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 گزارش تور استارتاپی 

 شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی 

 در همکاری با جامعه و صنعت
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 : مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

همواره سعی داشته است در کنار عمل به وظیفه اصلی که تولید است،  نیشکر توسعه شرکت

مسئولیت های اجتماعی خویش را نیز به انجام برساند تا به فراخور توانمندی هایی که دارد 

 .بتواند در منطقه موثر واقع شود
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 سازمان مدیریت صنعتی خوزستان

 

سال حضور موثر در فضای اقتصادی و  ۵۰سازمان مدیریت صنعتی، با پشتوانه بیش از 

اجتماعی کشور ماموریت خود را کمک به توسعه ظرفیت مدیریت و تحول و بهسازی سازمان 

ها و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق مشاوره، آموزش و تحقیق 

 :می داند و می کوشد تا

  از حجم فعالیت، برای حضور در شرایط راهبران بخش کسب و کار را در هر اندازه ای

 .پیش رو یاری کند

   به بنگاه های اقتصادی کشور در زمینه اتخاذ استراتژی های مناسب در راستای

طراحی و اجرای تغییر و تحوالت موثر برای ارتقاء سطح عملکرد و بهره وری آنها 

 .کمک کند

  سازمان ها )در شرایط فعلی و دانش نظری و مهارت های مورد نیاز رهبران و مدیران

 .آینده( را توسعه دهد

  به مـدیران و سـیاسـتگـذاران در تشخیص مسائل و چالشهای فرارو و انتخاب

 .راهبردها از طریق مشاوره و پژوهش یاری رساند

 اهداف سازمان

 های ها و روشهای دولتی و خصوصی به منظور بهبود سیستمکمک به سازمان

 مدیریت

 های مناسب آموزشیایی از طریق اجرای برنامهافزایش کار 

  ها از ها و تنگناهای اجرایی طرحکمک به مدیران و سیاستگذاران در پیداکردن کمبود

 های مدیریتطریق مشاوره و تحقیق در مقوله

در بر همین اساس سازمان مدیریت صنعتی خوزستان با توجه به رسالت و اهداف خود و 

 این استارت آپ نمود.برگزاری ی اقدام به راستای مسئولیت اجتماع
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 *اهداف دوره

 با  اهمیت و جایگاه تفکر استارتاپی  آشنایی  -1

زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزای شرکت  توسعه نیشکر و صنایع  بهره گیری از  -2

 جانبی برای ایده پردازی

 شناسایی ایده، سرمایه گذاری  و افزایش قدرت رقابتی و درآمد   -3

 ترویج و توسعه تفکر استارتاپی در شرکت -4

 زمینه سازی به منظور تبادل نظر و تعامل با شرکتهای مذکور -۵ 

 گزینش ایده های قابل اجرا و طرح توجیهی آنها -6

 پیاده سازی ایده ها پس از انجام تشریفات الزم با مشارکت شرکت صاحب ایده  -7

ر دستیابی به درآمد بیشتر از طریق بهره وری ، اشتغال زایی و افزایش تولید به منظو  -8

 کاهش وابستگی به خارج

 ایجاد تنوع در تولیدات و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود  -9

 

 دو روز  :مدت دوره

 

معاونین ،کارشناسان ،پیمانکاران  شرکت کشت و صنعت حکیم مدیران، مخاطبان دوره

 فارابی ،شرکت های دانش بنیان

دکتــر یدالــه مهرعلــی زاده )اســتاد دانشــگاه شــهید چمــران و  مــدیر اجرایــی  اســاتید دوره

ــهید  ــگاه ش ــتاد دانش ــیبی )اس ــان حس ــر پیم ــتان(، دکت ــنعتی خوزس ــدیریت ص ــازمان م س

شــتاب دهنــد اپــر( ، دکتــر بابــک مختــاری )اســتاد دانشــگاه شــهید  چمــران و مــدیر

ــوی زارع  ــر عل ــتان( ،دکت ــاوری خوزس ــم و فن ــارف عل ــاون پ ــر میرزایی)مع ــران(، دکت چم

ــواز(  ــز رشــد دانشــگاه شــهید چمــران اه ــدیر مرک ــاون )م ــه پور،)مع ــرا هیبــت ال ــر زه ، دکت

ــیم منج ــر نس ــتان(، دکت ــنعتی خوزس ــدیریت ص ــازمان م ــاوری س ــژوهش و فن ــو پ زی)عض

 هیئت علمی دانشگاه شهید چمران(
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ــی ــات علم ــای هی ــور اعض ــا حض ــران ب ــهید چم ــگاه ش ــرکت  دانش ــدگانی از ش و  نماین

ــران  ــهید چم ــگاه ش ــاوری دانش ــد فن ــز رش ــاوری و مرک ــم و فن ــارف عل ــتقر در پ ــای مس ه

 اهواز
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  آشنایی با استارت آپ،اهمیت و جایگاه آن

