع استان

 -قرارگيري استان تهران در محدوده اقليمي خشک و نيمهخشک

 -فرسايشپذيري نقاط مرتفع و حمل مواد به مناطق گودتر

 -کم بودن بارش و خشک بودن اقليم منطقه

 -عدم وجود وضعيت مناسب فيزيک خاک سطحي در بيشتر

 -داشتن تالطم جوي در قسمتهاي غربي استان

قسمتهاي محدوده استان

 -کاهش ميزان بارندگي در استان از شمال به جنوب

 -عدم پايداري خاک در بيشتر قسمتهاي محدوده استان

 -کافي نبودن گنجايش نهرها و کانالها و بروز سيل در برخي

 -ضعف پوشش گياهي در بيشتر قسمتهاي محدوده استان

نقاط استان هنگام بارندگي

 -سيلگيري اراضي پست استان به دليل تحدب و آبگير بودن آنها

 وجود شيب زياد در قسمتهاي شمالي و غيرقابل نفوذ بودناراضي ،جاري شدن رواناب به قسمتهاي جنوبي

زيرساختها و تاسيسات زيربنايي

 -مسطح بودن قسمتهاي جنوبي استان و ايجاد مانداب پس از

شبكه تأسيسات و تجهيزات را ميتوان از مهمترين عوامل توسعه

بارندگي

اقتصادي ،اجتماعي و همچنين جذب جمعيت ،بهشمار آورد .در

 -کاهش کيفيت و افزايش امالح آب با عبور از ارتفاعات شمالي و

حقيقت امروزه عالوه بر عناصر فيزيكي و اقليمي ،انسجام شبكه

رسيدن به دشتهاي جنوبي

تأسيساتي ،عاملي تعيينكننده در تسريع روند توسعه و استقرار

 -کمبود ذخاير آب در استان تهران براي اجرا و توسعه صنايع و

فعاليتها است.

طرحهاي عمراني

زيرساختها شامل شبكههاي حملونقل جادهاي ،ريلي و هوايي و

 -آلوده بودن آبهاي زيرزميني در محدوده شميران تا عباسآباد

ل آب ،فاضالب،
تأسيسات زيربنايي شامل شبكههاي تأمين و انتقا 

بهدليل شرايط خاص زمينشناسي و نفوذ فاضالب منازل به

برق ،گاز و مخابرات ،پايانهها ،گمرك ،انبار و  ...هستند و از اهميت

سفرههاي آب زيرزميني

خاصي در مكانيابي صنعتي برخوردارند.

 -باال آمدن سطح آب زيرزميني تا حد چاههاي فاضالب و آلودگي

بهطوركلي اهميت وجود زيرساختها در تكوين و رشد فعاليتهاي

آبهاي مناطق جنوبي تهران بهواسطه رسوبات آبرفتي ريزدانه

توليدي بهويژه در صنايع بزرگ بهقدري است كه هم مراحل

 -رگبارهاي کوتاهمدت با شدت بسيار زياد در خالل ماههاي

آغازين و هم روند استمرار فعاليتهاي صنعتي و نيز ،ميزان

تابستان و بروز خسارات زياد

بازدهي و سودآوري آنها به ميزان قابلمالحظهاي از كم و كيف
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اين زيرساختها تأثير ميپذيرند.

ضرورت برخورداري اين مناطق از زيرساختهاي ارتباطي مورد

نكته قابلذكر آن است كه به موازات پيشرفت فنآوری و استفاده

نياز ،آن است كه منطقهاي كه در آن فعاليتهاي علمي و

از دانش و ابزار نوين توليد ،ميزان وابستگي به برخي شبكهها و

تحقيقاتي سطح باال صورت ميگيرد ،لزوما بايد از ارتباط كافي

منابع زيرساختي نيز كاهش مييابد .براي مثال صنايع نوين كه

با دنياي خارج از مجموعه ،چه مناطق مشابه در ايران و چه در

ويژگي اصلي آنها ،پاكي ،كوچك مقياسي ،ظرافت و كمرنگ بودن

دنيا ،برخوردار باشد .عالوه بر اين ،مراكزي مانند مراكز تحقيق و

ابعاد فيزيكي طرح و غيره است ،در مقايسه با صنايع ديگر ،كمترين

توسعه ،بدون برخورداري از ارتباطات مناسب ،قادر به ادامه روند

وابستگي را به منابع انرژي فسيلي ،آب و  ...دارند .در مقابل به برخي

كاري خود نخواهند بود.

ديگر از زيرساختها ،مانند شبكههاي  ITو  ICTنياز شديدي

اهميت اين نوع از زيرساختها در منطقه استقرار صنايع مبتني

لونقل جادهاي ،ريلي و
دارند .البته نياز به زيرساختهايي مانند حم 

بر فنآوريهاي نوين ،آنقدر باال است كه شايد بدون ارتباطات

هوايي در ميان همه صنايع مشترك است .با اين وجود ويژگيهاي

مناسب بين اين صنايع و مراكز علمي و تحقيقاتي كشور ،روند كاري

ممتاز صنايع نوين ،ايجاب ميكند كه در كنار مطالعه كميت

اين مجموعه مختل گردد و برعكس ،با ايجاد يكپارچگي بين اين

شبكههاي زيرساختي ،كيفيت آنها نيز مورد بررسي قرار گيرد.

مناطق ،ميتوان از تحقق اهداف مورد نظر براي مجموعه اطمينان

نزديكي به زيرساختهايي چون راه ،راهآهن ،فرودگاه ،شبكه

يافت .از سوي ديگر با مديريت حجم باالي اطالعات پراكنده و نيز

مخابرات ،آب ،برق و گاز در مكانيابي منطقه استقرار صنايع نوين،

دانش توليدشده در مراكز تحقيقاتي ،ميتوان از كند شدن رويه

يكي از مزايايي است كه امكان اولويتبندي پهنههاي انتخابي

توليد و نيز از بين رفتن اين اطالعات ،جلوگيري كرد.

(بر حسب برخورداري از اين امكانات) را ميسر ميكند .مسلماً

از جمله برجستهترين زيرساختهايي كه ميتوانند اين نياز را

منطقهاي كه داراي تمام اين تسهيالت باشد ،از اولويت باالتري

تامين كنند ،زيرساختهاي  ITو  ICTهستند .با توجه به اينكه

نسبت به ديگر مناطق برخوردار خواهد بود .يك منطقه استقرار

 ITو  ،ICTخود بهعنوان يكي از سرفصلهاي كاري منطقه

صنايع نوين ،بدون امكانات زيربنايي اصوالً قابلتعريف نيست و

ميزبان صنايع نوين بهشمار ميروند ،اهميت اين زيرساختها و

در صورتي كه از اين امكانات محروم باشد ،نيازمند سرمايهگذاري

ن بيش از پيش روشن ميشود و طبعاً
كاركردهاي وابسته به آ 

زيادي براي ايجاد آنها است .وجود چنين تاسيساتي در هر مكان،

كاربرد آنها در منطقهاي با كاركردهاي پيشرفته ضروري و

باعث ميشود كه اوالً شروع فعاليتها سريعتر و ثانياً هزينههاي

بديهي است تا عالوه بر مديريت و سازماندهي كاركردهاي داخلي

تجهيز مناطق انتخابي كمتر شود.

