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خوشه جویشگر بومی
خوشه جویشگر مجموعهای از واحدهای کسب و کار کوچک و رقیب ،نهادهای عمومی و موسسههای پژوهشی را شکل میدهد که با چالشهاا و
فرصتااي مشترک مواجه هستند .این مجموعه با ایجاد بستری ارتباطی و محیطی برای نووووری ،راابو و همکواری کسوب و کوار و بوا تکمیول
فعالیتهای همدیگر به تولید و عرضه محصوالت ،خدمات و ارزش در زیس بوم کسب و کار میپردازند.

بنگاههايهايعرضهکنندهمحصوالتوخدماتمشابه

بنگاههايتوليدکنندهکااليوخدماتمكمل

نهادهاي بخش عمومی و پشتيبان بنگاهها

خوشه
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ضرورت همراهی دولت براي ایجاد خوشه جویشگر بومی
همكهاري بازیگران بهطور بالقوه به نفع شرکتااست ،با این وجود در بسیاري موارد این فرایند به صورت خودکار انجام نمیشود.


تغییر در ساختار صنعتی و ترویج ون بهسوی صنایع کوچک و متوسط (ارزشافزوده ،نوووری ،اشتغال وفرینی ،انعطافپذیری)



کارکرد نااص بازار در زمینه نهادههای اساسی مثل اطالعات



احتمال شکلنگرفتن بازار به عل نبود ظرفی در تأمینکنندگان



محدودی های موجود در صنایع کوچک از ابیل مالی ،تحقیق و توسعه ،بازاریابی



هزینههای عملیاتی سنگین بورای شناسوایی شورکای مناسوب و ایجواد روابوط شبکهای



مخاطرهومیزبودن بهرهگیری از تالش دیگران به دلیل خالءهای اانونی



احتمال هدررفتن سرمایهگذاریها توسط شمار معدودی شرک کوچک و متوسط



ضعفهای فنی و مدیریتی شرکتهای بزرگ برای اجرای مفاهیم شبکهگستری



صرفه جویی ناشی از تجمیع خدمات و فعالی های پشتیبانی و حمایتی
3

مزیتهاي تشكیل خوشهها


کاهش هزینه ورود به بازارهای جدید



توسعه مهارت های مشترك



تسریع فرایند یادگیری

سیاستااي دولت در راستاي حمایت خوشه



کاهش هزینه مبادله



شناسایی عوامل موفقی بازار و صنع



کاهش هزینه ارائه خدمات به تکتک بنگاهها



شکلگیری موتوور محرك همکاری بین شرکتها و اعضای داخل خوشه



ارزیابی و ردیابی دایقتر اادامات توسعه



ارائه مشواهای مالی



افزایش احتمال تأثیر سرمایهگذاریها



ارائه اطالعات و خدمات مشاوره



کمک به توسعه فناوری



توسعه مهارت ها و اابلی ها
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الگوهاي رایج توسعه خوشه
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انگیزه شرکتااي بزرگ و کوچک در ایجاد خوشه

شرکتهاي بزرگ

شرکتهاي کوچک و متوسط

کاهش هزینه ارایه خدم

توسعه مهارتهای فناوری

کاهش هزینه دسترسی به بازار

توسعه مهارتهای مدیری

افزایش انعطاف پذیری

رفع کمبود منابع مالی

برخورداری از مواعیتهای خاص طرف مقابل

افزایش ظرفی رشد و دسترسی به بازار

و بازاریابی
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روابط میان اعضاي خوشه
رابطههایی که در فرایند خوشهسازي و شبكه سازي شكل میگیرد:
• رابطه افقی میان شرکتهای کوچک و متوسط و شرک های خرد
• رابطه عمودی میان شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی و شرکتهای کوچک و متوسط
• شرکتهای عضو خوشه و نهادهای پشتیبانی و نهادهای بخش عمومی
نوع رابطههاي ممكن میان اعضاي خوشه جویشگر
• زنجیره تامین ،ایجاد زیرساخ ها و توسعه بستر
• عرضه خدمات ،ایجاد ارزش ،بازاریابی و خدمات مشتری
• جذب و انتفال فناوری
• کسب انحصار در بازار
• جذب نیروی انسانی
• ...
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بازیگران زیست بوم خوشه جویشگر بومی
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ارتباطات زیست بوم توسعه خوشه
فراهم آورندگان
خدمات جویش