شود که در جریان آن، یک ایده خام، به کمک تالش و میهایی گفته استارت آپ به پروژه

انجامد و زمینه برای فروش آن محصول فراهم کوشش یک گروه به تولید یک محصول می

 شود.می

کند و تمامی مراحل را به صورت در واقع، استارت آپ تمامی مسیر از صفر تا صد را طی می

دهد. حال ممکن است شروع آن انجام میآزمون و خطا و یا یادگیری اصول و مبانی پایه 

مفهوم استارت آپ به صورت یک کار علمی خیلی پیچیده مانند یک اختراع سخت در حوزه 

نرم افزاری باشد، یا یک گروه بازاری تصمیم به تغییر در یک محصول خیلی ساده بگیرند و 

الزم است که دوباره پس  زمینه ورود آن به بازار به عنوان یک محصول جدید را فراهم کنند.

آپ های موفق استارت آپی یا استارت آپ های موفق جهانی و استارت ایده تکرار کنیم،

کنند؛ بلکه در تولید یک های موفق ایرانی لزوماً بر روی کارهای علمی پیچیده کار نمی

 تر از سایرین هستند.محصول و در فروش آن به مشتری، موفق

استارتاپی است که بخش زیادی از این بوم های موفق در دنیا مبتنی بر ایجاد زیستمدل

های خصوصی، دولتی و تعاونی  و با استفاده از توانمندی مراکز مشاوره شرکتبوم در زیست

های علم و فناوری و مراکز نوآوری ، پارفها دانشگاهمانند سازمان مدیریت صنعتی ایران، 

 .ایجاد شده استمراکز تحقیق و توسعه و خالقیت و 

توسعه با استفاده از شتاب دهندها  استارتاپ های متعددی در جریان انقالب صنعتی چهارم 

پس از طی مراحل اداری و فنی و با ارائه توانمندی های علمی شتاب دهنده آپر . یافته اند 

به عنوان شتاب دهنده و عملیاتی در حوزه مدیریت کسب وکار توانسته صالحیت خود را 

تخصصی استارتاپهای مرتبط با حوزه های کشاورزی ، بیابان زدایی اقتصادی ، آب ، مهار 

 ریزگردها ، شور ورزی و انرژی های پاف به اثبات رسانده و ضمن انعقاد تفاهم نامه حمایت از

یست شتابدهنده های تخصصی با ستاد توسعه فناوریهای آب، خشکسالی، فرسایش و محیط ز

و مرکز توسعه فناوریهای راهبردی مجوز فعالیت کشوری شتابدهنده را از معاونت علمی و 

 .فن آوری ریاست جمهوری دریافت نماید
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 1399مهرماه  23  گزارش روز اول

 برنامه زمان بندی روز اول

 و سخنرانان مدرسان محتوای دوره ساعت

ــــت و  9:3۰-  9:4۰ ــــل کش ــــدیر عام ــــخنرانی م س

ــنعت  ــارابیص ــیم ف ــکر حک ــدیر  نیش و  م

عامــل موسســـه تحقیقــات و آمـــوزش 

 توسعه نیشکر

ــادری ــدس به ــای  مهن و آق

 دکتر طاهرخانی

 

ــنایی  9:4۰- 9:۵۰ بــا  اهمیــت و جایگــاه تفکــر  آش

 استارتاپی

 دکتر مهرعلی زاده

و دکتــــر  دکتــــر حســــیبی مراحل راه اندازی استارت آپ  9:۵۰-1۰

 نیری

 دکتر میرزایی مراحل ثبت ایده 1۰-1۰:1۰

ــــــیم اســــــتارت آپ و  بازدید میدانی از کشت و صنعت  1۰:1۰-12 ت

مـــــدیران و کارشناســـــان 

 نیشکر

ــنواره  12-13 ــای جش ــودن محوره ــخص نم مش

 استارت آپ و جمع بندی بازدید

 تیم استارت آپ

 

 محتوای تور روز اول 

 مراحل راه اندازی استارت آپ اهمیت آنها-1

 کشاورزیبازدید میدانی از بخش -2

 صنعت بازدید میدانی از بخش -3 

 کارگاه جمع آوری ایده ها و شناسایی آسیب های بخش کشاورزی و صنعت-4
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  مطالب ارائه شده مهندس بهادری

ــارابی  ــیم ف ــرکت حک ــدازهای ش ــم ان ــداف و چش ــریح اه ــا تش ــادر ی ب ــدس به ــای مهن آق

ی در یکــی بیــان داشــتند کــه  در ســال جهــش تولیــد هــدف اصــلی ایــن شــرکت خودکفــای

ــا  ــت. ام ــه آن اس ــته ب ــوالت وابس ــکر و محص ــی ش ــور یعن ــتراتژیک کش ــالت اس از محوص

تحقـق ایـن امــر نیازمنـد بهـره گیــری از دانـش و ایـده و خالقیــت فنـاوران و دانـش فنــی 

ــا همــاهنکی ســازمان مــدیریت صــنعتی ایــن رویــداد برنامــه ریــزی شــده  ــذا ب روز اســت. ل

ــد ــدگاهها و ای ــوانیم از دی ــا بت ــا م ــتفاه اســت ت ــرکت اس ــرون از ش ــا ن بی ــای کارآفرین ه ه

ببــریم. لــذا مــا امــروز بــا معــاونین و مــدیران بخــش هــای صــنعت و کشــاورزی همــاهنکی 

 کرده  تا بتوانیم بهره کافی از این رویداد بدست آوریم. 