سازمان ،ارتباطات درون و خارج سازماني نيز ميسر شود.

زيرساختهاي فنآوری اطالعات

بهطور خالصه پتانسيلها و محدوديتهاي استان تهران ،از منظر
برخورداري از زيرساختهاي فنآوری اطالعات به شرح زير هستند:

منطقه استقرار صنايع نوين ،مركز تسريع استفاده از دستآوردهاي
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علمي دانشمندان ايراني و نيز توليد آنها است .چنين منطقهاي

• پتانسيلها

براي دريافت خوراك از مراكز مربوطه (مراكز رشد ،پاركهاي

 -تبديل شبکه آنالوگ تلفن ثابت به ديجيتال در تمامي مناطق

فنآوري و مراكز تحقيق و توسعه) نيازمند تسهيالت و تجهيزاتي

و شهرهاي استان

است كه از جمله آنها ميتوان به زيرساختهاي ارتباطي الزم و

 -افزايش چشمگير تعداد خطوط تلفن ثابت از سال 1375

مديريت ارتباطات اشاره كرد.

 -استان تهران ،رتبه اول از نظر عملکرد واگذاري تلفن همراه
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 -اجراي پروژه فيبر نوري در تهران براي اولين بار در کشور

توساز و
پهنههاي نزديك به اين مناطق در هر دو دوران ساخ 

 -برقراري ارتباط بين تهران و شهرهاي مهم کشور (نظير اصفهان،

بهرهبرداري برخوردار است.

يزد و بندرعباس) از طريق شبکه فيبرنوري در حال حاضر

در حال حاضر تعداد  18شهرك صنعتي فعال ،در دست ساخت

 -برخورداري از يکي از بزرگترين مراکز ارتباطات ماهوارهاي

و بررسي ،تحت پوشش شركت شهركهاي صنعتي استان تهران

منطقه خاورميانه در بومهن در  35کيلومتري شمال تهران

قرار دارند كه وضعيت آنها به شرح زير است:

 -مرکز بومهن ،يکي از سه دروازه اصلي ايران براي ارتباطات

· ·شهركهاي صنعتي فعال :شامل شهركهاي عباسآباد،

بينالمللي

شمسآباد ،نصيرآباد ،عليآباد ،اشتهارد ،فيروزكوه ،چرمشهر و

 -امكان استفاده از خدمات سه ايستگاه ماهواره زميني در اقيانوس

ساالريه ،پرند ،نظرآباد  ،1خوارزمي و مجتمع نرمافزاري سهند.

آرام و هند

· ·شهركهاي صنعتي در دست ساخت :شامل شهركهاي

 -ارايه خدمات باند پهن با استفاده از فنآوری ADSL

پيشوا ،قرچك و دماوند ( 1آيينهورزان).

 -تحت پوشش قراردادن شهر تهران و قسمت عمده استان تهران

· ·شهركهاي صنعتي در دست بررسي :شامل شهركهاي

به شبکه تلفن همراه توسط اپراتورهاي اول و دوم

دماوند  ،2نظرآباد  2و صفادشت.

 افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه در تهران به  41درصد -برخورداري استان تهران از حداقل زيرساختهاي ممکن جهت

مراكز علمي و تحقيقاتي

سرويسدهي به منطقه انتخابي جهت استقرار صنايع نوين

يكي از مهمترين پارامترهاي مؤثر در مكانيابي منطقه استقرار

 -برخورداري مناطق جنوبي استان از ارتفاع کم و امکان ديد مستقيم

صنايع مبتني بر فنآوریهاي برتر ،دسترسي به مراكز علمي و

به شهر تهران و امکان برخورداري اين مناطق از ارتباط بيسيم

تحقيقاتي (شامل مراكز دانشگاهي ،پاركهاي علمي و فنآوری،

 -برخورداري فرودگاه امام خميني از يک فيبرنوري اختصاصي

مراكز رشد ،شهركهاي علمي-تحقيقاتي و  )...است.
نقش اين مراكز در تحريک فعاليتهاي اقتصادي مبتني بر علم و

• محدوديتها

دانش از دو جهت حايزاهميت است.

 -دشواري و هزينه باالي توسعه فيبرنوري با پهناي باند باال

 -استفاده صنايع از نيروهاي متخصص و ماهر تربيتشده در اين

شهركهاي صنعتي

مراكز
 -استفاده صنايع از دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي اين مراكز

در مكانيابي منطقه استقرار صنايع مبتني بر فنآوریهاي برتر،

استان تهران بهدليل برخورداري از جايگاه مركزيت كشور و اهميت

يكي از شاخصهاي اصلي كه نمايانگر برتري برخي از مناطق بر

ويژه سياسي و تاريخي ،پذيراي دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي

مناطق ديگر بوده و از نقش قابلتوجهي در شناسايي پهنههاي برتر

متعدد و پراكنده در سطح استان با عملكرد ملي و بينالمللي است و

برخوردار است ،دسترسي به مناطق و شهركهاي صنعتي است.

اين امر يكي از مزاياي بزرگ استان در زمينه ايجاد و توسعه صنايع

نزديكي به شهركهاي صنعتي ،جهت بهرهمندي از زيرساختهاي

نوين بهشمار ميآيد .اين امر از آن جهت حايز اهميت است كه

الزم ،از جمله شبكه برقرساني ،آبرساني ،ظرفيتهاي توليد

دو عامل«تحقيق» و «آموزش» از مهمترين زيرساختهاي توسعه

صنعتي ،تجربه ،نيروي انساني و  ...موجود در شهركهاي فوق،

صنايع نوين بهشمار ميروند و هر چه يك منطقه از وجود اين دو

يك مزيت محسوب شده و از نقش مهمي در خدماترساني به

مزيت سهم بيشتري داشته باشد ،شتاب توسعه صنعتي بهويژه

27

مكانيابي اراضي مستعد براي استقرار صنايع نوين

صنايع نوين در آن منطقه بيشتر خواهد شد.

