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برترینهاینوآوریمحصولشرکتهایایرانی
دومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی در دانشگاه شریف برگزار شد

سرمقاله

برنامه فردا: بلوغ در نوآوری

در طول س��الهای اخیر فضای کس��ب و کار دچار 
تحوالت جدی ش��ده است. به طوری که در سال های 
آینده، کس��ب وکارها به منظور حفظ جایگاه خود در 
عرص��ه رقابت و ارتب��اط با مش��تریان، بیش از پیش 
به ه��وش مصنوعی روی خواهن��د آورد. با نگاهی به 
فهرس��ت 10ش��رکت برتر جهان در لیست فورچون 
میت��وان دریافت که ش��رکتهای تکنول��وژی محوری 
مانن��د اپل ، گوگل ، مایکروس��افت و ... در صدر این 
فهرس��ت قرار دارن��د. نگاهی دقیق تر ب��ه این نکته، 
نشان می دهد که وجه اش��تراک تمامی این شرکتها 
تالش برای نوآور ب��ودن و ارائه محصوالت و خدمات 

جدید به مشتریان و کاربرانشان است. 
رضایت و خشنودی مشتری از برآورده شدن نیازهایش 
و احساس حمایت از سوی تولیدکننده نکتهای است که 
سالهای اخیر، از سوی فعاالن اقتصادی، به خوبی درک 
شده است. موفقیت سال گذش��ته ، استقبال از فضای 
فراهم شده و تالش شرکتها برای ایجاد محصوالت نوآور 
از یک سو و نیز فرهنگ س��ازی فرایندهای نوآوری در 
تولید محصوالت جدید و در نهایت س��وق دادن این دو 
مهم در جهت مس��تند سازی دانش برای تکرار پذیری 
نوآوری در حوزه کاال و خدمات انگیزه اصلی برای تداوم 
این رویداد بوده اس��ت. به دلیل سطح باالی درخواست 
و توقع از جش��نواره نوآوری محصول برنامههایی برای 
سال آتی در نظر گرفته شده است که با تکیه بر آن در 
قالب تشکیل مرکز نوآوری محصول و ارائه آموزش های 
مشاوره اجرای پروژه های عملیاتی تالش خواهد شد تا 
نظام نوآوری محصول در شرکت های ایرانی ارتقاء یابد. 
امید است تشکیل این مرکز بتواند گامی در جهت بلوغ 

و تکامل نظام نوآوری محصول در سطح کشور باشد.

هادی اسدی
دبیر اجرایی جشنواره
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دکتر علی ملکی،قائم مقام پژوهشـکده سیاستگذاری علم، 
فناوری و صنعت دانشگاه شـریف و دبیر علمی جشنواره ملی 
محصول نوآور در س��خنرانی خود به بررسی گزارش جهانی شاخص 

های نوآوری و وضعیت ایران در این گزارش پرداختند.
    ایش��ان اظهار داش��تند که 
اقتصاد ها در فرآیند رش��د خود 
در ابت��دا از س��مت اقتصاد های 
متک��ی بر م��واد خام به س��مت 
اقتص��اد صنعت��ی و در نهایت در 
مرحله س��وم رش��د ،به س��مت 
اقتصاد متک��ی بر نوآوری حرکت 
می کنند .بخش عمده ای از رشد 
اقتصادی پای��دار و حفظ محیط 
زیست وابس��ته به این مرحله از 
رشد است و کش��ور ما در سطح 
کالن در حض��ور موث��ر در ای��ن 

مرحله ناکام بوده است.
    وی در ادام��ه س��خنان خود به معرفی گزارش ش��اخص نوآوری 
جهانی پرداخت و اعالم کرد که طی این گزارش مجموعه های بزرگی 
در جهان به بررس��ی وضعیت نوآوری در کشور های جهان و سنجش 
ش��اخص های ورودی و خروجی نوآوری می پردازند و با بررس��ی این 
گزارش می توان تحوالت و وضعیت نوآوری در ایران را بررسی نمود.

    دبیر علمی جش��نواره در ادامه س��خنان خ��ود عنوان کرد: ایران 
در منظق��ه خود به لحاظ ش��اخص های نوآوری پیش��تاز اس��ت و در 
س��ال های 2012 تا 2017 از رتبه 104 به رتبه 75 ارتقا یافته است.
با بررس��ی ش��اخص های گوناگون این گزارش می ت��وان دریافت در 
بیشتر موارد کش��ور رشد داشته 
اس��ت که در نهایت به رشد رتبه 
کش��ور منتهی ش��ده است ولی 
در یک س��ری ش��اخص ه��ا نیز 
کاهش رتبه داش��ته ایم که یا به 
معن��ی نزول عملکرد بوده و یا به 
معن��ی عقب افتادگ��ی در مقابل 
رقبای جهانی است.از مهم ترین 
مواردی که رتبه کش��ور در سال 
های اخیر دچار افت ش��ده است 
می توان ب��ه ضعف در سیس��تم 
آم��وزش ابتدایی،ضع��ف در زیر 
س��اخت های فناوری اطالعات و 
ارتباطات،ن��زول رتبه محیط کس��ب و کار و کاهش رتبه جذب دانش 
وپیوند های نوآوری اش��اره کرد که در این میان زیر رکن های جذب 
دانش وپیوند های نوآوری افت بیش��تری را به نسبت دیگر زیررکن ها 
داش��ته اند و این نکته نشان از پیوند ضعیف شرکت ها با مراکز علمی 
و تحقیقاتی و عدم توجه به نوآوری های خارج از محیط شرکت دارد.

دبیـر  اسـدی  هـادی   
ب��ه  اجرایـی جشـنواره  
معرفی روی��داد و اه��داف و 
دی��دگاه ه��ای آن پرداخت 
.وی اظهار داش��ت جشنواره 
مل��ی ن��وآوری محص��ول در 
برگزاری خود  دومین س��ال 
و با حمای��ت معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری 
قصد دارد تا فرهنگ نوآوری 
را در سطح شرکت ها نهادینه 
کند و با بررس��ی محصوالت 
در  ش��رکت ها،بهترین ها 
نوآوری محصول را شناسایی 

کرده و از آنها تقدیر به عمل بیاورد و در نهایت تکرارپذیری نوآوری را ارتقا 
بخشد.     وی عنوان کرد:امسال برای 170  شرکت نامه حضور در جشنواره 

ارس��ال شد و بعد از بررسی و 
غربالگری اطالعات واصله ،37 
شرکت که مستندات الزم را 
دارا بودند،حائز ش��رایط برای  
دریاف��ت کارب��رگ محصول 
نوآور ش��ناخته ش��دند  و در 
نهای��ت پس از بررس��ی تیم 
ارزیاب��ی، 16 محصول از 14 
ش��رکت امتی��از الزم ب��رای 
دریافت جایزه محصول نوآور 
را کس��ب کردند.بنا به اظهار 
دبی��ر اجرایی، م��دل ارزیابی 
جش��نواره مطابق ب��ا فرآیند 
بل��وغ  طراح��ی ش��ده برای 
آن،در س��ال های آتی با شاخص های سخت گیرانه تر به ارزیابی شرکت 

ها خواهد پرداخت.

دکتر محمـد ناطق: امروزه 
تمام��ی کس��ب و کارها، بخش 
عمده ای از منابع خود را صرف 
شناسایی و ایجاد ارزش بیشتر 
ب��رای مش��تریان می کنن��د تا 
بتوانند در رقابت، از رقبای خود 
پیش��ی بگیرن��د. آن چیزی که 
در ای��ن میان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت یافت راههایی 
نوین ب��رای ایجاد ارزش متمایز 
در قالب محص��والت و خدمات 
جدید برای مش��تریان است که 
تعری��ف ما از ن��وآوری محصول 
می باشد. با این تعریف مختصر، 
بدیهی اس��ت که برای توس��عه 

فرایندهای نوآوری محصول در ش��رکتها و س��ازمانها نیاز به توس��عه 
فرایندی از بازار تا بازار می باش��د که ضمن شناسایی بهترین ایده های 
منتج از نیازهای اساس��ی مش��تریان، با انتخاب و توس��عه محصوالت 
مبتن��ی بر این ایده ها، به النچ موفق این محصوالت و خدمات نوآورانه 
در می��ان گروههای مش��تریان ه��دف پرداخته و بتوان��د فضای بازار 

مناسبی برای این نوآوری ها ایجاد 
نماید.  جشنواره نوآوری محصول 
در دو س��ال اجرای ای��ن رویداد، 
با توس��عه و معرف��ی مدل مرجع 
 )PIRM( محص��ول  ن��وآوری 
سعی نموده اس��ت تا با ارزیابی و 
عارضه یاب��ی فراینده��ای نوآوری 
محص��ول ش��رکت ها مبتن��ی بر 
این م��دل مرجع، به شناس��ایی 
نقاط قاب��ل بهبود ش��رکت ها در 
حوزه نوآوری محصول پرداخته و 
راهکارهایی را برای بهبود س��طح 
ن��وآوری محص��ول در ش��رکتها 
فراهم آورد. ضم��ن اینکه با ارائه 
ی��ک اس��کن س��ریع بیرون��ی از 
فعالیتهای نوآوری محصول ش��رکت، ام��کان بهره گیری از نگاه بیرونی 
مش��اوران صنعت نیز فراهم می آید. امید اس��ت توسعه فعالیتهای این 
جش��نواره در قالب "مرکز ن��وآوری محصول" بتواند در بهبود س��طح 
نوآوری محصول در ش��رکتهای ایرانی و ارتقای جایگاه آنها در س��طح 

بین المللی تاثیرگذار باشد.