 مطالب ارائه شده توسط دکتر  طاهر خانی مدیر عامل موسسه

ـــت موسســـه  ـــژوهش و دکتـــر طاهرخـــانی ضـــمن تشـــریح ماموری در راســـتای توســـعه پ

ــتارتاپی را  ــور اس ــن ت ــدف ای ــاتی ه ــای آموزشــی و تحقیق ــوآوری ه ــاعه ن ــوزش و اش آم

ــای  ــه دنی ــرای تحــول و ورود ب ــا ب ــان داشــتند م بســیار واجــد اهمیــت دانســت. ایشــان بی

جدی فناوری نیازمنـد دسـتیابی بـه فنـاوری هـا و ایـده هـای نـوین هسـتیم. چنـین ایـده 

ـــ ـــره وری هـــای موجـــب بازســـازی و ن ـــزایش به وآفرینی در فراینـــدها، زیرســـاختها و اف

ــذا در برنامــه هــای موسســه توســعه کمــی و کیفــی چنــین تورهــای شــرکت خواهــد شــد. ل

 استارتاپی با مشارکت سازمان مدیریت صنعتی خوزستان پیش بینی شده است.

 مهرعلی زاده مطالب ارائه شده توسط دکتر 

وری و خالقیــت بــه مســاله توســعه کمــی و کیفــی زاده در بیــان اهمیــت نــوآدکتــر مهرعلــی

 هــاهــا پرداتختنــد.  در ادامــه ایشــان بــا ذکــر جایگــاه اســتارتاپایــده اســتارتاپی در شــرکت

ــا  ــروت ام ــد  ث ــتارتاپدر تولی ــالی اس ــای خ ــرانج ــکر در ای ــنعت نیش ــاورزی و ص  های کش

مـوارد هـای کلیـدی حـوزه کشـاورزی هـا و فرصـتقابل مشـاهده اسـت.  بـا بررسـی چـالش

 زیر را  تاکید داشتند:
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زاده به توصیف مراحل راه اندازی استارتاپ به شرح زیر دکتر مهرعلیاین نشست در 

 توصیحاتی ارائه دادند:

 مراحل راه اندازی استارت آپ

 پردازی. ایده1

 . تحقیق و تعیین نقشه راه2

 . ثبت ایده و ادعای مالکیت3

 اولیهتهیه نمونه  .4 

  . عرضه نمونه به جامعه هدف کوچک و بررسی بازار۵

 . ثبت ایده و محصول6

 گذار. پیدا کردن سرمایه7

یکی از مهمترین مراحل و شاید بزرگترین چالش برای راه اندازی استارت آپ، پیدا کردن 

گذاری بر روی یک ایده نو را گذار برای پروژه است که بتواند ریسک سرمایهیک سرمایه

 وجود دارد که عبارتند های استارت آپینوع سرمایه گذار برای ایده چند به طور کلی بپذیرد. 

، گذاران داوطلبانهسرمایه، گذاران شراکتیسرمایه، فرشته های سرمایه گذار، هابانکاز: 

 .گذاران شخصیسرمایه
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 **محورهای اصلی در بازدید روز اول از بخش کشاورزی

روز اول اعضای حاضر در نشست در دو گروه صنعت و کشاورزی تقسیم شده در ادامه بازدید 

و به بازدید از ایده های قابل بررسی پرداختند. در ادامه بخشی از این ایده ها  

 عبارتند از:

 استفاده مجدد از زهاب )شورورزی(-1

 مدیریت برداشت سبز -2

 کشاورزی دقیق و مانیتورینگ و کنترل هوشمند مزارع -3

 (آب، کود، سم)بهینه سازی مصرف نهاده ها -4

 ، باگاس، مالس، ویناس، گل صافی و ...(نیمدیریت پسماندهای نیشکری )سر -۵

 انرژی حامل هاب بهینه سازی  -6

 تولیدات غیرنیشکری )آبزیان، گیاهان دارویی و...(-7
 

 **محورهای اصلی در بازدید روز اول از بخش صنعت

 