مكانيابي اراضي مستعد براي استقرار
صنايع نوين
دسترسي آسان صنايع به سيستمهاي حملونقل نظير فرودگاه،

 فاز  :1در اين فاز ،با در نظر گرفتن ويژگيهاي صنايع نوين،شاخصهايي براي ارزيابي كليه پهنههاي مستعد براي استقرار
اين صنايع انتخاب شدند .سپس با استفاده از روش ارزيابي
چندمعياره فضائي 2و نرمافزار  Ilwisدر بستر نظام سيستم
اطالعات جغرافيايي ،ليستي از پهنههاي انتخابي براي استقرار

راهآهن ،مترو و  ...از ويژگيهاي مهم مكان مورد نظر براي استقرار

صنايع نوين تهيه شد.

صنايع نوين است .از طرفي ،بهدليل وابستگي شديد صنايع نوين

 -فاز  :2هدف اصلي اجراي اين فاز ،انتخاب گزينه برتر از بين

به تحقيق و توسعه و نيز افراد خبره و متخصص ،دسترسي

پهنههاي انتخابي براي استقرار صنايع نوين (تعيينشده در فاز )1

مكان استقرار صنايع نوين به مراكز علمي و دانشگاهي بسيار

است .بر اين اساس ،با در نظر گرفتن تعدادي از شاخصهاي مهم

ضروري است .بهطور خالصه ميتوان گفت ،عوامل بسيار متعدد

براي ارزيابي پهنهها و بهكارگيري روشها و ابزار مورد استفاده در

و ناسازگاري در تعيين مكان مناسب جهت استقرار صنايع نوين،

تصميمگيري چندمعياره ،گزينه برتر جهت استقرار صنايع نوين

تأثيرگذارند .بدون ترديد ،استفاده از روشهاي علمي و كاربردي

در استان تهران انتخاب شد.

در انتخاب مكان مناسب براي استقرار صنايع نوين ،ميتواند
دسترسي به اهداف مورد نظر را ميسر كند.
گروه بينالمللي رهشهر ،با نگرشي سيستمي به مسالة

فاز اول مكانيابي پهنههاي مستعد براي استقرار
منطقه ويژه صنايع مبتني بر فنآوریهاي برتر

«مكانيابي منطقه ويژه استقرار صنايع مبتني بر فنآوريهاي

استفاده از برنامهها و نرمافزارهاي تخصصي عالوه بر تسريع و

نوين» ،روال انجام مطالعات جامع صنعتي خود را با استفاده

تسهيل مطالعات مكانيابي ،دقت آن را نيز افزايش داده و از

از روشهاي نرمافزاري و متدولوژيك ،پيگيري كرده است.

خطاهاي انساني ميكاهد .در اين زمينه ،مدلهاي نرمافزاري كه

بهاينترتيب كه ابتدا با انجام مطالعات جغرافيايي و فضايي

بر اساس سيستمهاي مختلف مكاني و فضايي طراحي شدهاند،

( GIS1سيستم اطالعات جغرافيايي) ،چند گزينه مناسب جهت

بسيار كارايي دارند .استفاده از سيستم اطالعات جغرافياييGIS

استقرار چنين منطقهاي تعيينشده و در نهايت با استفاده از

جهت افزايش ارزش دادهها ،و استفاده از برنامههايي از قبيل

مدلهاي تصميمگيري چندمعياره ،گزينه برتر انتخاب شده

 Ilwisو ارزيابي چندمعياره فضايي  ،SMCEدر اين فرآيند،

است .در واقع براي انتخاب مكان مناسب منطقه ويژه استقرار

دستيابي به هدف مورد نظر را تسهيل ميكند.

صنايع نوين در استان تهران ،از يك چارچوب كلي با دو فاز

با توجه به اينكه ارزيابي چندمعياره فضايي ،SMCEساختاري

اصلي استفاده شده است .براي اجراي هريك از دو فاز ،از

است بر اساس اطالعات جغرافيايي زمين مرجع ،نتايج حاصل از

متداولترين و مناسبترين روشها استفاده شده است .كليات

آن به واقعيت نزديك است .بنابراين در مطالعات مكانيابي مناطق

اين دو فاز به شرح زير است:

ويژه صنايع نوين ،اين ساختار با استفاده از برنامه  Ilwisبراي

1- Geographical Information System
2- SMCE: Spatial Multi-Criteria Evaluation
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مكانيابي پهنههاي مناسب بهكار گرفتهشدهاست.
پيادهسازي سيستم  SMCEبهعنوان يكي از سيستمهاي
تصميمگيري 1شامل سه مرحله به شرح زير است:
 مرحله اول :تعيين معيارها و زيرمعيارهابراي انتخاب مكان يا مكانهاي مناسب جهت استقرار صنايع نوين

جدول  :12معيارها و زير معيارهاي اصلي در انتخاب مكان مناسب
جهت استقرار صنايع نوين
رديف

معيارهاي اصلي

1

زيرساختها

زير معيارها
فرودگاههاي بينالمللي
حملونقل ريلي

در استان تهران ،الزم بود تا تمام نقاط استان ،بهعنوان مكانهاي
بالقوه استقرار مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرند و طي مراحلي و
با استفاده از معيارهاي مناسب ،پهنههاي نهايي استقرار شناسايي
و انتخاب شوند.
معيارهاي تعيينشده در ارزشگذاري و تعيين محدوديتهاي
مكانيابي صنايع نوين ،عمدتاً بر اساس قوانين و مقررات و نظرات

جادهها
2

مناطق صنعتي

شهركهاي صنعتي

3

مراكز علمي و تحقيقاتي

دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي

4

مناطق تحت مديريت سازمان
محيط زيست

كارشناسي شناسايي شدند .مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت
محيطزيست در استان تهران (شامل پاركهاي ملي 2و مناطق
حفاظتشده ،)3زيرساختها (شامل جادهها ،خطوط حملونقل

5

مناطق حفاظت شده
پاركهاي ملي
شيب

زمين

گسل

ريلي و فرودگاهها) ،شهركهاي صنعتي و مراكز علمي و تحقيقاتي،
از عمدهترين شاخصهاي تعيينكننده در نظر گرفته شدند .حريم

صنعتي نشان داده است.

شهرها بهعنوان شاخص قانوني و شيبهاي تند و عرصههاي

ج  -مراكز علمي و تحقيقاتي :نزديكي به مراكز تحقيقاتي بهعنوان

لرزهخيز بهعنوان پارامترهاي كارشناسي تعيين شدند .در جدول

يك مزيت در نقشه شماره  3نشان داده شده است.

شماره  12معيارهاي اصلي و زير معيارها آورده شد ه است.

د -محيطزيست :مزيت دوري از مناطق حفاظتشده و پاركهاي

الف -زيرساختها :نزديكي به هر نوع زيرساخت اعم از شبكههاي

ملي در نقشه شماره  4مد نظر قرار گرفته است.

بزرگراهي و راههاي اصلي ،حملونقل ريلي (راهآهن و مترو) و

ه -زمينشناسي :پهنهبندي استان بر اساس مزيت دوري از گسل

فرودگاههاي بينالمللي در مكانيابي صنايع نوين مزيت محسوب

در نقشه شماره  5نشان داده شده است.