لزوم توجه به نوآوری محصول  نهادینه کردن فرآیندهای نوآوری محصول

مدیریت مبتنی بر نوآوری، فناوری و تکنولوژی

اقتصاد متکی بر نوآوری

رشـت  دکتـر   
معـاون  چیـان 
آموزشـی دانشگاه 
صنعتی شـریف در 
به  خ��ود  س��خنرانی 
بیان وضعیت مدیریت 
ص��ا  خصو ، بع منا
منابع انس��انی و قشر 
کشور  کرده  تحصیل 
پرداختند.ایش��ان ب��ا 
از  آمارهای��ی  بی��ان 
وج��ود چه��ار ونی��م 
دانش��جو،با  میلی��ون 
و  تقریب��ی  هزین��ه 
سالیانه  بینانه  خوش 
10 میلی��ارد دالر در 

س��ال خبر دادند و اظهار کردند:ما در کش��ور به می��زان کافی نیروی 
انس��انی متخصص داش��تیم و س��رمایه گذاری در ح��وزه هایی چون 

نشان می  مس��کن 
ده��د که س��رمایه 
نیز ب��ه اندازه کافی 
در کش��ور وج��ود 
نتیجه  در  داش��ته 
در  مفق��وده  حلقه 
برای  م��ا  اقتص��اد 
ای��ن  از  اس��تفاده 
نی��روی  پتانس��یل 
بح��ث  انس��انی، 
مدیریت  و  فناوری 
متذکر  است.ایشان 
اقتصاد  در  ش��دند 
مدیریت  با  امروزی 
ه��ای کهن��ه نمی 
ت��وان ادام��ه داد و 
رقابت در دنیای امروز به س��رعت ش��ما را از گردونه صنعت خارج می 

سازد.
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 نقش نوآوری باز
در تولید محصوالت نوآورانه

جعفر اسدی، عضو کمیته علمی و شـورای سیاست گذاری جشنواره نوآوری 
محصول: در دنیای امروزی با توجه به س��رعت تغییرات تکنولوژیکی و وجود فضای 
رقابتی بسیار شدید، چرخه ی عمر محصوالت کوتاه شده و تغییرات در حوزه محصولی 
به س��رعت اتفاق می افتند.  در نتیجه نوآوری در محصوالت و سرعت بخشیدن به آن 
اهمیت بس��یار زیادی پیدا کرده است. در این شرایط بهره گیری از فرآیندهای سنتی 
نوآوری دیگر پاس��خگوی س��رعت تغییرات نیست و الزم اس��ت تا با دیدگاهی باز به 

حوزه نوآوری پرداخته شود.
نوآوری باز الگوریتمی مبتنی بر این فرض است که اگر شرکت ها به دنبال ارتقای 
س��طح فناوری خود هس��تند، می بایس��ت از ایده های فناورانه خارجی همانند ایده 
های داخلی بهره برده و از راه های داخلی و خارجی متنوع به س��مت و س��وی بازار 

استفاده کنند.
تاکی��د م��دل نوآوری باز بر روی ورود ایده ه��ای نوآورانه )هم از جنس محصول و هم 
از جنس مدل کس��ب و کار( و ضرورت رهاس��ازی ایده ها برای خروج از شرکت با هدف 
درآمدزایی بیشتر، است. بر اساس مدل نوآوری بسته برای به دست آوردن سود از تحقیق 
و توسعه، باید خودمان نوآوری کنیم، سپس آن راتوسعه دهیم اما بر اساس اصول نوآوری 

باز ما باید از ایده های خود و دیگران سود ببریم.

در دنیای واقعی کس��ب و کارهای پیش��رو هم در حوزه B2C و هم در حوزه B2B از 
روشهای مختلف نوآوری باز برای توسعه محصوالت خود بهره برده اند. برای مثال  شرکت 
دل ی��ک وب س��ایت به نام  Idea Storm  ایجاد کرد که به ه��ر کاربر اجازه می داد تا 
ایده هایش را درباره محصوالت مورد عالقه خود، و محصوالت جدید شرکت ارایه دهد. این 
پلت فرم این شرکت را قادر ساخت تا ایده های نوآورانه ای را توسط جامعه ای از کاربرانش 
دریافت نموده، و براساس آن ایده ها، نوآوری هایی در محصوال خود ایجاد نماید. آی بی ام 
نیز جلسات آنالینی با عنوان “JAM” راه اندازی نمود که در آن کاربران حرفه ای آی بی 

ام به ارائه راه حل برای مشکالت مشتریان می پرداختند.
در حوزه B2B هنگامی که بوئینگ طراحی هواپیمای Dreamliner را انجام می 
 ،General Electricو Rolls-Royce داد،از بیش از 50 شرکت کلیدی، از جمله
ب��رای ایجاد این هواپیماها، دعوت به مش��ارکت و ارائه ای��ده و راهکار نمود. بنابراین 
با توجه به اینکه نوآوری س��هم عمده ای از سودآوری س��ازمان را در شرایط امروزی 
به خود اختصاص داده اس��ت و با توجه به تجارب کس��ب و کاره��ای معتبر دنیا در 
بهره گیری از نوآوری باز،  الزم است تا مدیران کسب و کارها بستر پیاده سازی فرایند 
نوآوری باز را در سازمان های خود ایجاد نموده و با جلب مشارکت مشتریان و شرکای 

تجاری خود، از مزایای آن بهره مند شوند.

 نرم افزار موبایل افتتاح سپرده قرض الحسنه را معرفی کنید:
در کالم اول ایـن نـرم افزار فرآیند افتتاح سـپرده را برای 
مشـتریان بدون حضور در شعبه فراهم می سازد. با توجه به 
توسعه بانکداری باز یعنی تطبیق نیاز مشتریان با توانایی بانک 
و همچنین توسـعه روز افزون ابزارهـای دیجیتالی و موبایل، 
بانک انصار بر اسـاس هدف گذاری »تمام الکترونیک« بودن، 
تصمیم دارد خدمات خود را  از طریق گوشـی های هوشمند 
تلفـن همراه گسـترش دهد. لـذا خدمات مختلفـی از قبیل 
خدمت همراه بانک، آنی بانک و آنی بانک گرافیکی را قبال در 
اختیار مشتریان محترم قرار داده بود و خدمت جدید افتتاح 

حساب توسط گوشی هوشمند تلفن همراه است. 
بدیـن ترتیب که کلیـه اطالعات موردنیاز افتتاح حسـاب 
سپرده قرض الحسنه از طریق تلفن همراه اخذ شده و توسط 
سیسـتم های نرم افزار کنترل و بررسی الزم صورت گرفته و 

نهایتاً حساب سپرده قرض الحسنه افتتاح می شود.
 ایـن محصول چه کارکردها و مزیت هایی برای پیشـبرد 

اهداف بانک انصار داشته است؟
بانک انصار یکی از بزرگترین بانک هایی است که در حوزه 

ترویج قرض الحسنه به مشـتریان خود سرویس 
داده اسـت و برای توسعه سـنت قرض الحسنه و 
خدمات وابسـته بـه آن، افتتاح سـپرده موبایلی 
ابزار بسـیار راه گشـا و کاربردی برای مشـتریان 
اسـت که با کمترین زمان و در هر موقعیت مکانی 
امکان افتتاح و واریز وجه را برای مشتریان فراهم 

می کند و بانک را در توسعه خدمات قرض الحسنه پشتیبانی 
می کند. از طرفی در کنار برنامه های بانکی به مسائل زیست 
محیطـی نیز کمک کرده و با حذف عبور و مرور مشـتریان و 
کاهش سـفرهای شـهری و کاهش مصرف کاغذ و... به حفظ 