از خوردگی و سایش تجهیزات در تمام خط تولید بویژه در قسمت روش های نوین حفاظت -1

 خردکن ها و آسیاب

 رسوب زدایی بدنه ها روش های نوین جلوگیری از رسوب و کاهش زمان -2

 مورد نیاز تامین مواد شیمیایی -3

 روش های نوین حذف باکتری و سایر میکرو ارگانیسم ها در ابتدای خط تولید -4

 برای آنالیز برخط میزان فیبر و قند نیشکر ورودی در ابتدای خط تولیدروش های نوین -۵

 کاهش زمان و هزینه تعمیرات اورهال-6

 بازیافت روغن و استفاده بهینه از پسماندهای بخش صنعت -7

 مدیریت حامل های انرژی در حوزه صنعت -8

 تولید محصوالت جدید با ارزش افزوده باال -9
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 جمع بندی روز اول:**

ــیم  در ــدیر عامــل کشــت و صــنعت حک ــا حضــور م ــه ب ــی ک ــور اســتارت آپ ــاز روز اول ت آغ

ـــدیرعاملفارابی، ـــتان  م ـــتان خوزس ـــکر اس ـــوزش نیش ـــات و آم ـــه تحقیق موسس

مــدیر اجرایــی ســازمان مــدیریت صــنعتی اســتان خوزســتان و ، ،معــاونین شــرکت

معــاونین ایــن ســازمان ،مــدیر شــتاب دهنــده آپر،اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه 

ــهید  ــش ش ــرکت دان ــد ش ــدگان چن ــاوری و نماین ــم و فن ــارف عل ــاون پ چمران،مع

بنیــان وابســته بــه مرکــز رشــد دانشــگاه و پــارف علــم و فنــاوری اســتان خوزســتان 

برگــزار شــد،پس از ســخنرانی آقــای مهنــدس بهــادری در ارتبــا  بــا شــرکت حکــیم 

 فارابی و اسـتقبال از ایـده هـای نـو و شـروع اسـتارت آپ هـای وابسـته بـه نیشـکر

ـــا  ـــی زاده ب ـــای دکتـــر مهرعل ـــد،پس از آن آق و صـــنایع جـــانبی آن آغـــاز گردی

ــد  ــاغل جدی ــری مش ــکل گی ــو در ش ــای ن ــده ه ــت ای ــتارت آپ و اهمی ــریح اس تش

ــا توجــه  ــا و جایگــاهی کــه ب ســودآوری،معرفی شــرکت هــای بــزرم و ثروتمنــد دنی

ــدیریت صــنعتی  ــادگی ســازمان م ــر آم ــد ب ــه دســت آورده ان ــو ب ــای ن ــده ه ــه ای ب

ری تــا بــه نتیجــه رســاندن ایــده هــای جدیــد در صــنعت نیشــکر تاکیــد جهــت همکــا

 نمودند. 

قســمت هــای مختلــف از جملــه  همــراه بــا بازدیــدهای از بخــش صــنعت و کشــاورزی 

)مزارع،ایســتگاه هــای پمپــاژ آب،ایســتگاه هــای پمپــاژ زهکــش هــای  مزارع،محوطــه 

ـــع و ـــه تجمی ـــاهی،و ......( جلس ـــراکم م ـــرورش مت ـــتم پ ـــت سازی،سیس  کمپوس

اســتخراج مشــکالت مــرتبط بــا صــنعت و کشــاوری نهایتــا چنــد محــور جهــت بررســی 

 و تور روز دوم به دست آمد.
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 1399ششم آبان ماه   :گزارش روز دوم 

 برنامه زمان بندی روز دوم

 مدرسان و سخنرانان محتوا و برنامه ساعت

ارائه گزارشی از رویداد استارتاپی روز   9-1۰

 اول 

و دکتر مهندس بهادری 

دکتر  ،مهرعلی زاده  

 و دکتر میرزایی حسیبی

ارائه توضیحاتی در ارتبا  با صنعت  1۰-1۰:3۰

 نیشکر

 دکتر سلیمانی

 دکتر سعودی بررسی چالش های بخش کشاورزی 1۰:3۰-11

 مهندس دورباشی زاده بررسی چالش های بخش صنعت 11-11:3۰

بازدید برخی از شرکت ها از بخش های  11:3۰-12:3۰

 صنعتکشاورزی و 

تیم استارت آپ و مدیران 

 و کارشناسان نیشکر

ثبت ایده های شرکت های دانش بنیان  14-1۵

 و تفکیک بخش کشاورزی از صنعت

 تیم استارت آپ

پرسش و پاسخ شرکت های دانش  1۵-16

 بنیان با حضور معاونین حکیم فارابی

جمع بندی ایده های مطرح 

شده توسط تیم استارت 

 آپی
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 سخنرانی ها 

 مهندس بهادری

ــای  ــرکت ه ــه ش ــارابی در مجموع ــرکت ف ــاه ش ــویری از جایگ ــام تص ــار و ارق ــی آم ــا بررس ب

توســعه نیشــکر اســتان خوزســتان ارایــه دادنــد. ایشــان اظهــار امیــدواری کردنــد ایــن تــور 

ــه مــدیریت شــرکت در جســتجوی  ــه ای ک ــدازهای فناوران ــد اهــداف کیفــی و چشــم ان بتوان

شــرکت حکــیم فارابی،اســتقبال از طــرح هــا و ایــده هــای  د . زیــرا آن هســت را محقــق ســاز

نـو در زمینــه فعالیـت هــای نیشــکری و صـنایع جــانبی تولیــد شـده از نیشــکر،فعالیت هــای 

ــرار  در حــال انجــام شرکت،مســائل و مشــکالت شــرکت را در اولویــت فعالیــت هــای خــود ق

 داده است. 