ميشود .نقشه شماره  1پهنهبندي استان بر اساس اين مزيت را

و -شيب :در اين مطالعه ،شيب  10درصد ،شيب ايدهآل ،شيب

نشان ميدهد.

بين  10تا  30درصد شيب مناسب و شيب بيش از  30درصد،

ب -شهركهاي صنعتي :نقشه شماره  2پهنههاي مناسب جهت

نامناسب معرفي شده است كه اين طبقهبندي در نقشه شماره 6

استقرار صنايع نوين را بر اساس مزيت نزديكي به شهركهاي

نشان داده شده است.

1- Decision Support System
2- National Parks
3- Protected Areas
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نقشه  :1پهنهبندي استان تهران بر اساس دسترسي به زيرساختها

نقشه  :2پهنهبندي استان تهران بر اساس دسترسي به شهركهاي صنعتي
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نقشه  :3پهنهبندي استان تهران بر اساس دسترسي به مراكز علمي و تحقيقاتي

نقشه  :4پهنهبندي استان تهران بر اساس فاصله از مناطق تحت حفاظت محيطزيست
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نقشه  :5پهنهبندي استان تهران بر اساس فاصله از گسلها

نقشه  :6پهنهبندي استان تهران بر اساس طبقات شيب
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 -مرحله دوم :ارزشگذاري معيارها

حفاظت سازمان محيط زيست با اولويت مطلق نسبت به ساير معيارها

شيوه ارزشگذاري در روش ارزيابي چندمعياره فضايي،SMCE

ديد ه شدهاند .نقشه شماره  ،7براي مثال ديدگاه اول ،يعني در نظر

بهصورت نسبي بوده تا در نهايت نتيجه نيز بهصورت نسبي نمايان

گرفتن اولويت يكسان براي تمامي معيارها را نشان ميدهد.

شود .براي مشخص كردن اهميت معيارها نسبت به يكديگر ،از
ارقام ( )1الي ( )9استفاده شدهاست .عدد ( )1نشاندهنده اهميت

 -مرحله سوم :انتخاب پهنههاي مناسب

يكسان و عدد ( )9نشاندهنده اهميت مطلق (كامل) معيارها

حاصل وزندهي معيارها در مرحله دوم ،از منظرهاي مختلف

نسبت به يكديگر است و بهاينترتيب ،وزندهي با نگرشهاي

كارشناسي ،پنج ديدگاه بود كه در هر ديدگاه ،نقاط مناسب براي

مختلف صورت گرفته است.

استقرار منطقه صنايع نوين ،در پنج اولويت پيشنهاد شد ه است .با

در ابتدا تمام معيارها و زيرمعيارها به شيوه موازي و با وزندهي

توجه به نتايج ديدگاهها ،نقشه شماره  ،8حاصل مجموع اولويتهاي

يكسان ديده شدهاند .در ديدگاه دوم ،معيار زيرساخت با اولويت نسبي

اول و دوم هر ديدگاه را مشخص كرده است .همانطور كه در اين

 9بر  1و با اهميت مطلق نسبت به ساير معيارها ديده شدهاست.

نقشه نشان داده شده ،نيمههاي غربي و جنوبي استان تهران جهت

در ديدگاه سوم معيار شهركهاي صنعتي با اولويت مطلق نسبت به

استقرار صنايع نوين از مزيت باالتري برخوردار هستند.

ساير معيارها مدنظر قرار گرفتهاست .اولويت مراكز علمي و تحقيقاتي

نتيجه گذر از مراحل چندگانه فوق ،شناسايي چند پهنه مناسب

به نسبت  9به  ،1جهتگيري ديدگاه چهارم است و در نهايت ،در

در غرب (محدوده شهرستانهاي كرج و نظرآباد) و جنوب استان

ديدگاه پنجم عوارض طبيعي ،شامل شيب ،گسلها و مناطق تحت

(محدوده شهرستانهاي ري و رباطكريم) بود.

مازندران

قزوين

مركزي
سمنان
قم

نقشه  :7اولويتبندي پهنههاي مناسب انتخابي در استان تهران بر اساس نگرش همسان
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مازندران

قزوين

مركزي
سمنان
قم

نقشه  :8پهنههاي مناسب جهت استقرار صنايع مبتني بر فنآوریهاي نوين

تصميمگيري نهايي درباره انتخاب بين پهنه غرب و پهنه جنوب

بايد داراي خصوصيات و مشخصات زير باشد:

در فاز دوم مطالعات صورت گرفته است.

 -مدل بايد ساده ،شفاف و قابل درك براي كاربران و همچنين

فاز دوم مكانيابي پهنههاي مستعد
براي استقرار منطقه ويژه صنايع مبتني بر
فنآوریهاي برتر
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براي ارزيابيهاي پيچيده نيز قابلاستفاده باشد.
 مدل بايد توانايي بهكارگيري هر دو نوع داده كيفي و كمي راداشته باشد.
 -امكان نمايش گرافيكي نتايج براي افزايش درك و آگاهي

مطالعات فاز  ،1منتج به معرفي پهنههاي مستعدي براي استقرار

كاربران وجود داشته باشد.

منطقه ويژه صنايع نوين در مناطق جنوب و غرب استان تهران شد .با

 -تجزيه و تحليل حساسيت نتايج ،براي تعيين اثرات مختلف

توجه به اينكه هريك از اين پهنهها داراي نقاط قوت و ضعف نسبت

معيارها ،بايد ساده و امكانپذير باشد.

به برخي از معيارهاي اثرگذار هستند؛ بنابراين انتخاب مناسبترين

 -امكان اعمال نظر تمام تصميمگيرندگان ميسر باشد (تصميمگيري

پهنه ،يك مسأله تصميمگيري چندمعياره است .از اينرو در فاز  ،2به

گروهي).

حل اين مسأله با ابزارها و روشهاي مناسب تصميمگيري چندمعياره

با توجه به خصوصيات فوق ،روش علمي  TOPSISبهعنوان

پرداخته شد .روشهاي چندشاخصه داراي روشهاي متنوعي در

مناسبترين روش تصميمگيري جهت انتخاب پهنه مناسب

مراحل مختلف تصميمگيري هستند .در اين ميان انتخاب روش

استقرار صنايع نوين در نظر گرفته شد .در اين روش پس از

مناسب ،اغلب به تجربه و سليقه تحليلگر و تصميمگيرنده بستگي

مشخص شدن گزينهها (در اين مورد گزينهها ،دو پهنه غربي

دارد .به طور كلي ميتوان گفت كه مدل انتخابي براي يك مسأله،

و جنوبي استان تهران هستند) ،معيارهاي تأثيرگذار در انتخاب
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گزينه مورد نظر پيشنهاد ميشوند (جدول  .)13سپس معيارهاي

بهكارگيري روش  TOPSISبررسيهاي كارشناسي و ميداني نيز

ارايه شده ،بر اساس ميزان اهميت و اولويت ،در مقايسه با يكديگر

در مقايسه ميان دو پهنه غرب و جنوب صورت گرفت تا صحت

وزندهي و ارزشگذاري ميشوند و در نهايت با استفاده از

انتخاب انجام شده مورد تاييد قرار گيرد.