منابع طبیعی و کاهش آلودگی نیز کمک می کند.
  برنامه های آتی نوآوری در بانک چیست؟

همانطور که قبال هم ذکر شـده اسـت با توجه به توانایی ها 
شـبکه ارتباط اینترنت و ارتباطات موبایل بانک انصار سـعی 
دارد با استفاده از این گستردگی و توسعه تکنولوژی تائیر بعد 
زمان و مکان را در خدمات بانکی برای مشتریان کاهش دهد 
یعنـی در یک کالم بتـوان در هر زمان از شـبانه روز و در هر 
مکان جغرافیایی مشتریان از خدمات بانکی ما بهره مند شوند.
  دومین جشـنواره نوآوری محصول برتر ایرانی را چطور 

ارزیابی می کنید.
اوال حرکت بسیار ارزشمندی است که ترویج نوآوری در توسعه 
محصوالت را به دنبال دارد. در کنار آن پیشنهاد می کنم همانطور 
که امسال مدیریت جشـنواره در یک اقدام هوشمندانه دست 
بـه ابتکار انتخاب محصوالت نوآور و برتر زده اند برای حفظ این 
دسـتاوردها همه ساله محصوالت برتر سنوات قبل 
را رسیدگی و ارزیابی کنند و تداوم عمر محصوالت 
انتخاب شده برتر را نیز رصد کنند و درخواست دوم 
اینکه جوان گرایی و بکارگیری نیروی جوان در تولید 
محصول برتر را نیز از پارامترهای ارزیابی جشنواره 

نوآوری محصول برتر ایرانی قرار دهند

مهندس امیر زمانی
رئیس اداره توسعه فناوری اطالعات بانک پارسیان

سامانه "خانه پارسیان" بانک پارسیان در کنار شانزده محصول برتر 
ایرانی معرفی ش��ده، مورد تقدیر وی��ژه کمیته ارزیابی تخصصی قرار 

گرفت.
در دومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی که با همکاری 
و تالش دانشگاه صنعتی شریف و حمایت ستاد توسعه فرهنگ، علم 
و اقتص��اد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 
پژوهش��کده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی 
شریف، مرکز توس��عه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت آموزش و پژوهش وزادت صنعت، 
معدن و تجارت برگزار ش��د، س��امانه خانه پارسیان مورد تقدیر ویژه 

کمیته ارزیابی قرار گرفت.
این س��امانه خدمتی نوین و هوش��مند در صنعت بانکداری کشور 
بوده که از آن برای فعال سازی و غیر فعال سازی خدمات الکترونیک 

بهره برداری می شود.
از امکانات این س��امانه فعال س��ازی و دریافت رمز ورود و رمز دوم 
درگاه های غیر حضوری و غیر فعال سازی آنها، فعال سازی رمز یک 
ب��ار مصرف با بهره برداری از تارنمای بانک و بدون نیاز به مراجعه به 
ش��عبه است، که با تکیه بر امنیت بسیار باال و تکنولوژی هوشمندانه 
آن، آسودگی خاطر مشتریان و کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری را 

به همراه خواهد داشت.

ش��ایان ذکر اس��ت که ه��دف این جش��نواره عالوه ب��ر فرهنگ 
س��ازی ب��رای اس��تفاده از محصوالت ن��وآور ایرانی، تش��ویق تولید 
محص��والت دانش بنی��ان و کاربردی، شناس��ایی محص��والت برتر 
و ب��ا کیفیت تر و معرفی آنهاس��ت.ما بر اس��اس ط��رح و برنامه ای 
ک��ه بان��ک در راس��تای توس��عه خدم��ات غیرحض��وری دارد چند 
 پ��روژه داریم که ش��روع آن ب��ا خدمات خانه پارس��یان آغاز ش��د.
و  مش��تری  بی��ن  فاصل��ه  ت��ا  هس��تیم  آن  ب��ر  م��ا 
کنی��م. ک��م  حض��وری  غی��ر  خدم��ات  ب��ا  را   بان��ک 
برای این مهم نیاز به بستر امنی داشتیم که توسعه پذیری را در آن 
تعریف کنیم. در حال حاضر در "خانه پارسیان" خدمات فعال سازی 
و غیر فعال سازی خدمات الکترونیک فعال شده و این ابتدای فعالیت 
 و خدمات گسترده ای اس��ت که در خانه پارسیان ارایه خواهیم داد.
در آینده نزدیک این بس��تر به عنوان درگاه واسط به جای شعبه قرار 
خواهد گرفت و مجموعه خدمات سال آتی منحصر بفرد خواهد بود 
و عمال ارائه س��رویس بانکداری مجازی را پیاده سازی خواهیم کرد 
 و دیدگاه ما بر آن اس��ت که حوزه الکترونیک بانک توسعه پیدا کند.
در این سامانه غیر حضوری کافی است کاربر یک کارت بانکی پارسیان 
 داشته باشد و شماره همراه و تلفن منزل یا محل کار معتبر اعالم کردا باشد.
استعالم سامانه در مرحله اول از کدملی و سپس پیامک روی موبایل 
انجام میش��ود. در مرحله بعد با نمای��ش چند کارت بانکی و انتخاب 
کارت درس��ت، مجموعه خدمات بانکی ارائه میشود و در صورت نیاز 

به انتقال وجه با تماس به تلفن ثابت امنیت را به حداکثر می رسد.

گفت و گو با علی رضازاده معاون فناوری اطالعات بانک انصار:

 درخشش سامانه "خانه پارسیان"نرم افزار موبایل افتتاح سپرده قرض الحسنه بانک انصار تندیس نوآوری دریافت کرد
در دومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی

مرکز ن��وآوری محص��ول مجموعه ای متش��کل 
از مدیران آش��نا به صنعت، اس��اتید دانشگاهی و 
برگزاری موفقیت آمیز دو دوره از جشنواره نوآوری 
محصول و درک عالقه و انگیزه شرکت های بزرگ 
برای ورود به فضای ن��وآوری، متولیان این رویداد 
مه��م ملی را بر آن داش��ت تا به دنبال تکمیل این 

رویداد و تسری آن به فضای عملیاتی باشند.
از این رو مرکز نوآوری محصول با رویکرد کمک 
به شرکت ها و س��ازمان ها برای تقویت فرآیندها و 
اقدامات منتج به توس��عه محصول جدید از س��ال 
1395 کار خود را شروع کرده است. مرکز نوآوری 

حس��ب  محص��ول 
کس��ب  تجربی��ات 
خدمات  ارائه  ش��ده 
چه��ار  در  را  خ��ود 
برنامه ریزی  س��طح 
است.س��طح  ک��رده 
عن��وان  تح��ت  اول 
ن��وآوری  کلینی��ک 
محص��ول نامگذاری 
محوریت  که  ش��ده 
ارائه  قاب��ل  خدمات 
در ای��ن مرحل��ه را 

ارزیاب��ی و عارضه یابی فرآیندهای نوآوری محصول 
تشکیل میدهند.

مطاب��ق ب��ا مدل طراحی ش��ده ب��رای کلینیک 
نوآوری محصول ضمن بررس��ی بل��وغ فرآیندهای 
ن��وآوری، خروجی های نظ��ام نوآوری ش��رکت با 
شرایط ایدهآل مقایسه و شکاف های احتمالی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. ش��رکت هایی 
که برای ارزیابی کلینیکی وارد این س��طح از مرکز 
می شوند و در نهایت یک گزارش دقیق از وضعیت 
س��المت نظام نوآوری محصول را دریافت خواهند 
کرد ک��ه می تواند به عنوان ی��ک برنامه بهبود در 

دستور کار قرار گیرد.
سطح دوم خدمات مرکز نوآوری محصول مبتنی 
بر خروجی س��طح اول قابل تعریف اس��ت.در این 
مرحله یک ش��رکت می تواند راساً نسبت به بهبود 
وضعیت جاری اقدام نمای��د. درعین حال چنانچه 
ش��رکت برای تشخیص اقدامات و درمان های الزم 
نیاز به مش��اوره داشته باش��د، در سطح دوم وارد 

فرآیند مش��اوره خواهند ش��د ک��ه در انتهای این 
مرحله، متخصصین مرکز نوآوری ضمن طراحی و 
پیش��نهاد برنامه های بهبود توصیه هایی را با توجه 
ب��ه نقاط قوت وضعف ش��رکت برای پیاده س��ازی 
برنامه ه��ای تعریف ش��ده، ارائه خواهن��د کرد. در 
ادام��ه چنانچه ش��رکت تمایل داش��ته باش��د که 
فرآین��د اجرایی بهبود نیز زیر نظ��ر مرکز نوآوری 
محصول انجام گی��رد، متخصصین مرکز مطابق با 
برنامه ریزی های انجام ش��ده اقدامات را به مرحله 