 دکتر مهرعلی زاده

ــان  ــانایش ــرای بی ــد ب ــیح دادن ــروز  توض ــتارتاپی ام ــی اس ــور آموزش ــه و ت ــت جلس اهمی

 ضرورت دارد مساله را از دو منظر توجه نماییم:

ــاخص  ــواروی بخــش اول ش ــای ن ــو ه ــورها در  برف:مبل ــه کش ــرا ی مقایس ــاخص ب ــن ش ای

یــک ایــده جدیــد، »یعنــی زمینــه نــوآوری و خالقیــت طراحــی شــده ااســت . زیــرا نــوآوری 

ــا روشدســتگاهافکــار خــالش، اشــکال جدیــدی از  هاســت کــه بکــار گیــری انــرا خالقیــت ها ی

ــد .  ــی گوین ــر ازم ــوآوری فرات ــت  ن ــراع اس ــای  اخت ــه معن ــازه»و ب ــولی ت ــی محص « معرف

ــا ظهــور انقــالب صــنعتی گیــراســت کــه بــا ابــداع و عرضــه صــورت می د. در دنیــای امــروز ب

ــارم  ــوآوری، از مهم چه ــل ن ــرین عوام ــادیت ــد اقتص ــیبه رش ــمار م ــه ش ــوآوری ب رود. ن

 نیاز دارد. ,و استارتاپی  کارآفرینیفضای اجتماعی به عنوان پشتیبان 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
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ــوآوری ــوآوری ن ــه : ن ــی از جمل ــواع مختلف ــول ان ــد، محص ــوآوری فرآین ــوآوری  ، ن ن

ــاه ــه )ا جایگ ــرد ک ــازار صــورت میگی ــه ب ــا خــدمت ب ــک محصــول ی ــی مجــدد ی ــق معرف ز طری

ــول  ــاربرد آن محص ــر در ک ــول و تغیی ــتری از محص ــر درف مش ــه تغیی ــر ب ــرددمنج (، میگ

ــو ــوآوری الگ ــق ) ن ــادی اســت و از طری ــالیز عناصــر زی ــد آن ــوآوری نیازمن ــن شــکل از ن ای

ــق بخشــید، و موجبــات  ــازار متفــاوتی دســت یافــت ، کســب و کــار را رون ــه ب آن میتــوان ب

از هــم گســیختگی یــک صــنعت خــا  را فــراهم آورد . مــاال اســتفاده از اپلیکیشــن اســن  

ورانــه اســت کــه روش قبلــی اســتفاده از تاکســی بــرای گــرفتن تاکســی ، یــک الگــوی نوآ

ــوی  ــه ای از الگ ــاال نمون ــایت دیجیک ــین وب س ــده اســت. همچن ــول گردان ســرویس را متح

نــو آورانــه خریــد اســت کــه تجربــه ای کــامال متفــاوت بــرای خریــداران کــاال فــراهم 

 (.مینماید

ــر دوم ــادی: منظ ــاخ ســاختاری و نه ــه لح ــراری   ب ــرای برق ــی ب ــران ســاختارهای مختلف در ای

ــین بخــش ــه  ارتبــا  ب ــده هــای فناوران ــواوری و خالقیــت و ای هــای نصــعت و کشــاورزی و ن

راه انـــدازی شـــده اســـت. نهادهـــایی ماننـــد پارکهـــای علـــم و  فنـــاوری، مراکـــز رشـــد و 

ــندوش  ــت ، ص ــوآوری و خالقی ــز رشــد و ن ــا، مراک ــتارتاپ ه ــدهاها، اس ــتاب دهن ــاوری، ش فن

تـوجیهی کـه هـر کـدام  های حمایت از ایـد هـای دانـش بنیـان و ....در کنـار خـدمات قابـل

از ایــن نهادهــا داشــته امــا بــه دلیــل عــدم وجــود یــک شــبکه مناســب بــین انهــا و صــنعت 

ــرو  ــددی روب ــا مشــکالت متع ــاورزی ب ــای صــنعت و کش ــا نیازه ــا  ب ــراری ارتب ــال د ربرق عم

 شده اند. 