فراهم آورندگان
زیرساخت ارتباطی

کارآفرینان و
استارت آپها

سرمایه گذاران و
شتاب دهندهها
عامل توسعه
خوشه

فراهم آورندگان خدمات
ارزش افزوده
فراهم آورندگان
پژوهش و نوآوري

آموزش و تربیت
نیروي انسانی

ناادهاي بخش عمومی و حاکمیتی
طرح جویشگر... ،
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مدل توسعه خوشه جویشگر بومی
تحلیل بازیگران و کارکردها مبناي اصلی در طراحی مولفه هاي مدل توسعه خوشه جویشگر هستند .این کارکردها عبارتند از:
تأمین (تدارک) خدمات:
 -1خدمات پایه مورد نیاز سکوها (خدمات محتوا ،خدمات ارزشافزوده ،خدمات مراکز داده)
 -2زیرساخ (شبکه ،زیرساخ شبکه و وسایل کاربر نهایی)
 -3خدمات ارائهشده توسط سایر خوشهها
ارائه خدمات جویش
•

خدمات تعریف شده برای بسترهای مختلف کسب و کار در زیس بوم جویشگر بومی شامل سکوی مرجع جویش ،نقشه ،ارتباطات ،محتوا... ،

کارکردهاي مكمل
 -1خدمات حاکمی  -بخش عمومی
 -2خدمات پژوهش -نوووری
 -3خدمات توسعه کسب و کار
کارکرد سازمان مدیریت خوشه
 -1پایش اهداف
 -2اعتماد سازی
... -3
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تكمیل کنندهها

خدمات توسعه کسب و کار
مشاوره کسب و کار
تامین سرمایه
تامین منابع فیزیکی و ...
فضای کاری و رشد
تسهیل گری

مدیریت سازمان خوشه

پایش اهداف
طرح توسعه ااتصادی
مدیری کیفی خدم

و استانداردها

شرکتهای خصوصی
سازمانهای دولتی
کاربران نهایی

کشش بازار

دانش و پژوهش
خلق ،توسعه و اشاعه نوووری
پشتوانه علمی و فناورانه
تجاری سازی فناوری و انتقال دانش فنی
پایش توسعه خوشه
توافقهای تجاری
زبرساخ های فیزیکی

اعتمادسازی

مدیری تعارضات و تسهیل روابط

خدمات

سكوي کسب و کار

کاربران

فشار فناوري

حاکمیت  -بخش عمومی
دول
تنظیم مقررات
تامین اعتبارات
امنی
سیاس ها و برنامهها خدمات صنفی
مشارک اجتماعی و فرهنگی
خدمات شهری

الکترونیکی

سكوهاي جویش
(ارتباطات ،مجتوای رسانهای ،نشر الکترونیکی ،نقشه و
خدمات مکان محور ،خرید و فروش)
توسعه نرم افزار کاربردی
تجهیزات و کاربردهای طرف کاربر
خرده فروشی
زیرساخ سکو
پژوهش و توسعه
رسانه و محتوا
پشتیبانی
سخ افزار و نرم افزار

خدمات ارزش افزوده
شبکه اجتماعی
رایانامه
مرورگر وب تحلیل خبر
ترجمه
نرم افزار کاربردی واسط تبلیغات
پرداخ
APP

سایر خوشهها
محتوا
تولید محتوا
گردووری و تجمیع محتوا
تحلیل محتوا

خدمات مرکز داده
سامانه عامل
نرم افزار
رایانش ابری سکوی کاری
ذخیره سازی شبکه توزیع محتوا خدمات مدیری شده امنی و شبکه
زیر ساخت
وسیله کاربر ناایی
کنسول
تبل
گوشی
وسیله جاسازی شده گج