اجرا خواهند گذاشت.
پروژه ه��ای بهبود عموم��اً با فرآینده��ای تغییر 
که  هس��تند  هم��راه 
آنه��ا  پیاده س��ازی 
مستلزم برخورداری از 
دان��ش و تجربه کافی 
است. به هرشکل پس 
پروژه ه��ا  اج��رای  از 
نی��از به پای��ش نتایج 
حاص��ل از تغیی��رات 
وجود  ش��ده  اعم��ال 
که  داش��ت  خواه��د 
در برخ��ی موارد، این 
پای��ش نی��ز نی��از به 
امکانات خ��اص دارد. برای مثال ش��اید در جایی 
نیاز باش��د تا یک تحقیق بازار انجام بگیرد.در این 
حالت مجدداً ش��رکت در س��طجی دیگر میتواند 
تقاضای پایش نتایج را نیز از مرکز داش��ته باش��د.
بدین لحاظ متخصصین ذیربط ضمن طراحی نظام 
پایش نس��بت به جمع آوری و تحلیل داده ها اقدام 

خواهند نمود.
مطابق با آنچه گفته شد، میتوان چنین استنباط 
ک��رد که مرکز نوآوری محصول به گونه ای طراحی 
شده اس��ت که ضمن اعطای آزادی عمل کافی به 
ش��رکت ها جهت انتخاب خدمات مورد نیاز خود، 
همچن��ان خود را مس��وؤل کل فرآیند نوآوری در 
ش��رکت ها می دان��د .به همین س��بب تصور براین 
اس��ت که ش��رکتها با کمترین نگران��ی می توانند 
ضمن مراجع��ه به مرکز ن��وآوری محصول هریک 
از س��طح خدمات درخواس��تی را مطالب��ه نمایند. 
امید اس��ت که این مرکز بتواند موجبات تغییراتی 

شگرف را در سطح صنعت کشور فراهم گرداند.

مرکز نوآوری محصول
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دکتر احمد اختیارزاده، مسـوول کمیته ارزیابی 
جشنواره: خسته شدیم از بس شنیدیم که جهان امروز 
محل رقابت اس��ت و کس��انی در این بازار باقی می مانند 
ک��ه بتوانند با تکیه بر ن��وآوری و ارائه محصوالت جدید، 
نیازهای مش��تریان خود را بهتر پاس��خ بگویند. ذکر این 
نکات تکرار مکررات اس��ت و ما هم که گوشمان پر است 
از ای��ن حرف ها. این که صنعت داخل با مش��کل مواجه 
اس��ت، توانایی رقابت با بزرگان را ندارد، نیاز به دوپینگ 
دولتی و مانع تراشی برای حضور شرکت های بزرگ دنیا 
از طری��ق تعرفه گذاری بر روی واردات و اقداماتی از این 
دست دارد هیچکدام حرف تازه ای نیست. بخش بزرگی 
از صنع��ت ما در این دور باطل گرفتار ش��ده و هنوز در 
نقطه ش��روع در جا می زند. این داس��تان نمایشنامه ای 
است که سالیان سال است در حال اجرا است و پرده های 
آن مرتب در حال تکرار. این سرگذش��ت را طور دیگری 
نوش��تیم تا ش��اید بتوان داس��تان را در پ��رده آخر طور 

دیگری تمام کرد.
پرده اول: انسداد نوآوری

نگاهی گذرا به اکوسیستم نوآوری در شرکت های داخلی 
نش��ان می دهد که حتی برترین ه��ا در صنایع مختلف هم 
در پیاده سازی رویکردهای نوین در خصوص نوآوری مانند 
نظام نوآوری باز چندان موفق نبوده اند. طراحی کانال های 
متنوعی که ایده ها بتوانند در آن ها جریان داش��ته باشند، 
تنظی��م تعامالت و روابط با ایده پ��ردازان داخل یا بیرون از 
ش��رکت، همچنین تعریف فرآیندها و معیارهای شفاف و 
صریح برای ارزیابی، اولویت بخشی و طبقه بندی ایده ها و در 
نهایت توضیح تصمیمات اتخاذ شده برای توجیه صاحبان 
ایده، مسائلی هستند که به دلیل کم توجهی، به معضالت 
اکوسیس��تم نوآوری و نهایتاً بسته شدن فضای نوآوری در 
شرکت ها و محدود ش��دن به ایده های داخلی منجر شده 
است. دست آخر این که انسداد مسیرهای نوآوری و فضای 
ایده پردازی دس��ت مدیران را برای ایج��اد تحول در حوزه 

محصول خواهد بست.
پرده دوم: خشکسالی ایده و سردرگمی

نقص��ان در فضای ن��وآوری باز به مانند آن اس��ت که 
سرچش��مه رودهایی که به یک دریاچ��ه می ریزند، کور 
ش��ده باش��د. دریاچه خشک خواهد ش��د. تنها راه گریز 
این اس��ت که مکانیسمی طراحی شود که بتوان موانع و 
مش��کالت فرآیند طرح و ثبت ایده تا توسعه محصول و 

معرفی آن به بازار را کنترل نمود و در نهایت مش��خص 
کرد که گیر کار کجا اس��ت. این یک اس��تدالل منطقی 
اس��ت که در داخل کش��ور کمتر مورد توجه قرار داشته 
است. بس��یاری از شرکت ها فاقد یک بانک ایده متمرکز 
هس��تند و اگر ه��م محلی ب��رای ذخیره س��ازی ایده ها 
وجود داشته باشد، مس��یر پیموده شده توسط یک ایده 
ثبت نمی ش��ود بنابراین مثاًل نمی ت��وان تحلیل کرد که 
چرا ایده های ارائه ش��ده از س��وی مشتریان هیچ یک به 
محصول تبدیل نشده است! مستندسازی اقدامات انجام 
شده بر روی ایده در طول چرخه توسعه محصول جدید 
و ب��ه دنبال آن تحلیل این جریانات و رفع موانع س��بب 
جریان پی��دا کردن ایده و افزای��ش فرصت های نوآوری 

خواهد شد.

پرده سوم: غلبه بر تاریکی
حرکت در تاریکی را هر کس��ی در زندگی خود تجربه 
کرده است. در هر گام دلهره ای وجود دارد نشأت گرفته 
از ناآگاهی ما نسبت به شرایط پیرامونی و موانع احتمالی 
که بر س��ر راه است. چه خوب است که چراغی در دست 
داشته باش��یم تا این دلهره را از میان بردارد. بسیاری از 
اقدامات نوآورانه در سازمان ها به شکل ذهنی و به واسطه 
اقداماتی حاصل می شوند که مستندی در خصوص آن ها 
وجود ندارد. این جا اس��ت که سازمان همانند کسی که 
آلزایمر دارد به س��رعت همه آن چه آموخته است را در 
کوتاه مدت فراموش می کند و ب��رای اقدام بعدی نیاز به 
تجدید همه تجربی��ات و تحمل هزینه های قبلی خواهد 
بود. داروی این فراموشی اس��تقرار نظام مدیریت دانش 

اس��ت. ابزارهای مدیریت دانش همان چراغی اس��ت که 
راه را برای اقدامات بعدی روش��ن می کند. مستندسازی 
تجربی��ات در کنار ثب��ت دانش حاص��ل از موفقیت ها و 
شکس��ت های قبلی، آن چیزی است که سازمان های ما 
ب��دان نیاز دارن��د تا همانند چراغ راه نوآوران در مس��یر 

دشوار خلق محصول جدید باشد.
پرده چهارم: حس امنیت

محصول نوآورانه آن چیزی اس��ت ک��ه متضمن بقای 
س��ازمان در محیط کسب و کار و افزایش قدرت رقابتی 
آن می گردد. طبیعی اس��ت که تمامی رقبا به دنبال این 
منبع قدرت باش��ند. گاهی اوقات ایده یک نوآوری آنقدر 
س��اده اس��ت که هر کس��ی با دیدن نتیجه کار به خود 
می گوی��د چرا به ذهن خودم نرس��ید که می توان چنین 

کاری را انجام داد؟ در این بین تقلید محصول نوآورانه و 
کپی محصول می تواند تهدیدکننده پایه و اساس برتری 
ما در بازار باشد. به همین دلیل است که امروز در جهان 
بس��یاری از شرکت های پیش��رو و رهبران بازار، اهمیت 
بس��یاری برای حفظ حقوق دارایی های فکری خود قائل 
هس��تند. هر چند که وضع قوانی��ن و مقررات الزم برای 
حمایت از صاحبان ایده و محصول در ید قدرت نهادهای 
حاکمیت��ی اس��ت، اما با ای��ن وجود اس��تفاده از همین 
امکانات حداقل��ی هم در بین ش��رکت هایمان به خوبی 
درک نش��ده اس��ت. بنابراین توجه به حفظ و حراست از 
ای��ده محصول و افزایش ماندگاری مزیت رقابتی ناش��ی 
از آن نکت��ه ای اس��ت که به طور جدی باید در دس��تور 
کار قرار داش��ته باشد تا حس امنیت حاصل از آن بتواند 