ــاد  ــا ایج ــالش دارد ب ــود ت ــت خ ــتای ماموری ــتان در راس ــنعتی خوزس ــدیریت ص ــازمان م س

بــه بــین صــنایع، شــرکت هــای دانــش بنیــان و اســتارتاپی و ســازمان یــک شــبکه  ســه جان

ــذا امیــدواریم چنــین  ــد. ل ــا نمای مــدیریت صــنعتی نقشــی تســهیلگرانه در ایــن فراینــد ایف

تــوری بتوانــد موجــب تقویــت ارتبــا   همکــاری هــر چــه بیشــتر بخــش ایــده ورزی و بخــش 

 . های صنعتی و کشاورزی نیازمند  ایده شود
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 سلیمانی منصورمهندس 

به بیان  ارائه گزارشی از پیشینه شرکت کشت و صنعت نیشکر در خوزستانبا  ایشان 

در این خصو  به اهمیت  ،ر تاکید داشتندکای تولید نیشریخ نیشکر و استعداد خوزستان برتا

تاثیر و نقش تعیین کننده صنعت نیشکر  به لحاخ حمایت از ایده های نو و کاربردیو اولویت 

 در تولید ثروت پرداختند.  در استان خوزستان

با توجه به جایگاه و فلسفه شکل گیری سازمان مدیریت صنعتی در قبل و بعد ایشان 

ان به تبیین نقش ازا نقالب و خدمات مشاوره ای، آموزشی و علمی و پژوهشی این سازم

 توسعه صنعت کشور اشاره داشتند. موثر این سازمان در 

ارائه نقش تحولی سازمان  ،یان فرمودند نظر به چنین جایگاهیدر ادامه بایشان 

سازمان  خدمات علمی و آموزشی ازو  مشاورهکسب  مدیریت صنعتی با رویکرد شبکه سازی،

 ن از طرف مدیر عامل کشت و صنعت نیشکر استان خوزستانمدیریت صنعتی استان خوزستا

را به فال نیک  و ورود سازمان مدیریت صنعتی به بررسی و حل چالش های صنعت نیشکر

 رود با ارزیابی این نشست و بدست آوردن نتایج مابت بتوانیم اینانتظار میلذا  است.گرفته 

 نیشکر خوزستان تعمیم دهیم.ایده را در سطح دیگر شرکت های توسعه 

 

های بخش کشاورزی به به بیان آسیب شناسی و چالش دکتر سعودی معاونت کشاورزی

  شرح  زیر پرداختند: 

 چالشهای حوزه کشاورزی

 :کاشت

 طراحی و ساخت ادوات تهیه زمین متناسب با خاف و زراعت نیشکر-1

 ادواتهوشمندسازی ادوات تهیه زمین مال نصب عمق سنج روی -2

 روی ماشین آالت کشاورزی GPSاستفاده از -3

 های کشت مکانیزه )پلنتر(طراحی و ساخت ماشین-4

 طراحی و ساخت وسیله مناسب جهت توزیع یکنواخت کمپوست در مزارع-۵
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 ترپلت کردن کمپوست تولیدی جهت انتقال و توزیع ساده-6

متری( برای سانتی 1۵تا  1۰طراحی و ساخت ادوات مناسب توزیع کود در عمق خاف )-

 کوددهی مزارع راتون

 استفاده از تجهیزات پرنده جهت برداشت توپوگرافی مزارع -

 استفاده از مترهای لیزری با برد حداقل یک کیلومتر و قابلیت کارکرد در شدت نور باال-

 :داشت

 ای برای تشخیص کمبودهای تغذیه ای )بهاستفاده از طیف سنجی و تصاویر ماهواره-

 عنوان ماال درصد ازت برم( و آفات گیاهی

 وری و کارایی مصرف آب در مزارع و هوشمندسازی آبیاریافزایش بهره-

 های پمپاژ آبیاری و زهکشیگیری میزان آب پمپاژ شده در ایستگاهاندازه-

استفاده از تجهیزات پرنده مال پهپادها و کوپترها در عملیات مختلف جهت افزایش -

 وریبهره

گیری رشد، ارتفاع نیشکر و سطح آب زیرزمینی در مزارع بدون دخالت نیروی ندازها-

 انسانی

 های نصب شده در مزارعشناسایی گرفتگی و رفع  مشکالت لترال-

 :برداشت

 های برداشتنصب کنترل هوشمند ارتفاع بیس کاتر و تاپر در ماشین-

 هاروسترطراحی و ساخت سیستم کنترل دور فن از داخل کابین -

 های برداشتکاهش ضایعات و ریزش نی در ماشین-

 های باقیمانده از برداشتاستفاده از پوشال و سرشاخه-

 ترین زمان و در حجم زیادتولید کمپوست با کیفیت از پسماندهای نیشکر در کوتاه-

 ها(استفاده مجدد از قطعات مستهلک )ماشین آالت سنگین و الستیک-

سنجی و راهکارهای دیگر غیر در زمان برداشت با استفاده از طیف تعیین کیفیت نیشکر-

 آزمایشگاهی

 عمومی:
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 استفاده مجدد از آب زهکش-