دادههاي فوق ،ماتريس تصميم تهيه و در اختيار افراد خبره قرار

بررسيهاي ميداني در غرب استان نشان داد كه دسترسي به

داده ميشود .جدول  14نتيجه يكپارچهسازي نظرات افراد خبره

منابع اراضي با وسعت و قيمت مناسب به سهولت امكانپذير

با روش  TOPSISرا نشان ميدهد كه بر اين اساس منطقه

نخواهد بود .در اين محدوده ،اغلب اراضي يا به فعاليتهاي

جنوب استان تهران براي استقرار صنايع نوين ،نسبت به منطقه

صنعتي و كشاورزي تخصيص يافته يا در قطعات كوچكتر در

ح است( .هرچه ضريب نزديكي به عدد يك نزديكتر
غرب ارج 

انتظار تبديل به فضاهاي مسكوني هستند .حتي در صورت وجود

باشد ،گزينه مورد نظر به گزينه ايدهآل مثبت نزديكتر است).

اراضي مناسب در مناطق دورتر از شريانهاي اصلي ،تامين منابع
مالي كافي براي خريد اراضي فوق ،يكي از موانع اساسي خواهد

مقايسه ميان پهنههاي غرب و جنوب از ديدگاه
معيارهاي شاخص مكانيابي صنايع نوين

بود .ضمن اينكه حتي در صورت تحقق تامين منابع مالي براي
خريد زمين ،تبديل اراضي فوق به منطقه ويژه استقرار صنايع
نوين امري غيراقتصادي و غيرعقالني خواهد بود.

در روند مكانيابي منطقه ويژه استقرار صنايع نوين ،همزمان با

جدول : 13معيارهاي مورد استفاده در فاز  2مكانيابي صنايع نوين
معيار

رديف

معيار

رديف

1

دسترسي به دانشگاهها و ساير مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي

10

دسترسي به خدمات حملونقل هوايي

2

دسترسي به مراكز و شهركهاي صنعتي

11

دسترسي به شبكه ارتباطي زميني (حملونقل جادهاي و ريلي)

3

دسترسي به نيروي انساني مناسب

12

دسترسي به منابع آب

4

دسترسي به مناطق ويژه اقتصادي

13

دسترسي به خطوط انتقال گاز

5

دسترسي به مناطق آزاد

14

دسترسي به خدمات مخابراتي

6

تسهيالت بهداشتي و درماني

15

دسترسي به انرژي الكتريكي

7

كمكهاي دولتي و محلي موجود

16

مخاطرات مربوط به زلزله

8

هزينههاي مربوط به زمين ،احداث و توسعه

17

مخاطرات مربوط به سيل

9

دسترسي به شبكه فاضالب

18

امكان توسعه آتي

جدول : 14نتايج يكپارچهسازي نظرات افراد خبره در خصوص انتخاب پهنه مناسب استقرار صنايع نوين
منطقه

ضريب نزديكي

رتبه

جنوب

0/5868

1

غرب

0/5061

2

35

مكانيابي اراضي مستعد براي استقرار صنايع نوين

در عوض ،برنامههاي توسعه آتي جنوب استان تهران در محدوده
فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) ،از جمله شهر فرودگاهي امام

مقايسه دو پهنه غرب و جنوب از ديدگاه مطالعات

زيرساختي

خميني (ره) ،شهر آفتاب ،برنامه توسعه شهركهاي صنعتي پرند و

نتايج مقايسه ميان دو پهنه جنوب و غرب در جدول شماره 15

شمسآباد ،توسعه تدريجي فضاهاي مسكوني مناطق فوق ،توسعه

منعكس شده است.

زيربناهايي نظير مترو و بزرگراهها ،جنوب تهران را در آيندهاي نه

وجود زيرساختهايي چون آب ،برق ،گاز ،راه ،راهآهن و فرودگاه در هر

چندان دور به يكي از مراكز مهم توسعه استان تبديل و زيربناها و

مكاني اين امكان را فراهم ميكند كه اوالً شروع فعاليتها سريعتر و

تسهيالت مناسب زندگي و فعاليت را در آن منطقه ايجاد خواهند كرد.

ثانياً هزينههاي تجهيز مناطق انتخابي نيز كمتر شود .بنابراين مناطقي

جدول  :15مقايسه بين دو پهنه جنوب و غرب از ديدگاه مطالعات زيرساختي
وضعيت كيفي

عنوان زيرساخت
 برخورداري از راههاي زميني :جنوب بيشتر از غربحملونقل جادهاي

 تعداد سفرهاي دروناستاني :غرب بيشتر از جنوب ميزان جابهجايي مسافر :غرب بيشتر از جنوب -تعداد سفرهاي بروناستاني :جنوب بيشتر از غرب

حملونقل ريلي
حملونقل هوايي

 پهنه جنوب در اولويت نسبت به غرب با توجه به توسعه خطوط مترو با توجه به سطح باالي كيفي فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) و عملكرد فراگير آن در مقايسه با فرودگاه پيام(حمل بار و پست) ،پهنه جنوب در اولويت نسبت به غرب
 ميزان انشعاب آب :جنوب بيشتر از غرب -ميزان مصرف خانگي آب :جنوب بيشتر از غرب

آب

 ميزان مصرف اشتراكي آب :جنوب بيشتر از غرب ميزان مصرف عمومي آب :جنوب بيشتر از غرب ميزان مصرف توليدي و تجاري آب :جنوب بيشتر از غرب ميزان منابع زيرزميني آب :جنوب بيشتر از غرب -ميزان مصرف برق :جنوب بيشتر از غرب

برق

 ميزان مصرف برق خانگي :جنوب بيشتر از غرب ميزان مصرف برق عمومي ،كشاورزي ،صنعت و معدن ،تجاري و روشنايي معابر :جنوب بيشتر از غرب -ميزان مصرف فراوردههاي نفتي :جنوب بيشتر از غرب

نفت و گاز

 ميزان مصرف گاز خانگي :جنوب بيشتر از غرب -تعداد انشعاب گاز :جنوب بيشتر از غرب
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با امكانات فوق نسبت به مناطق فاقد آن ،داراي مزيت باالتري هستند.