انگیزه ای برای تداوم نوآوری در شرکت باشد.
پرده آخر: بر بلندای ابرها

تحق��ق همه آن چه گفتیم در گروی وجود یک هدف 
متعالی اس��ت. هدفی بزرگ که ما را قانع کند باید نوآور 
باش��یم. بای��د هر آن چه در مورد ایده ه��ا رخ می دهد را 
مستند کنیم، باید دانش فرآیندهای منتج به معرفی یک 
محصول جدید را ثبت و ضبط کنیم، باید از حقوق خود 
دفاع کنیم. اما چه کنیم که سقف خواسته هایمان کوتاه 
اس��ت و نگاهمان به بازار داخل. خودمان را اسیر شرایط 
معی��وب و نواق��ص نظام حاک��م بر بازار داخ��ل کردیم. 
خودم��ان را ب��اور نکرده ایم، نگاهمان به فت��ح بازارهای 
جهانی نیس��ت. به همین دلیل اس��ت که انگیزه ای برای 
ن��وآوری نداریم. انگیزه ای برای باز کردن درهای تجارت 
به س��وی بزرگان صنعت جهان را نداری��م. فقط به فکر 
اضافه کردن موانعی برای حضور آن ها هس��تیم. موانعی 
که دست آخر گریبان خودمان را خواهد گرفت. اگر نگاه 
صنعتگران و مس��ئولین تغییر کند، خیلی از موضوعاتی 
که در نمایش��نامه ما بود معنا و مفهوم پیدا می کند. در 
این سال ها با ایجاد همین موانع، بی دلیل بزرگ شده ایم. 
تحم��ل حضور رقب��ای قدرتمند را نداریم چ��را که باور 
کرده ای��م نمی توانی��م رقابت کنیم. اما بای��د قبول کنیم 
که این ش��رایط تا ابد باقی نخواهد ماند. از همین امروز 
باید نگاهمان را تغییر بدهیم. سقف آرزوهایمان را باالتر 
ببری��م و خودم��ان را دوباره تعریف کنی��م. اگر این نگاه 
تغییر کند، همه مشکالت را می توانیم از پیش روی خود 
برداری��م چرا که باور دارم ایرانی توان انجام چنین کاری 

را دارد.

اتفاقینوآوریم:آلزایمردرتاریکی
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محصول نوآورانه فوالد مق��اوم در برابر زلزله در فوالد 
مبارکه با همکاری دانش��گاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی و دانش�گاه صنعتی اصفهان و با همت معاونتهای 
تکنولوژی، بهره برداری و فروش و بازاریابی فوالد مبارکه 
طراحی و تولید ش��د تا این شرکت با ارائۀ این محصول 
ع��الوه بر ارتق��ای رقابت پذیری، گام��ی دیگر در جهت 

ایفای رسالت اجتماعی خود برداشته باشد.
در دومین جش��نوارۀ ملی نوآوری محصول برتر ایرانی 
که به همت دانش��گاه صنعتی ش��ریف و حمایت س��تاد 
توس��عۀ فرهن��گ علم، فن��اوری و اقتص��اد دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در دانش��گاه 
صنعتی ش��ریف، ب��ا حضور برخی مس��ئوالن، نخبگان و 
اس��تادان دانشگاه های کشور برگزار ش��د، در پی تولید 
فوالد مق��اوم در برابر زلزله در ف��والد مبارکه لوح زرین 
نوآوری محصول برتر ایرانی به این شرکت تعلق گرفت.

منوچهـر نیکفر، معاون تکنولـوژی فـــــوالد 
دری��اف������ت  از  پ��س  اصفهـان،  مـبــــارکـه 
ای���������ن لوح زرین گف��ت: فوالد مبارک��ه به عنوان 
یک س��ازمان جهان تراز، نوآوری را ن��ه یک انتخاب که 
ی��ک الزام ب��رای پایداری کس��ب وکار میدان��د و برنامه 
های راهبردی و عملیاتی جامعی در راس��تای تبدیل به 
س��ازمان نوآور تدوین و اجرایی نموده است. یکی از این 
راهبردها، نوآوری در محصوالت است که از طریق توسعۀ 
فرایندهای مربوطه در درون س��ازمان و ش��بکه سازی و 
تعام��ل با محیط محقق میش��ود. بدین منظور ارتباطات 
تعاملی نزدیک و مؤثری با مشتریان برقرار میکند و ایده 
ه��ا و نیازهای آنان را به طور مس��تمر دریافت و تحلیل 
مینمای��د؛ همچنین با رصد بازار، رقبا، روند محصوالت و 
تکنولوژیهای مربوطه سعی میکند سبد محصوالت خود 

را همواره به روز نگه دارد.
وی ب��ا تأکی��د بر اینکه فوالد مبارکه در این راس��تا از 
پتانس��یل و دانش باالی کارشناس��ان و متخصصان خود 
استفاده میکند، تصریح کرد: در همین راستا و در جهت 
تقویت اکوسیس��تم نوآوری، این شرکت تعامالت مؤثری 
با دانش��گاه ه��ا، مراکز تحقیقاتی و ش��رکت های دانش 

بنیان و خبرگان صنعت فوالد برقرار نموده است.
وی کس��ب ای��ن موفقی��ت را مرهون ت��الش جمعی 
مدی��ران و کارکنان ش��رکت و نتیجۀ همکاری صنعت با 
دانش��گاه و نخبگان کشور دانس��ت و صمیمانه از ایشان 

قدردانی کرد.
اس��تفاده از فوالد نرم در قس��مت ه��ای باربر جانبی 
سیس��تم ه��ای مهاربن��دی متمرک��ز )CBF( و خارج 
از مرک��ز )EBF( و همچنی��ن به کارگی��ری آن در ورق 
فوالدی دیوارهای برش��ی ف��والدی )SPSW(، با فرض 
حفظ ظرفیت باربری آنها باعث میش��ود تا سطح مقطع 

مهاربندها و یا ضخامت ورق فوالدی افزایش یابد
در همیـن زمینـه پروفسـور صبـوری اسـتاد 
دانشـکده عمـران دانشـگاه خواجـه نصیرالدین 
طوسـی اف��زود: از زمانی که انس��ان فوالد را در س��ازۀ 
س��اختمان ها به کار گرفت، س��عی ک��رد مقاومت آن را 
افزایش ده��د تا با ظریف تر نم��ودن مقاطع اعضا، وزن 
سازه را کاهش دهد و درنتیجه آن را اقتصادی تر نماید؛ 
ام��ا افزایش مقاومت فوالد نه تنها برای همۀ اعضای یک 
س��ازۀ فوالدی همیش��ه مفید نیس��ت؛ بلکه در بعضی از 
اعضا الزم اس��ت از مقاومت آن تا حد امکان کاسته شود 
تا س��ازه بتواند رفتار بهتری از خود نش��ان دهد. در این 
اعضای س��ازه که قرار اس��ت انرژی وارد به آن را با رفتار 
غیرخطی جذب کنند، بهتر اس��ت از ف��والد با مقاومت 
کم اس��تفاده ش��ود که به آن فوالد نرم گفته میش��ود و 
دارای حد جاری ش��دن اس��می بین 90 تا 120 نیوتن 
بر میلیمتر مربع اس��ت و شکل پذیری زیادی دارد. این 
مطلب در خصوص سازه های فوالدی که در برابر بارهای 
جانبی به خصوص بارهای ناشی از زلزله قرار دارند کامال 

محسوس است.
اس��تفاده از فوالد نرم در قس��مت ه��ای باربر جانبی 
سیس��تم ه��ای مهاربن��دی متمرک��ز )CBF( و خارج 
از مرک��ز )EBF( و همچنی��ن به کارگی��ری آن در ورق 
فوالدی دیوارهای برش��ی ف��والدی )SPSW(، با فرض 
حفظ ظرفیت باربری آنها باعث میش��ود تا سطح مقطع 
مهاربنده��ا و یا ضخامت ورق ف��والدی افزایش یابد. این 
افزای��ش، کاهش قابل توجه تغییر مکان برش��ی طبقات 
و افزایش سختی برش��ی آنها را به دنبال خواهد داشت. 
کاه��ش قابل مالحظۀ تغییر مکان برش��ی طبقات عالوه 
بر آنکه باعث میش��ود اعضای اصلی باربر س��ازه همچون 
س��تونها، به علت تغییر مکان جانبی کوچکتر و درنتیجۀ 
کاهش محس��وس زم��ان در آنها، از گزند آس��یب های 
ج��دی در امان بماند، باعث میگ��ردد از اثرات نامطلوب 