 هاارائه روشهایی برای کاهش شوری آب زهکش-

 های آبیاری و زهکشی برای پرورش آبزیاناستفاده از پتانسیل کانال-

 یاهان دارویی(کشت گیاهان پربازده، متناسب با تناوب نیشکر )مال گ-

طراحی سیستم جمع آوری فاضالب تجهیزات مکانیکی جهت جداسازی آب و روغن و -

 گازوئیل

اقتصادی کردن کاربرد ویناس )محصول پساب کارخانه الکل سازی( برای استفاده در سطح -

 های شنی و تغذیه گیاهتابیت جاده

 زروباهای های وحشی در زهکشاستفاده از روش مناسب برای حذف نی-

های بخش صنعت به بیان آسیب شناسی و چالش مهندس دورباشی زاده معاونت صنعت

 به شرح  زیر پرداختند:  

 تأمین و تولید منابع انرژی :

  38۰ تن در ساعت بخار دمای19۵دو واحد کوره بخار هریک به توان C    و با

  Bar  3۰فشار 

  مگاوات   4/8دو دستگاه توربو ژنراتور هریک به توان 

  مترمکعب در ساعت 83۰واحد تصفیه آب با ظرفیت 

   واحدRO  متر مکعب در ساعت  8۰)اسمز معکوس( با ظرفیت 

  متر مکعب در ساعت ۵۰واحد تصفیه فاضالب بهداشتی و صنعتی با ظرفیت 

 واحد خنک کننده مه پاش جهت استفاده مجدد از آب خام مصرفی کارخانه

 تخصصی :  چالش های صنعت بر اساس بخش

 بخش نانو تکنولوژی: 

 استفاده از روشهای نوین جهت جلوگیری از سایش تیغه های چاقو  .1

 استفاده از روشهای نوین جهت جلوگیری از سایش چکش های دستگاه شریدر   .2

 استفاده از روشهای نوین جهت جلوگیری از سایش سنگهای آسیاب  .3
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استفاده از روشهای نوین جهت جلوگیری از سایش و خوردگی ولو و پره های   .4

 توربین بخار

استفاده از روشهای نوین جهت جلوگیری از چسبندگی رسوب در تیوب های   .۵

 تبخیرکننده ها 

استفاده از روشهای نوین جهت جلوگیری از چسبندگی رسوب در پارچه های فیلتر   .6

 خالء و لیف فیلترها 

 خش الکترونیک و دیجیتال:ب

 .  اندازه گیری آنالین پل نیشکر در آسیاب 1

 IMB .  اندازه گیری آنالین فیبر نیشکر جهت تنظیم میزان آب  2

 .  پایش سیستم تزریق مواد شیمیایی در پروسس 3

 بخش انرژی های نو و افزایش توان الکتریکی: 

 طراحی و خرید و نصب مزرعه خورشیدی.  1

 ی و خرید و نصب نیروگاه جهت افزایش تولید و فروش توان الکتریکی.  طراح2

 :توسعه محصوالت جدید از فرآورده های  جانبی 

 تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی  .1

 تولید فورفورال از باگاس  .2

 تولید زغال فعال از باگاس .3

 تولید روغن های صنعتی از باگاس .4

 تولید کمپوست از فیلتر کیک .۵

 تولید اسید سیتریک .6

 تولید فیلر از گل فیلتر خال .7

 تولید شکر از چغندر با تغییر کاربردی آسیاب .8

 تولید آب تصفیه شده بسته بندی  .9

 تولید آب غنی شده  .1۰

 تولید یخ خوراکی .11
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 :توسعه محصوالت جدید از شکر

 تولید شکر سفید پودری    .1

 تولید شکرسفید دارویی پودری   .2

 (Core Sugarتولید شکر سفید دارویی کروی)   .3

 تولید شکر سفید یا دانه بندی متفاوت    .4

 تولید شکر سفید با بسته بندی و اوزان متفاوت  .  ۵

 تولید شکر نبات از شکر    .6

 .  تولید شکر مایع7

 PWSتولید شکر  .  8

 Demeraraتولید شکر  .  9

 Moscovadoتولید شکر  .  1۰

 Special Rawتولید شکر  .  11

 دکتر حسیبی

های شرکت کننده در نشست آقای دکتر به منظور بحث و بررسی و دریافت نظر شرکت 

 حسیبی شرکت ها در در چند زیر گروه :

پسماند،زراعت،مکانیزاسیون،انرژی،مکانیک،صنایع قندی و شیمیایی وابسته به آن  مدیریت

 تقسیم  بندی کردند.

 بررسی و ثبت اولیه ایده های شرکت های دانش بنیانبهره گیری از تکنیم طوفان مغزی با 

ایده  با حضور معاونین شرکتنیان پرسش و پاسخ شرکت های دانش بآغاز گردید . همراه با 

 ها بررسی و مشخص شدند. 