از جنبه موضوعي و نرمافزاري بايستي مورد توجه قرار گيرد .بعد

بنا بر همين اصل و مقايسه پهنههاي جنوب و غرب ،به لحاظ دارا

مسافت صنايع نوين با اين مراكز چندان نميتواند در روند توسعه

بودن يا نزديكي به تأسيسات و زيرساختها ،پهنه جنوب نسبت به

اين صنايع خللي ايجاد كند ،زيرا اين صنايع (در هر جا كه باشند)،

غرب از اولويت باالتري برخوردار است و بهمنظور استقرار منطقه

غالبا با دستآوردهاي تحقيقاتي و علمي مراكز مذكور سروكار

ويژه صنايعنوين ،پيشنهاد ميشود.

دارند ،نه با ساختمان فيزيكي آنها .البته اين مساله بايستي روشن

مقايسه دو پهنه غرب و جنوب از ديدگاه مطالعات

شود كه خواسته اصلي صنايع نوين از اينگونه مراكز چيست.
چنانچه هدف از نزديكي صنايع نوين با مراكز علمي و تحقيقاتي،

زيرساختهاي اطالعاتي

صرفا استفاده از امكانات و زيرساختهاي فيزيكي و منابع مشترك

به نظر ميرسد استقرار صنايع در مناطق جنوبي شهر تهران،

براي صرفهجويي و كاهش هزينهها باشد ،ايرادي بر آن وارد نيست.

با توجه به تراكم جمعيتي مناسب اين مناطق ،گزينه مناسبي

اما چنانچه اين هدف ،هدفي فرعي است و اصل اساسي در توجه

براي اين امر باشد .چرا كه با توجه به برخورداري اين مناطق از

به مراكز مذكور ،اتكاء و دستيابي به نتايج تحقيقات و استفاده از

ارتفاع كم و امكان ديد مستقيم به شهر تهران ،ميتوان امكان

نيروهاي متخصص آنها در جهت ارتقا سطح كيفي محصوالت با

برخورداري اين مناطق را از ارتباط بيسيم برقرار نمود .از سوي

فنآوری پيشرفته است ،ابعاد جغرافيايي و بعد مسافت ،نميتواند

ديگر طبق بررسيهاي صورت گرفته در زمينه امكانات موجود در

معيار تاثيرگذار و بنيادي در مكانيابي منطقه مورد نظر محسوب

استان تهران ،به نظر ميرسد ICPهاي عمده و با اهميت تهران از

شود؛ چراكه در اين صورت ارتباط و وابستگي صنايع نوين با مراكز

جمله پارس آنالين قادر به ارايه سرويسهاي بيسيم و ADSL

مذكور عمدتا از نوع غيرفيزيكي بوده و براساس تعامل سريع در

بهصورت اختصاصي به مناطق ذكر شده هستند.

محيط غالبا مجازي صورت ميگيرد.

از جمله امتيازات قابلتوجه و متمايزكننده اين منطقه نسبت به

با توجه به موارد ذكر شده و بررسيهاي صورت گرفته ،پهنههاي

منطقه غرب تهران ،برخورداري فرودگاه بينالمللي امام خميني

جنوبي و غربي تهران هر دو از مزيت تقريبا يكسان و مشابهي از

(ره) از يك فيبر نوري اختصاصي است كه با طراحي و ايجاد

نظر دسترسي به مراكز علمي و تحقيقاتي در منطقه مورد مطالعه

زيرساختهاي كافي و مناسب براي برقراري ارتباط با منطقه

برخوردارند .ولي وجود فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) در

انتخابي براي استقرار صنايع نوين ،ميتوان وسايل تحقق اهداف

پهنه جنوبي ،ميتواند با تسهيل و تسريع دسترسي به نيروهاي

منطقه را مهيا كرد.

متخصص و امكانات تحقيقاتي ،آزمايشگاهي و ساير تسهيالت

مقايسه دو پهنه غرب و جنوب از ديدگاه مراكز علمي

و تحقيقاتي

مراكز تحقيقاتي و علمي ،بهخصوص از نظر بينالمللي ،موازنه را به
نفع پهنههاي جنوبي براي استقرار صنايع نوين تغيير دهد.

دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي مستقر در تهران از تعدد و كيفيت

همانگونه كه مالحظه ميشود ،روش رياضي بهكار گرفته شده

سطح بااليي برخوردارند و با توجه به تاثير و اهميت اين مزيت در

( )TOPSISو همچنين مطالعات كارشناسي صورت گرفته

مكانيابي منطقه ويژه استقرار صنايع نوين ،ميتوان گفت تهران

(شامل مطالعات زيرساخت ،شبكههاي اطالعاتي و ارتباطي ،مراكز

داراي اولويت خاصي در اين زمينه است؛ ولي نكته حائزاهميت اين

تحقيقاتي) پهنه جنوب را بهعنوان پهنه مناسب و بهينه براي

است كه اين موضوع نه از جنبه مكاني و جغرافيايي بلكه بيشتر

استقرار منطقه ويژه صنايع نوين تشخيص دادهاند.
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مكانيابي نهايي پهن ه مستعد براي استقرار
منطقه ويژه صنايع مبتني بر فنآوریهاي برتر
در منطقه جنوب استان تهران

38

(متروپل) برقرار ميكند .شهر فرودگاهي شمار فزايندهاي از خدمات
لونقل را در خود جاي ميدهد.
و تسهيالت غيرمرتبط با وظايف حم 
چنين شهري ،فضايي از يك شهر جهاني را كه مردم و مليتهاي

با توجه به گستردگي منطقه جنوب استان تهران و همچنين با در

گوناگون در آن فعاليت ميكنند ،به تصوير ميكشد .گردشگران،

نظر گرفتن اين موضوع كه در فاز  ،1چند پهنه (محدوده فرودگاه

صاحبان كسب و كار و كارآفرينان در آن استقرار پيدا ميكنند.

امام (ره) ،منطقه پرند و  )...در منطقه جنوب ،مستعد جانمائي

شهرهاي فرودگاهي نه تنها ميتوانند بهعنوان پيشرانههاي نيرومند

منطقه ويژه استقرار صنايع نوين تشخيص داده شدهاند ،ارزيابي

در عرصه توسعه اقتصادي و اجتماعي پيراموني و به عبارت ديگر،

پهنههاي مستعد و معرفي پهنه برتر و نهايي براي استقرار منطقه

حوزه نفوذ خود قلمداد شوند ،بلكه همزمان ميتوانند تسريعكننده

ويژه صنايع نوين امري ضروري است.

«روند جهاني شدن» نيز بهشمار آيند».