پدیدۀ -P نیز تا حد زیادی کاسته شود.
مطلب اخیر زمانی جدی تر و محس��وس میش��ود که 
س��ازه برای جذب انرژی وارد منطقۀ غیرخطی شود. در 
این حالت میتوان انتظار داشت اعضای باربر جانبی مانند 
مهاربندها یا ورق فوالدی در دیوار برشی فوالدی که در 
آنها از فوالد نرم استفاده شده است، در تغییر مکان های 
کوچکتر غیرخطی ش��ده و عم��ده انرژی را جذب کنند. 
به این ترتیب اعضای اصلی باربر س��ازه مثل س��تونها در 
حالت خطی باقیمانده و از آس��یبهای ناشی از غیرخطی 

شدن در امان میمانند.
با چاق ش��دن مهاربندها در سیستمهای مهاربندی و 

ضخیم شدن ورق فوالدی در دیوارهای برشی فوالدی به 
دلیل استفاده از فوالد نرم در آنها، کمانش آنها در تنش 
های فش��اری باالتری اتفاق خواه��د افتاد. این مطلب به 
مفهوم بهبود محس��وس چرخه های هیسترزیس در این 
سیس��تمها تحت اثر بارهای دوره��ای جانبی و افزایش 
جذب ان��رژی اس��ت؛ بنابراین عمدۀ ظرفی��ت فوالد در 
بارهای دورهای به کار گرفته ش��ده که نشانگر استفادۀ 
اقتصادیت��ر و مؤثرت��ر از فوالد مصرفی در سیس��تمهای 

مقاوم است.
خوشبختانه فوالد مبارکه هم به حساس بودن موضوع 
پی برد و زمانی که درخواست تولید صادر شد، استقبال 

و همکاری کرد
دکتـر محمدرضا طـرقی نژاد؛ رییس دانشـکده 
مهنــدسـی مـواد دانشـگاه صنعتی اصفهان نیز 
اف��زود: این نوع ف��والد به دلیل اینکه نقطۀ تس��لیم آن 
بس��یار پایین است، در دیوارهای برشی ساختمان به کار 
میرود تا در زمان وقوع زلزله بتواند سریعا به تغییر شکل 

پالستیک برسد و تأثیرات مخرب زلزله را از بین ببرد.
نقطۀ تس��لیم باید زیر 100 مگا پاسکال باشد تا بتواند 
ای��ن کار را به راحتی انجام دهد. خوش��بختانه پروژه ای 
در ف��والد مبارکه با هم��ت دکتر صبوری تعریف ش��د. 
ایشان استاد رشتۀ عمران هستند و بحث عمران را پیش 

درخواس��ت  هم  بنده  آوردن��د. 
کردم به عنوان همکار به ایشان 
بپیوندم و در قسمت متالوژیک 
تولی��د فوالد باش��م ت��ا بتوانیم 
راهکارهای��ی در نظ��ر بگیریم و 
تنش تسلیم را به زیر یا نزدیک 
100 م��گا پاس��کال برس��انیم. 
طراح��ی و ارزیابی این محصول 
ازلح��اظ ریخ��ت س��اختاری و 
خ��واص متالورژیکی ب��ه عهدۀ 
بنده و تی��م اینجانب بود. فوالد 
نرم به طب��ع یکی از محصوالت 
نو در دنیا به ویژه در ایران است. 
خوشبختانه فوالد مبارکه هم به 
حساس بودن موضوع پی برد و 

زمانی که درخواس��ت تولید در فوالد مبارکه صادر شد، 
استقبال و همکاری کردند.

هن��وز به نظر من ج��ا دارد که ازلحاظ پژوهش��ی کار 
کنیم هنوز استحکام آن باالتر از 100 مگا پاسکال است. 
بای��د به زیر این مقدار برس��د. با توجه به اینکه کش��ور 
ما، کش��وری حادثه خیز اس��ت و در چند ماه گذش��ته 
چندین زلزله در مکانهای مختلف داش��ته ایم که خرابی 
های بس��یاری به بار آورده است؛ از این رو باید به سمت 
طراحی های نوین در صنایع س��اختمان سازی برویم. به 
همین خاطر اگر از سیس��تم دیوارهای برش��ی استفاده 
شود میتواند به راحتی انرژی اعمال شده از سمت زلزله 
به ساختمان را راحت جذب کند تا خرابی های کمتری 

به بار بیاورد.
در حال حاضر با تش��کیل کارگروه��ی به نام کارگروه 
ارتقای کیفی محصوالت، روی بهبود کیفی هرچه بیشتر 

محصوالت فوالد مبارکه متمرکز شده ایم. 
ای��ن ن��وع ف��والد، مقاومتی کمت��ر از ف��والد معمول 

ساختمانی دارد و قابلیت شکلپذیری آن بیشتر است
غالمرضـا جوانمـردی مدیـر واحد متالـورژی و 
روشـهای تولیـد: طرح نظری��ۀ اس��تفاده از فوالد نرم 
در س��ازۀ ساختمانها در س��الهای اخیر گسترش یافته و 
در دنیا کاربردی ش��ده اس��ت. این نوع ف��والد که دارای 

مقاومتی کمتر از فوالد معمول ساختمانی است و شکل 
پذیری بیشتری نسبت به آن دارد، در سیستمهای باربر 
جانبی س��ازه ه��ا به خصوص برای ج��ذب انرژی به کار 

گرفته میشود.
اس��تفاده از فوالد نرم در سیس��تمهای دیوار برش��ی 
ف��والدی، مهاربنده��ای همگ��را و واگ��را و همچنی��ن 
مهاربندهای مق��اوم در برابر کمان��ش پانل های جاذب 
انرژی و دیگر سیس��تم های مقاوم جانب��ی و رفتار آنها 
کارب��رد دارد و میتواند تحمل باره��ای جانبی را در حد 

باالیی بهبود بخشد.
ب��ا توجه به توانمن��دی باالی ش��رکت در زمینه های 
نوآوری محصول، لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی 

به فوالد مبارکه اختصاص یافت
شـهرام عباسـی مدیر تحقیق و توســعۀ فوالد 
مبارکه گفت: این جش��نواره که دومین س��ال است، با 
حضور شرکتهای برتر این حوزه برگزار میشود و میتواند 
منجر ب��ه ارتقای جای��گاه نوآوری ش��رکت به خصوص 
درزمینۀ محصول ش��ود، این جش��نواره همچنین قصد 
دارد زمینۀ معرفی و تقدیر از تالش��گران صنعت کس��ب 
وکار در ح��وزۀ تولی��د و ارائۀ کاال و خدم��ات جدید به 
جامع��ه را فراهم آورد. در همین راس��تا ش��رکت فوالد 
مبارکه با حمایت و تأکید مدیرعامل شرکت و مساعدت 

معاون��ت تکنول��وژی برای اولی��ن بار در این جش��نواره 
ش��رکت نمود و با معرفی محص��ول نوآورانه فوالد مقاوم 
در برابر زلزله که حاصل تالش همکاران در معاونت های 
بهره ب��رداری، فروش و بازاریاب��ی و تکنولوژی در قالب 
یک پروژه تحقیقاتی مشترک با دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوس��ی و دانشکده مهندس��ی مواد دانشگاه 
صنعت��ی اصفهان بود، خود را در معرض این ارزیابی قرار 
داد که خوش��بختانه با توجه به توانمندی باالی شرکت 
در زمینه های نوآوری محصول، موفق به اخذ لوح زرین 

نوآوری محصول برتر ایرانی شد.
امید اس��ت این نوآوری درزمین��ۀ فوالدهای مقاوم در 
برابر زلزله زمینه ساز توسعۀ سازه های فوالدی و ارتقای 
کیفیت ساخت وساز در کشور و مقاوم سازی ساختمانها 

در برابر خسارات ناشی از بالیای طبیعی گردد.
ش��رکت فوالد مبارکه با توجه به رس��الت و استراتژی 
ه��ای خود همواره تالش مینمای��د تا در صنایع مختلف 
ب��ه عنوان پیش��ران تکنول��وژی عمل نم��وده و با انجام 
تحقیقات بازاریابی و شناس��ایی نیازهای صنایع مختلف 
ضمن عرضۀ محصوالت روز دنیا، صنایع پایین دستی را 
به استفاده از این محصوالت و ارتقای کیفیت محصوالت 

خود ترغیب کند
غالمرضا طاهری مدیـر برنامه ریزی و تحقیقات 

بازاریابـی فوالد مبارکه در ای��ن خصوص اظهار کرد: 
یکی از مباحث مهم در صنعت ساختمان سازی خصوصا 
تولید س��ازه های فلزی، استحکام سازه ها در برابر زلزله 
اس��ت و در این خصوص محاس��بات پیچیده ای توسط 
طراحان انجام میشود؛ همچنین استانداردها و آئین نامه 
ها و الزامات قانونی فراوانی نیز در این زمینه وجود دارد 

