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نامه همکاری آموزشی میان اتاق بازرگانی تهران  تفاهم

 بنیان امضا شد های دانش و مجمع تشکل

نااماه هارا ااای ما اا   نشست امضای تفاهم

موسسه آموزش و منابع انسانی اتاق بازاگانی 

بانا اا  انارا   های دانا  تهرا  و مجرع تش ل

 برگزاا شد.

هاای  به گزااش اوابط عرومی ماجاراع تشا ال

بن ا  انرا ، دا انن نشست که باا ضضاوا  دان 

بهرن عشقی دب ر کل اتاق بازاگاانای تاهارا ، 

ناصر عندل ب مدنرعامل ماوساساه آماوزش و 

منابع انسانی اتاق بازاگانی تهارا ، الارمار اا 

هاای اتااق تاهارا  باه  مل ی مدنر اموا تش ل

هرراه افش ن کرهی ائ س ه ات مدنره مجرع 

بن ا ، علی مساواودی عضاو  های دان  تش ل

ه ات مدنره مجرع، مج اد بارزگاری دبا ار کال 

مجرع و جروی از اعضای تش لی مجرع برگزاا 

های آموزش فواال  اقتاااادی و  شد، بر  روات

هاای اتااق و  استفاده ضاداکایاری از یارفا ات

 ها تاک د شد. تش ل

ائ س مجرع تش ل های دان  بانا اا  انارا ، 

سخنا  خود اا با تبرنک به دکتر بهرن عشقای 

دب ر کل اتاق تهرا  آالاز کرد و گفت: خوشحال م 

هزاا عضو اا اد  91که اعضای اتاق تهرا  اکواد 

دهد عروه بر انن اه اعاتارااد  کرد که نشا  می

فواال  اقتاادی جلب شده، خدمات اتااق نا از 

شاده اسات هاراه باه انان بااوا  مطلوب واقع

اس دند که اتاق بازاگانی تهرا  از مدل سنتای 

شده و فضانی برای ترامی فاوااال   سابق خااج

 اقتااد کشوا به شراا می اود.

افش ن کرهی با نادآوای انن ن ته که نا ای از 

ترنن مسائل دا هر سازمانی مقوله آموزش  مهم

انادازی  است و اتاق بازاگانی تهرا  نا از باا ااه

وکاا باقدات وااد انن عرصه شده  مداسه کسب

ها ن ز بار انان امار  است، افزود: مجرع تش ل

هاای  واقف است. دا هارا ان ااساتاا زما اناه

هر اای اا با موسسه آموزشی اتاق بازاگانای 

نامه دا نظر گرفت م و تاراا   دا قالب نک تفاهم

داستی مفاد  گ رنم که به ترشرا  اا به کاا می

 آ  اا به مرضله اجرا و عرل اتی سازی برسان م.

بانا اا ، باه  هاای دانا  دب ر کل مجرع تش ال

ناماه رارداخات و  تشرنح مو وع محوای تفاهم

گفت: هر اای دا جهت ن ازسنجی، طراضی و 

های آموزشی موادعرقاه و نا ااز  برگزاای دواه

طرف ن دا ااستای ااتقای سطح دان ، نگارش 

هاای  و توانرندسازی منااباع انساانای تشا ال

ها از جارالاه ماو اوعاات  اقتاادی و اعضای آ 

 نامه است. محوای انن تفاهم

نااماه  مج د برزگری به اهداف آموزشی تافااهام

اشااه کرد و افازود: اساتافااده ضاداکایاری از 

هاا،  هاای طارفا ان دا بارگازاای دواه یرفا ات

 انزی  هر اای دا برنامه

 ادامه دا صفحه سه ...
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های  هانی م ا  نرانندگا  مجلس، مسئوال  دستگاه سلسله نشست

بن ا  و جروی از فواال  انن عرصه با  مرتبط با اعضای مجرع تش ل دان 

عنوا  جانگزنن اقتااد نفتی  بن ا  به محوانت براسی نق  اقتااد دان 

های مختلف برگزاا  ها دا ااتباط با دستگاه و افع مش رت انن شرکت

 شده است.

بن ا  انرا ، افش ن  های دان  به گزااش اوابط عرومی مجرع تش ل

کرهی ائ س مجرع باب ا  انن مطلب گفت: دا هر نک از انن جلسات 

بن ا  با  های مختلفی از مش رت و موانع اقتااد دان  گانه بخ  رنج

های  ضضوا مسئوال  دستگاه های مربوطه مطرح شد و عروه بر شرکت

بن ا  و نرانندگا  مجلس،  های دان  بن ا  و اعضای مجرع تش ل دان 

جروی از مواون ن وزاات اموا اقتااد و دااانی، وزاات صرت، بانک 

مرکزی، مواو  علری و فناوای اناست جرهوای، ائ س صندوق نوآوای 

و ش وفانی، ائ س سازما  اموا مال اتی، ائ س گررک، ائ س سازما  

تام ن اجتراعی، مسئول ن ادااه ثبت، رل س فتا و ال ره به دعوت س د 

زاده هاشری عضو ه ات ائ سه مجلس شواای  ام رضس ن قا ی

 اسرمی ضضوا داشتند.