شبكه و دسترسی
افزارها و ابزارها

محتوا و رسانه
ویدیو ،موسیقی.. ،
محتوای علمی
اجتماع و فرهنگ
بازی
تولید
تجهیزات و ابزارها
شبکه و رایانه
صوتی و تصویری
خدمات
مهندسی
خدمات حقوای
خدمات مالی
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نگاشت خوشه  -شناسایی ذي نفعان
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رویکرد وگامهاي توسعه خوشه
مطالعات
شناخت
ایجاد انگیزه
و اعتماد
چشم انداز و برنامه اجرایی
پیاده سازي
پایش و ارزیابی
خروج
مسئولیت پذیري توسعه محیط اقتصادي و اجتماعی
13

گام هاي اصلی توسعه خوشه جویشگر بومی
مرحله اول -ایجاد نقشه (ارزش محور) توسعه خوشه:
• در این مرحله با محوری ذینفعان ارزشهای اصلی طرح خوشهسازی و نقاط فشار (فرص های و چالشهای مشترك) و مزی های ناشی از
ونها استخراج و با شناسایی و جذب اعضاي خوشه ،سیاستها و راهبردهاي اولیه توسعه خوشه تهیه میشود.
مرحله دوم -ارزیابی و تدوین راهبرد توسعه خوشه:
•

در این مرحله عامل توسعه خوشه مبادرت به ارزیابی و تحلیل وضعی موجود و شکاف وضعی مطلوب پرداخته و جه برطرف کردن
شکاف موجود برنامه الزم ارائه میشود.

مرحله سوم -اجراي فعالیت هاي توسعه خوشه:
•

در این مرحله راهبردها و برنامه های تدوینشده در مرحله ابل اجرا میشوند لذا با استفاده از روش تحلیل نهادی وظایف هر یک از
بازیگران نگاش میشوند و سعی میشود محدودی اجرایی حذف و در صورت لزوم سیاس ها اصالح شوند.

مرحله چاارم -پسا پروژه پایداري خوشه:
•

هدف نهایی این مرحله ارائه تمهیدات وینده محور با هدف حفظ پایداری و بقای خوشه از طریق خودسازماندهی و ارزیابی پیوسته
زیس بوم خوشه اس .
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زمان و خروجی مورد انتظار و بازیگران اصلی
مرحله چاارم:
پسا پروژه پایداري خوشه

مرحله سوم :اجراي
فعالیت هاي توسعه خوشه

مرحله دوم :ارزیابی و تدوین
راهبرد توسعه خوشه

مرحله اول :ایجاد نقشه (ارزش
محور) توسعه خوشه

 5 -3سال پایش پایدار

 18ماه ماه

 6ماه

 3ماه

زمان اجرا

 .1انتخاب روش سازمانی مناسب
جه ارزیابی پیوسته
 .2ارزیابی پیوسته کارکرد خوشه و
زیر خوشهها
 -3تداوم سرمایهگذاری بلندمدت

عامل توسعه خوشه
نمایندگان زیر خوشهها

 .1ایجاد همکاری و چشمانداز
 .1اجرای اادام ها و پروژههای
راهبردی
راهبردی مشترك در زیر
 .2بهبود محیط کسبوکار
خوشهها
 .3همکاری مؤثر بخش عمومی-
 .2تحلیل وضعی موجود زیر
خصوصی
خوشهها
ری
گذا
سرمایه
مالی
منابع
 .4انتخاب
 .3برنامه توسعه خوشه جویشگر
بومی متناسب با زیر خوشهها

طرح جویشگر بومی
عامل توسعه خوشه

-1ارزش محوری ،چالشها و
فرص های مشترك و طرح
توجیهی توسعه خوشه
 .2جذب بازیگران اصلی و
تفاهمنامه شرک ها
 .3سیاستها و راهبردهای اولیه
توسعه خوشه