که تقریبا در همۀ کشورها الزم االجراست.
ب��ا توجه ب��ه اهمیت موض��وع زلزله، در دنی��ا همواره 
تحقیقاتی در جهت بهبود س��ازه ها و اس��تحکام بیشتر 
در مقاب��ل زلزله انجام میگردد. در س��الهای اخیر تولید 
فوالدهایی که بتوانند نیروی عظیم وارده به سازه در اثر 
زلزله را جذب کنند و با تغییر ش��کل مانع بروز خسارت 
به س��ازه ش��وند و یا حداقل این نیرو را برای سازه قابل 
تحم��ل کنند در کان��ون توجه محققان این رش��ته قرار 
گرفته اس��ت. این نوع فوالد که با عنوان فوالد فناشونده 
شناخته میشود، در قسمتهای مختلف سازه کاربرد دارد 
ت��ا در صورت ب��روز زلزله با جذب نیروه��ای وارده مانع 
انتقال این نیروها به سایر اجزای سازه و تخریب احتمالی 

آن شوند.
شرکت فوالد مبارکه با توجه به رسالت و استراتژی های 
خود همواره تالش مینماید تا در صنایع مختلف به عنوان 
پیشران تکنولوژی عمل کند و با انجام تحقیقات بازاریابی و 
شناسایی نیازهای صنایع مختلف، 
ضمن عرضۀ محصوالت روز دنیا، 
صنایع پایین دستی را به استفاده 
از این محصوالت و ارتقای کیفیت 
محص��والت خود ترغی��ب کند. 
از ط��رف دیگر ب��ا توجه به اینکه 
موضوع زلزله در منطقه و کش��ور 
ما اهمیت بس��یاری دارد، تولید 
این محص��والت در دس��تور کار 
قرار  واحدهای مختلف ش��رکت 
گرفت و با استفاده از دانش بومی 
و تجهی��زات موج��ود تولید این 
محصول با موفقیت انجام ش��د. 
از آنج��ا که در تحلیل های انجام 
ش��ده موقعیت ای��ن محصول در 
ماتری��س GE )توانمندی تولید- جذابیت بازار( در منطقۀ 
جذابیت متوسط بازار و توانمندی باالی تولید قرار گرفته، 
توس��عۀ بازار این محصول از اولویت ه��ای واحد فروش و 

بازاریابی است.
ازجمل��ه راهکارهای��ی که ب��رای توس��عۀ مصرف این 
محص��ول در صنایع س��اختمانی مطرح اس��ت بازنگری 
اس��تانداردها و آئین نامه های نظام مهندسی ساختمان 
کش��ور و برگزاری س��مینارها و همایشهای تخصصی در 
خصوص معرفی این محصول جدید و نحوۀ کاربرد آن در 
طراحی سازه هاس��ت تا در آینده شاهد پیشرفت هرچه 
بیش��تر و استفاده از تکنولوژی های نوین دنیا در صنعت 
س��اختمان کش��ور با تکیه بر توان متخصصان داخلی و 

پتانسیلهای موجود در کشور باشیم.
این نوع فوالد با حمایت و مش��ارکت وزارت مسکن و 
شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان و استاندارد میتواند 
در س��ازه های مقاوم به زلزله کاربرد گسترده ای داشته 

باشد
شاهرخ پورمستدام کارشناس واحد متالورژی و 
روشـهای تولید فوالد مبارکه گفت: پروژۀ تحقیقاتی 
تولی��د فوالد نرم با مش��ارکت دانش��گاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوس��ی و دانشگاه صنعتی اصفهان در دو فاز 

اصلی سازهای و متالورژیکی تعریف شد.

 Easy یا low yield steel این فوالد تحت عن��وان
going steel مع��روف ب��وده و ب��ه ص��ورت مخف��ف 
EGS100 ی��ا LYP100 نامیده میش��ود. در ش��رکت 
فوالد مبارکه بر مبنای تحقیقات صورت گرفته و سرمایه 
RH- گذاری در نصب و راه اندازی سیس��تم تحت خأل

OB امکان تولید فوالد مذکور میسر شد.
خواص این فوالد ش��امل تنش تس��لیم 120 تا ۸0 و 
کش��ش نهایی 300 تا 200 مگاپاس��کال و ازدیاد طول 
حداقل 50 درصد است و الزم است مقدار کربن به کمتر 

از 02/0 و مقدار منگنز به 2/0درصد کاهش یابد.
بر اس��اس طراحی صورت گرفت��ه، در واحد متالورژی 
و روش��های تولی��د به مق��دار 2000 ت��ن ذوب با کربن 
002/0درص��د و منگنز 04/0درصد و با ضخامتهای 6 و 
۸ میلیمتر در واحد نورد گرم فوالد مبارکه با دمای نورد 
نهایی 900 و دمای کالف پیچی 700 درجه س��انتیگراد 

تولید شد.
ای��ن فوالد ب��ا حمایت و مش��ارکت وزارت مس��کن و 
شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان و استاندارد میتواند 
در س��ازه های مقاوم به زلزله کاربرد گسترده ای داشته 

باشد.
تولی��د این گرید جزو گریدهای ویژۀ تولیدی اس��ت و 
موارد مدنظر و حائز اهمیت از قبیل کنترل میزان کربن 
و منگن��ز و طی کردن س��یکل RH-TOP و همچنین 
شرایط مناسب ماشین ریخته گری به طور کامل کنترل 
ش��د تا از بروز هرگونه عیب به خص��وص عیوب داخلی 

جلوگیری شود
محمدرضا بنائیان مفرد مدیر ناحیۀ فوالدسـازی 
و ریختـه گری مـداوم فوالد مبارکه افـزود: ناحیۀ 
فوالدس��ازی و ریخته گری مداوم در راس��تای مأموریت 
س��ازمانی و ب��رای تحق��ق وظیفۀ مس��ئولیت اجتماعی 
خ��ود، تولید انواع محصوالت فوالدی تخت و باکیفیت و 
موردنیاز مش��تریان را همواره در دستور کار خود داشته 
اس��ت. در همین راستا با طرح مس��ئله در زمینۀ تولید 
فوالده��ای مقاوم در براب��ر زلزله، پ��س از طراحی، کار 
ساخت این گرید با محوریت واحد متالورژی و همکاری 
ناحیه و همچنین تعیین پروسۀ تولید از مسیر کوره های 
قوس الکتریکی، متالورژی ثانویه، RH -TOP و ریخته 
گری مداوم ص��ورت پذیرفت. در کلی��ۀ مراحل تولید و 
ب��ا توجه به اهمیت آن عالوه ب��ر افزایش آماده به کاری 
تجهیزات، حضور کارشناسی در پروسۀ تولید و با نظارت 

کامل انجام شد.
تولی��د این گرید جزو گریدهای ویژۀ تولیدی اس��ت و 
موارد مدنظر و حائز اهمیت از قبیل کنترل میزان کربن 
و منگن��ز و طی کردن س��یکل RH-TOP و همچنین 
شرایط مناسب ماشین ریخته گری به طور کامل کنترل 
ش��د تا از بروز هرگونه عیب به خص��وص عیوب داخلی 

جلوگیری گردد.
در انته��ا از همکاران زحمتکش ناحیۀ فوالدس��ازی و 
ریخت��ه گری مداوم که با تالش فراوان نس��بت به تولید 

این گرید همت گماردند، تشکر و قدردانی مینماییم.
در راس��تای تولی��د محص��والت وی��ژۀ گ��رم، پس از 
بررس��ی امکان س��نجی و چگونگی تولید نوعی فوالد با 
عن��وان تجاری LYP با قابلیت مقاوم��ت در برابر زلزله، 
واح��د نورد گرم، موفق به تولی��د این نوع فوالد در ابعاد 
1500*1500,۸*6 مطابق با طراحی ارائه شده گردید

علیرض��ا کی یگانه رئیس گروه فن��ی ناحیۀ نورد گرم 
گفت: از آنجا که این نوع محصول دارای مش��خصاتی از 
قبی��ل C, MN پایین و میزان دماه��ای خاص و باالی 
 )CT=700( و دمای کالف پیچ )FT=920( نورد نهایی
بود، نیاز به محاس��به و تعیین شرایط خاص فرایندی در 
قسمت های مختلف نورد گرم از کوره های پیش گرم تا 
انتهای کالف پیچی، جهت دستیابی به تولید پایدار توأم 

با کیفیت مطلوب وجود داشت.
در ای��ن خص��وص دم��ای خروجی از ن��ورد مقدماتی 
)Roughing Temperature( در ح��دود ماکزیمم 
عملیات��ی )C1090( و ضخامت بار خروجی در محدودۀ 
)3۸ میلیمت��ر( تعیین گردیده و نیز با توجه به نرم بودن 
این نوع فوالد، کنترل شرایط سرعت نورد و خنک کاریها 
با در نظر گرفتن ش��رایط پایداری نورد و تأمین کیفیت 