 

 بندی روز دوم  جمع**

ــل کشــت ــدیر عام ــا حضــور م ــه ب ــی ک ــور اســتارت آپ ــاز روز دوم ت ــیم  در آغ و صــنعت حک

ــکر، ــل نیش ــدیر عام ــد م ــاور ارش ــن شرکت،مش ــاونین ای ــل  فارابی،مع ــدیر عام ــه م موسس

ــوزش  ــات و آم ــکرتحقیق ــاونین  نیش ــنعتی و و مع ــدیریت ص ــازمان م ــی س ــدیر اجرای ،م
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ــم و  ــارف عل ــز رشــد دانشــگاه شــهید چمــران ،پ ــان آن،شــتاب دهنــده آپر،مرک معاون

ــران  ــهید چم ــگاه ش ــی دانش ــات علم ــای هی ــای فناوری،اعض ــرکت ه ــادی از ش ــع زی و جم

دانش بنیـان وابسـته بـه ایـن مراکـز در کشـت و صـنعت حکـیم فـارابی پـس از سـخنرانی 

چنــد تــن از افــراد فــوش از جملــه آقــای مهنــدس بهادری،آقــای دکتــر مهرعلــی زاده،آقــای 

ــوی  ــیبی،دکتر عل ــارابی،دکتر حس ــیم ف ــنعت حک ــاورزی و ص ــلیمانی،معاونین کش ــر س دکت

ت هــای دانــش بنیان،ثبــت ایــده هــای آنهــا توضــیح و پرســش زارع جلســه معرفــی شــرک

 و پاسخ معاونین حکیم فارابی و افراد دیگر نهایتا ایده هر شرکت ثبت شد. 

در پایــان برنامـــه تــور دیـــدگاهها و توانمنـــدی هــای شـــرکت هــای حاضـــر در  نشســـت 

 بررسی گردید  و  موارد  زیر به تصویب رسید :

 

 فناوری صنعت نیشکر حکیم فارابیتوراستارتاپی نوآوری و  عنوان

 موضوع
ایجاد شبکه ارتباطی شرکت توسعه نیشکر با شرکت های استارتاپی و فناوری و دانشگاههای استان 

 خوزستان

 

مهندس بهادری )مدیر  رئیس جلسه:

-عامل شرکت فارابی( و  دکتر مهرعلی

زاده )مدیر سازمان مدیریت صنعتی 

 خوزستان(

 2 شماره جلسه: 6/8/99 تاریخ: امضا :

خانم  ی،دکتر حسیبآقای  دبیرجلسه:

 دکتر هیبت اله پور
 16-9 زمان: امضا :

کشت و صنعت حکیم  مکان:

 فارابی

 حاضرین 

مدیران و معاونین شرکت  مشاور ارشد مدیر عامل در پروژه های اجرایی صنعت نیشکر خوزستان،

و  موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر استان خوزستان کشت و صنعت حکیم فارابی، مدیر عامل

، سازمان مدیریت صنعتی خوزستان، مدیران و شرکت های وابسته به شتاب معاونین و مدیران

های وابسته به مرکز های وابسته به پارف علم و فناوری، مدیران و شرکتدهنده آپر، مدیران و شرکت

های وابسته به مرکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد رکترشد و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، ش

 اهواز

 

 تاریخ اقدام کننده اهم مصوبات جلسه تور استارتاپی



 

 26 

 صنعت و کشاورزی توسط بخش نیازهای

 .فارابی اعالم گردد کشت و صنعت حکیم 

 7/8/99 شرکت فارابی

ی استارتاپی، فناوری و دانش شرکت ها

قالب خود را در ی توانمندیهابنیان 

به سازمان مدیریت صنعتی اعالم  روپزالیپ

 .نمایند

پارف علم و فناوری و مرکز رشد و فناوری 

 دانشگاه شهید چمران اهواز

12/8/99 

سازمان مدیریت صنعتی با مشاوره شتاب 

پارف علم و فناوری دهند آپر و با همکاری 

پروپزال های ارسالی را بررسی مرکز رشد و 

 و انتخاب نماید.

 14/8/99 دهنده آپر شتاب

نتایج حاصله از ارزیابی پروپوزال به موسسه 

توسعه و آموزش نیشکر ارسال گردد و 

پروپوزال های اصلی انتخاب و مورد حمایت 

 .یرندگقرار ب

 17/8/99 خوزستان سازمان مدیریت صنعتی

تصویب طرحها و پیگیری عقد قرارداد و 

 اجرای طرح های در شرکت فارابی

موسسه تحقیقات و آموزش مدیرعامل 

 توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان
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سازمان مدیریت صنعتی   -جنب مسجد قبا 3خ  3فاز   کوی ملت )کورش سابق(-اهواز : تماس با ما

 خوزستان

 info@imikhz.ir – 616487373۵کدپستی:   3447۵73۵-۰61    موبایل          9۰211۵4693

 http://www.imikhz.ir 

https://imikhz.ir/departments/acceleratordepartment 

 

http://www.imikhz.ir/
https://imikhz.ir/departments/acceleratordepartment


 

 40 

/ 

 