عامل توسعه خوشه

شورای راهبری،
طرح جویشگر

خروجیهاي
مورد انتظار

بازیگران اصلی
15
مرحله
اجراي

سواالت مهم قبل از ایجاد خوشه
•

هدف اصلی ایجاد خوشه جویشگر بومی چیست؟
ایجاد یک نمانام برای حضور مقتدرانه در بازارهای داخلی و خارجی و توسعه همکاری میان ذینفعان کوچک و رایب

•

حوزههاي اصلی مورد توجه و تمرکز توسعه خوشه کدام هستند؟
اهداف و عوامل اصلی توسعه جویشگر :سکوهای کسب و کار ،کاربردها و خدمات ،زیرساخ ... ،

•

عامل توسعه خوشه جویشگر بومی چه ویژگیهایی دارد؟
شخص حقیقی با ویژگی ابال در مستندات ارائه شده اس .

•

سرمایههاي الزم کدامها هستند و رویكردهاي تامین اعتبار توسعه خوشه چگونه است؟
سرمایه اصلی سرمایه اجتماعی و بعد اعضای دارای هدف مشترك و در نهای منابع تجمیع شده اعضا

•

شاخصهاي موفقیت خوشه جویشگر بومی کدامها هستند؟
تعداد کاربران ،تعداد اعضای فعال ،میزان تولید ثروت از تولید ناخالص داخلی ،دانش و فناوری ،توسعه ااتصادی و اجتماعی.... ،
16

8

5/21/2017

نگاشت وظایف توسعه خوشه
شوراي راهبردي
وزارت ارتباطات و فناوري

طرح جویشگر

عامل توسعه خوشه

























جذب اعضای خوشه







مطالعات شناخ
درگیر نمودن ذی نفعان
ارتباطهای نهادی
اعتمادسازی و ایجاد
سرمایه اجتماعی
نگاش خوشه
برنامه انگیزه بخشی مسئولی
اجتماعی (عاملهای) خوشه







تقوی منایع ملی







شناسایی عامل توسعه خوشه







تدوین برنامه اجرایی خوشه







تدارك منابع و پیاده سازی







پایش و ارزیابی
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برنامه عملياتی توسعه خوشه – نسخه 1
زمان اجرا
1

مطالعات شناخت و تدوین نقشه توسعه خوشه جویشگر

1-1

بررسی مبانی نظری و انجام مطالعات ترازیابی

1-1-1

بررسی مبانی نظری توسعه خوشه حویشگر

2-1-1

بررسی تطبیقی توسعه خوشه جویشگر در سطح ملی و فراملی

3-1-1

بررسی منافع ااتصادی  ،اجتماعی (زیس محیطی) ،فناورانه ،سیاسی
خوشه و توجیه طرح خوشه

4-1-1

تعیین عوامل کلیدی توسعه خوشه

5-1-1

استخراج ارزشهای محوری خوشه جویشگر

6-1-1

استخراج چالشها و فرصتهای جمعی مشترك خوشه

7-1-1

تعیین مسئولی های اجتماعی ،ااتصادی ،زیس محیطی توسعه خوشه

8-1-1
9-1-1

تهیه سیاستها و راهبردهای اولیه توسعه خوشه
تدوین نقشه شناختی توسعه خوشه جویشگر بومی

2-1

نگاش و راه اندازی خوشه

1-2-1

شناسایی بازیگران درگیر در توسعه زیس بوم خوشه

2-2-1

جمع ووری اطالعات طرف تقاضای شرکتهای اصلی (بازار داخلی و خارجی)

بودجه مورد نیاز

مكانیزم اجرایی

متولی و ذینفعان

خروجی مورد انتظار

شاخص هاي موفقیت

ا تا 3
طرح جو.یشگر -عامل توسعه
خوشه
تراز یابی

طرح جو.یشگر -عامل توسعه
خوشه
مصاحبه و جلسات رو در
رو
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