مطالعات ميداني و كتابخانهاي حاكي از آن است كه اين پهنهها

با توجه به طراحي و اجراي طرح شهر فرودگاهي در جوار فرودگاه

ازنظر بسياري از معيارها مانند دسترسي به منابع آب ،گاز ،برق،

بينالمللي امام خميني (ره) به وسعت  13700هكتار ،بهعنوان

مخابرات و  ...تفاوت محسوسي با يكديگر ندارند؛ اما ميتوان

يكي از بزرگترين طرحهاي توسعه كشور و برخورداري اين طرح

اين مناطق را از نقطهنظر معيارهايي نظير دسترسي به فرودگاه،

از ويژگيهاي منحصر به فردي چون در برداشتن منطقه آزاد به

دسترسي به جاده ،وجود اراضي مناسب با وسعت كافي ،نداشتن

وسعت  1500هكتار و مناطق ويژه با وسعت  2500هكتار در

معارض در تملك زمين ،خصوصي يا ملي بودن اراضي و  ...مورد

شهر فرودگاهي ،نزديكي به فرودگاه و امكان تبادل نيروي انساني

ارزيابي و مقايسه قرار داد.

متخصص در سطح بينالمللي و نيز برخورداري از اراضي وسيع و

به طور كلي ،وضعيت حقوقي مناطق ويژه ايجاب ميكند كه اينگونه

امكانات زيرساختي و تاسيساتي پيشرفته پيشبيني شده در طرح

مناطق در مجاورت مرزهاي هوايي قرار گيرند تا از اين مزيت براي

اين شهر ،اين محدوده مناسبترين مكان جهت استقرار صنايع

گسترش ارتباطات بهره گرفته شود .بهعالوه نيازهاي صنايع نوين

نوين محسوب ميشود .مهمترين داليل جهت اثبات اين امر را

به ارتباطات فرامرزي  -چه در جنبههاي توليدي و چه به جهت

ميتوان به شرح زير برشمرد:

دسترسي به نيروهاي متخصص خارجي -بر اهميت نزديكي به

 -با توجه به  3ويژگي اصلي صنايع نوين كه اوالً حساس به زمان

فرودگاه ميافزايد .بنابراين مناطق اطراف فرودگاه بينالمللي امام

هستند (بهدليل ارتباط تنگاتنگ با تحوالت فنآوري و لزوم جايگزيني

خميني (ره) براي برآورده كردن اين نياز منطقه ويژه ،بهطور قطع

سريع با نسل جديد فنآوريها) ،ثانياً كموزن و كمحجم هستند و

ارجحيت قابلمالحظهاي نسبت به ساير مناطق دارد.

لونقل هوايي براي صدور
ثالثاً گرانبها هستند ،بنابراين استفاده از حم 

در حال حاضر پيرامون فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) ،طرحي

و توزيع محصوالت اين صنايع از ضرورت قابلتوجهي برخوردار است.

با عنوان شهر فرودگاهي در حال طراحي و در آستانه اجرا است .شهر

استقرار اين صنايع در جوار فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) و در

فرودگاهي ( )Airport Cityبراساس ادبيات نوين« ،مكاني است

محدوده شهر فرودگاهي به اين نياز پاسخ ميدهد.

كه با هدف تبديل به يك قطب ترابري و كانون كسب و كار طراحي

 -با توجه به استقرار منطقه آزاد و ويژه اقتصادي ،استفاده از كارشناسان

ميشود .يك شهر فرودگاهي هر دو وجه مسافري و بار را همراه

علمي و متخصصين در سطح بينالمللي و نيز صاحبان فنآوري در

با ويژگي شهري دربر گرفته و با برخورداري از انواع كاربريهاي

اين مناطق به شيوهاي آسانتر ،سريعتر و كمهزينهتر امكانپذير است.

توليدي و خدماتي ،تعامل و مشاركت سازندهاي را با مادرشهر خود

 -براي معرفي محصوالت توليد شده با استفاده از فنآوریهاي

منابع و مآخذ

نوين ،پردهبرداري از محصوالت جديد و معرفي آنها به بازار

پيشبينيشده در شهر فرودگاهي (امكانات جادهاي مجهز مسافر

جهاني ،برگزاري نمايشگاه براي نمايش و فروش محصوالت و

و بار ،خطوط ريلي ،امكانات مترو ،خدمات حملونقل عمومي

دستآوردهاي جديد فنآوری ،استفاده از امكانات حملونقل

مانند  BRTو)LRT؛

هوايي ،منطقه آزاد و منطقه ويژه اقتصادي حائز اهميت است.

 -امكان بهرهگيري از تاسيسات زيربنايي پيشبينيشده در شهر

تمامي اين امكانات در قالب شهر فرودگاهي تمركز يافتهاند.

فرودگاهي (آب ،برق ،گاز و )...؛

از ديگر داليل انتخاب شهر فرودگاهي بهعنوان منطقه استقرار

 -امكان بهرهگيري از امكانات زيرساختهاي اطالعات و ارتباطي

صنايع نوين در كشور ،ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

پيشرفته و مجهز پيشبينيشده در شهر فرودگاهي ( ITو )ICT؛

 -وجود اراده قوي در جهت توسعه شهر فرودگاهي و وجود

 -امكان بهرهگيري از امكانات پيشرفته پيشبيني شده در بخشي از

پشتوانههاي حمايتي دولتي از فعاليتهاي مستقر در اين شهر؛

منطقه آزاد شهر فرودگاهي جهت توسعه فنآوریهاي نوين شامل

 -پيشبيني منطقه ويژه اقتصادي و آزاد تجاري در شهر فرودگاهي

عملكردهاي دانشگاه ،پارك علم و فنآوری ،مراكز علمي و تحقيقاتي

و امكان استقرار در اين مناطق و بهرهگيري از امكانات و تسهيالت

و  ...و امكان تبادل نيروي انساني و علمي با اين مراكز؛

آنها (مانند معافيتهاي مالياتي ،تسهيالت گمركي در صادرات و

 -امكان برخورداري از خدمات مجهز در نظ ر گرفتهشده در شهر

واردات مواد اوليه و محصوالت نهايي و )...؛

فرودگاهي جهت استفاده نيروهاي متخصص فعال در منطقه ويژه

 -امكان بهرهگيري از تسهيالت زيرساختي پيشرفته و متنوع

صنايع نوين (شامل امكانات اقامت موقت ،تفريحي ،ورزشي و .)...