موردنظر مشخص شد.
کنترل ش��رایط قفس��ه های نورد و خنک کاری ورق 
)strip cooling( و همچنی��ن پوس��ته ش��ویی ه��ا 
)Descaling( از دیگ��ر م��وارد در نظ��ر گرفته ش��ده 
برای دس��تیابی به کیفیت مطلوب تر و خواص بهتر این 

محصول بود.
ای��ن محص��ول ب��ا توج��ه ب��ه مش��خصات خ��اص 
آنالی��ز ش��یمیایی و مش��خصات وی��ژۀ تولی��دی آن در 
 ن��ورد گ��رم، می��زان اس��تحکام تس��لیم پایین��ی دارد

که اختصارا نامیده میش��ود که با توجه به طراحی اولیۀ 
آن بر این اس��اس، میتواند برای اس��تفاده در سازه های 

ضدزلزله کاربرد داشته باشد.
در حال حاضر ناحیۀ نورد گرم با توجه به دستیابی به 
استانداردها و دس��تورالعمل های فرایندی و تجهیزاتی، 
ام��کان ادام��ۀ تولید این محصول و نیز بررس��ی و تولید 

محصوالت مشابه با آن را دارد.
وی در این زمینه از کلیۀ قسمت های مرتبط در واحد 
نورد گرم برای دس��تیابی به این مهم تش��کر و قدردانی 

کرد.

لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی به شرکت فوالد مبارکه تعلق گرفت
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محمود سبزی، مدیرعامل شـرکت ماشین سازی 
تبریزکار: شرکت ماشین سازی خشکبار صنعت تبریزکار 
در جش��نواره مل��ی نوآوری محصول برت��ر ایرانی موفق به 

کسب 2 لوح زرین نوآوری برای دو محصول خود شد. 
خط کامل ماشین آالت عمل آوری مغز خشکبار برای 
شکس��تن پوست س��خت پس��ته، بادام، فندق، هسته به 
عنوان یکی از محصوالت منتخب و همچنین خط کامل 
ماشین آالت برش��ته کنی آجیل با تکنولوژی هوای داغ 
به عنوان محصول دیگر از این شرکت منتخب لوح زرین 

جشنواره گردید.
خط  کامل ماش��ین آالت عمل آوری مغز خش��کبار 
به جهت اهمیت محصول و حساس��یت های بسیار باال 
در تولید و استانداردهای صنایع غذایی موجود در این 
صنعت به عنوان یکی از حساس��ترین تولیدات قلمداد 
میشود. این ماشین آالت برای اولین بار و توسط آقای 
محمود س��بزی رییس هیئت مدی��ره تبریزکار بعد از 
س��الها فعالیت تخصص��ی در زمینه خش��کبار اختراع 
ش��د و با تالش برای ارتقاء این ماش��ین آالت از لحاظ  
ظرفی��ت تولیدی و کیف��ی، کش��ور را در این صنعت 

خودکفا نمود.
پس��ته به عنوان یکی از محصوالت اس��تراتژیک و ارز 
آور کش��اورزی به شمار می آید. ایران از دیر باز به لحاظ 
س��طح زیر کش��ت و کیفیت بی نظیر محصول تولیدی 
خ��ود بدون رقیب ب��ر قله ی این صنعت تکیه داش��ت. 
تجارت بس��یار قدیمی این محصول و مش��تریان آن در 
دنی��ا ریش��ه دار بودن این کس��ب و کار را ب��رای ما به 
ارث گذاشته اس��ت اما این معادله با ترویج کشت پسته 
ایرانی در کش��ورهای دیگر هر سال نسبت به سال قبل 

دستخوش دگرگونی میشود. 
خط کامل ماش��ین آالت عم��ل آوری مغز با توجه به 
تامین تمامی نیازهای داخلی در کش��ور توانس��ته است 
نقش بایس��ته خود را در انطباق محصول تولید ش��ده با 
استاندارهای موجود جهانی در این صنعت را ایفا نماید .
با توجه به صادرات این ماشین آالت به تمامی کشور های 
حاصلخیز که امکان صادرات به آنها وجود دارد و با مشکل 
تحریم در واردات از ایران موجهه نیس��ت و به دلیل ویژگی 
های منحصر بفرد و راندمان بس��یار باالی ماشین آالت در 
تحویل مغز؛ ایران به عنوان یکی از مراجع  تامین کننده این 
ماش��ین آالت به حساب می آید و رقیب بسیار جدی برای 

تولید کننده گان احتمالی است.

از ویژگی های مهم این محصول
تمام اتومات بودن فرآیند تولید بوده که بدون دخالت 
دست از مرحله درجه بندی، شکستن، جدا سازی و پاک 
کردن مغز تا آماده س��ازی برای بس��ته بندی را میتوان 
عنوان کرد. سادگی در اپراتوری و استحکام بسیار خوب 

ماش��ین آالت با مکانیزم تمام مکانیکی دستگاه یکی از 
مهمترین عوامل رضایت مش��تریان تبریزکار بوده که با 
حداقل هزینه نگهداری و سرویس ساالنه، امکان استفاده 
24 س��اعته از ماش��ین آالت را حتی در دورترین نقطه 

ایران سبب شده است.

خط کامل برش��ته کن��ی آجیل ب��ه روش تکنولوژی 
هوای داغ برای تولید محصول برش��ته شده و طعم داده 
ش��ده مانند پسته، بادام، بادام زمینی، بادام هندی، انواع 
تخمه جات، سویا و ... به عنوان محصول دیگر تبریزکار، 

منتخب دریافت این نشان ویژه گردید.

تولی��د و اس��تفاده از آجیل در س��فره ه��ای ایرانیان 
مربوطه به صده های دور بوده و در اسناد موجود، آجیل 
به عنوان یک��ی از مهمترین خوراکی ه��ا برای اکرام به 

مهمان در مناسبت ها و سفره ها مشهود است.
با پیش��رفت تکنول��وژی و ارتقاء دانش عل��وم صنایع 
غذایی در کش��ور های پیشرفته از جمله اروپا، استاندارد 
های جدیدی تدوین گردید که س��المت غذایی مردم به 

عنوان مهمترین اصل این استانداردها بشمار میرفت. 
ایران با داش��تن پتانسیل بس��یار ایده آل و ریشه دار 
در این صنعت بس��یار پر س��ود ده آجیل، میتوانس��ت با 
تغییر تکنولوژی تولید های س��نتی به روشهای مدرن با 
تکنولوژی های جدید و منطبق با استاندارد های جهانی 

نقش خود را در این صنعت حفظ نماید.
ش��رکت تبریزکار با آگاهی از این نیاز توانس��ت اولین 
خط کامل برش��ته کنی با تکنولوژی هوای داغ  بصورت 
پیوس��ته از مرحله  تفت دهی، طعم زنی، خشک کنی تا 
آماده س��ازی برای بس��ته بندی را با 1نفر نیروی کار و 

بدون دخالت دست در کشور تولید نماید.
ب��ه جه��ت ویژگی ه��ای طراح��ی ماش��ین آالت در 
کش��ورهای صاح��ب تکنول��وژی و تفاوت ه��ای آنها با 
واقعیت های که در داخل کش��ور وجود داش��ت، شرکت 
تبریزکار توانس��ت این ماش��ین االت را با قابلیت برشته 
ک��ردن به 2 متد برش��ته کنی اروپایی و برش��ته کنی با 
ذائقه ایرانی تولید نماید که با توجه به عدم وجود مشابه 
خارجی، س��بک برشته کنی با ذائقه ایرانی را برای اولین 
ب��ار بصورت پیوس��ته مکانیزه نماید. یک��ی از مهمترین 
ویژگی این ماشین االت نسبت به تولید به روش سنتی، 
حذف کامل ضایعات نمک س��یاه شده میباشد. در تولید 
سنتی در تناژهای بسیار باال ضایعات نمک برجا می ماند 
ک��ه به جهت عدم امکان بازیافت، دفع و... عامل بس��یار 

مهم تخریب زیست محیطی بشمار می آمد.
و از ویژگی مهم دیگر این ماشین آالت نسبت به روش 
س��نتی، امکان حفظ  بیش��ترین ارزش غذایی محصول 
ب��وده که در اثر پیوس��تگی تولید ب��دون دخالت نیروی 
انس��انی و کنترل دقیق پارامترهای دما، س��رعت، زمان، 
دبی ورودی و... میسر میشود و باعث میشود تا با رعایت 
حد دمایی چربی ها، پروتیین ها و آنزیم های فعال در 
محدوده س��الم از لحاظ  س��المت غذایی قرار بگیرد و با 
اخذ استانداردهایی از قبیل  FDA آمریکا به کشورهای 

مقصد صادر شود.

ماشینسازیخشکبارصنعتتبریزکاردولوحزرینجشنوارهملینوآوریدریافتکرد
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