منابع و مآخذ:
· ·سند آمايش سرزمين
· ·سند چشمانداز  20ساله
· ·سند قانون برنامه چهارم
· ·سند قانون برنامه پنجم
· ·سند استرتراتژي توسعه صنعتي
· ·طرح جامع تهران
· ·طرح مجموعه شهري تهران
· ·سند  10ساله توسعه فنآوری نانو در جمهوري اسالمي ايران 1384-1393
· ·برنامهريزي استراتژيك صنعت نرمافزار ،وزارت صنايع و معادن ،مركز صنايع نوين
· ·گزارش نخستين دوره آموزشي در ايران براي مديران شركتهاي High-Tech
· ·مقدمهاي بر اقتصاد دانايي ،وزارت صنايع و معادن ،معاونت برنامهريزي ،توسعه و فنآوری ،تابستان 1383
· ·اولويتهاي توليد نرمافزار ،وزارت صنايع و معادن ،مركز صنايع نوين ،اسفند 1383
· ·تاثير فنآوری بر اقتصاد ،وزارت صنايع و معادن ،معاونت برنامهريزي ،توسعه و فنآوری ،بهار 1384
· ·شرحي خالصه از نظام اقتصاد مبتني بر دانش در سنگاپور ،فاطمه هاشم ،وزارت صنايع و معادن ،دفتر پژوهش فنآوری و آموزش
· ·توسعه پايدار مبتني بر فنآوری اطالعات ،فرنود حسني
· ·بررسي وضعيت نرمافزار در ايران ،عليرضا فتحي
· ·نقش مؤسسات پژوهش كاربردي در توسعه صنعت نرمافزار كشور ،دفتر همكاريهاي فنآوری رياست جمهوري ،كميته مطالعات فنآوری اطالعات
· ·اظهارات دكتر يخچالي عضو هيات علمي انيستيتو ملي تحقيقات بيوتكنولوژي ايران در نخستين همايش بيوتكنولوژي در دانشگاه شهيد
چمران اهواز  ،1384درج در روزشمار موفقيتهاي دانشمندان ايراني در بيوتكنولوژي در طول يك سال گذشته
· ·وضعيت شركتهاي فعال در حوزه نانو ،فرصتهاي نانو تكنولوژي ،جلد اول ،ويرايش دوم
· ·سند ملي زيستفنآوری جمهوري اسالمي 1384
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فهرست نشريات و كتابها

گروه بینالمللی رهشهر تا کنون  127نشریه با عناوین ذیل منتشر کرده
است:

 -111از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش دوم)
 -112بند رخشک (پائیز )1388

 -113شرق ایران خاستگاه توسعه ترانزیت منطقای (پائیز )1388
 -114صنعتیسازی ساختمان گامی بلند برای تامین مسکن مردم (زمستان )1388
 -115مدیریت هوشمند خوردگی ،حفظ ثروت ملی (بهار )1389
 -116بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها (بهار )1389
 -117اكوهتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار (تابستان )1389
 -118فتوولتاتيك تلفيقي ،انرژي در كالبد معماري (تابستان )1389
 -119اصالح الگوي استقرار جمعيت،گامي به سوي توسعه پايدار (پاييز )1389
 -120نانوفنآوری در معماري (زمستان )1389
 -121مديريت حمل بار ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور (زمستان
)1389
 -122بازار مسافر هوايي بينالمللي ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور
(زمستان )1389
 -123نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان (معماری همساز
با اقلیم و مشکالت ناشی از عدم توجه به آن -بهار )1390
 -124شهر فرودگاهي بستر توسعه گردشگري ،گامي بلند در جهت توسعه پايدار -بهار
1390
 -125ارائه ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد داراي كهولت ،تاتواني ،اختالل و
معلوليت در بخش زميني فرودگاه
 -126نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان (نور روز در
معماري -تابستان )1390
 -127شهر فرودگاهي بستر توسعه تجارت ،چشمانداز تجارت جهاني ،چالشها و
فرصتهاي ايران _ تابستان 1390

نشریات تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بينالمللي
رهشهر

 -1بازارچه صنايع دستي در كوهپايههاي شمال تهران (بخش شهر سالم) تير ماه

1374
 -2بهينهسازي خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ (دي ماه )1373
 -3بهينهسازي بار ترافيكي بزرگراهها (بخش شهر سالم) (دي ماه )1373
 -4پارك انرژيهاي نو (بخش شهر سالم) ـ (شهريور ماه )1373

 -9پژوهش در تاريخچه ،مفهوم و سير تحول «شهرسازي» و «شهر سالم»
در فرهنگ ايران واسالم (بخش شهر سالم) ـ آبان ماه 1372
 -10اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ (بخش انرژي) زمستان 1372
 -11تحليل منطقهاي سيالب در حوضههاي شمالي تهران (بخش عمران آب)
بهار 1373
 -12انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي
(بخش عمران آب) زمستان 1372
 -13حقايقي در مورد شركتهاي بزرگ (بخش تحقيق و توسعه) زمستان 1372

ضمنا كتابهاي زیر توسط گروه بينالمللي رهشهر منتشر گردیده
است:
-1كتاب آموزش نرمافزار )1389( Revit architecture 2009
 -2آشنایی با راهکار مدیریت پروژه جامع (بهار )1389
 -3درختان در منظر شهري ()1389
 -4نانوفنآوری براي همه ()1387
 -5با گياهان آب را تصفيه كنيم
 HSE -6در سفر()1385
 -7ترجمه كتاب «چگونه هواي پاكيزه بكاريم»
 -8ترجمه كتاب «طراحي فضاي سبز» در حال ويرايش
 -9ترجمه كتاب «تنظيم شرائط محيطي» آماده چاپ
 -10تدوين كتاب راهنماي برنامهريزي سه بعدي )1382( OpenGL
 -11ترجمه كتاب «برنامهريزي و طراحي هتل» در سال  76توسط سازمان
برنامه و بودجه چاپ و توزيع شد
 -12تدوين كتاب «خودآموز اتوكد )1373( »12
 -13ترجمه كتاب «سازههاي آبي» ()1373
 -14ترجمه كتاب «سازه پاركينگهاي طبقاتي» ()1372
 -15صرفه جويي در انرژي ( 20جلد)
 -16استانداردهاي صنعت آب كشور با همكاري وزارت نيرو
و سازمان برنامه و بودجه ( 25جلد)
 -17اصول طراحي ساختمانهاي اداري
 -18اصول زمين كردن الكتريكي (اتصال به زمين)
( ELECTRICAL GROUNDINGمترجم :رهشهر)
 -19منظرسازي (طراحي ،اجراء)

 -5استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري (بخش شهر سالم)

( LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICESمترجم :رهشهر)

 -6سازماندهي كاركردهاي بهينهي نمايشگرهاي ديجيتالي (بخش شهر سالم)

كتابهاي زیر نيز توسط گروه بينالمللي رهشهر در دست چاپ است:

(ارديبهشت ماه )1373
اسفند ماه 1372
 -7شهرك ترافيكي كودكان (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372
 -8پارك پويش :انديشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة  20شهرداري
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تهران (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372

 -1مواد هوشمند و فنآوریهاي نانو" نانوفنآوری"

 -2منظرسازي پايدار براي همه
 -3برنامهريزي شهري در اقليمهاي گرمسير