بن ا  با ابراز ام دواای از نت جه برگزاای  های دان  ائ س مجرع تش ل

نابد  ها افزان  می بن ا  چن ن جلساتی افزود: ام د به بهبود اموا دان 

شود که ترا  بازنگرا  انن اکوس ستم از  هانی برگزاا می وقتی نشست

های  ها و شرکت تار م گ را  تا تار م سازا ، مجرنا ، تش ل

گذاا  کنند. قانو  نابند و نظراتشا  اا اعر  می بن ا  دا آ  ضضوا می دان 

با مش رت و خرهای قانونی و مجرنا  ن ز با موانع ساختاای که 

شوند. دانهانت با  بن ا  با آ  مواجه هستند، آشنا می های دان  شرکت

ت  ه بر خرد جروی ااه ااهانی دا جهت بهسازی فرآنندها و قوان ن انن 

 شود. ضوزه ااائه می

کرهی هرچن ن دا انن نشست از مواو  علری و فناوای اناست 

جرهوای و اناست صندوق نوآوای و ش وفانی به دل ل اقداماتشا  دا 

بن ا  و ااائه تسه رت قدادانی  های دان  ااستای بهبود و و ت شرکت

بن ا   بو  دان  کرد و گفت: دا ضال ضا ر شاهد هست م زنست

گرفته است که انن اتفاق مهم نت جه نزدنک شد  نظرات مواونت و  ش ل

ها و نظرات بخ  خاوصی است. ضسن ن ت مدنرا  و  صندوق با دندگاه

اوسای انن دو نهاد و جلسات متناوبی که با مجرع و نرانندگا  بخ  

خاوصی داشتند موجب شد که دا وهله اول مش رت بخ  خاوصی 

داستی داک کنند و سپس با هوشرندی نا ااه ااهای ر شنهادی  اا به

 ها ساختند.  اا اجرا کردند نا مس ری دا جهت افع آ 

ها اشااه کرد و افزود:  او به نت جه عرل اتی انن سلسله نشست

های  ای دا مرکز رژوه  بندی شد، دب رخانه ازانن ه مش رت طبقه رس

شود تا با هر اای مجرع  اندازی می مجلس و ه ات ائ سه ااه

شده دا جلسات اا ر گ ری و  بن ا  ترامی اموا مطرح های دان  تش ل

شده اا اعر  کند و اگر انراد قانونی نا  نتانج هر نک از ااه ااهای ااائه

ای دا انن مس ر وجود داشت جهت افع آ  اقدامات الز  انجا   نامه آن ن

 شود.

شده از سوی  ترنن مطالبات مطرح کرهی دا ادامه به شرح برخی از مهم

ترنن ن اتی  بن ا  اشااه کرد و گفت: قوان ن و مقراات از مهم فواال  دان 

بود که ضول محوا آ  ن ات بس اای شامل تودد قوان ن، تودد 

ای که دا ب ره و مال ات و  گ رانه گ رندگا  و قوان ن سخت تار م

 های دنگر وجود دااد، مطرح شد. بخ 

طوا ناکااآمدی قوان ن سنتی که با ن ازهای فضای  او افزود: هر ن

وکاا نونن تطابقی ندااد و متاسفانه دا اصرض ه فولی قانو  تجاات  کسب

وکااهای نورا نشده است دانهانت لزو  نظاات بر  هم اشااه ای به کسب

 سازی است، تاک د شد. اجرای قوان ن که مهرترنن فانده آ  شفاف

بن ا  به اصرح اگوالتوای دا ضوزه  های دان  ائ س مجرع تش ل

شده  وکااهای نونن ن ز اشااه کرد و گفت: از دنگر مطالبات مطرح کسب

های  های شرکت های خاص جهت اس دگی به اموا و فوال ت انجاد ضوزه

های مختلف است. برای میال اختااص واضدهای  بن ا  دا سازما  دان 

تواند برخی از فرآنندها اا برای  ونژه برای ب ره، مال ات و ال ره می

 بن ا  تسرنع کند. های دان  شرکت

بن ا  اا از جارالاه  سازی، تبل غ محاوالت و خدمات دان  او لزو  فرهنگ

های مشترک بخ  خاوصی و مواونت علری و فناوای اناست  خواسته

ها برخی از مطالباات  جرهوای برشررد و گفت: دا انن سلسله نشست

هم توسط بخ  خاوصی و هم نهادهای ضاکر تی مطرح شد ازجرالاه 

سازی مارف کاالی تول د داخل است که نهادهای ماتاولای  ها فرهنگ آ 

 ها دا جاموه باشند.  اموا اجتراعی باند بسترساز استفاده از آ 

وکاا و نداشتن سهری از بازاا داخالای،  به گفته وی، وجود موانع کسب

 گذااا  جهت فوال ت دا انن ضوزه،   روات انجاد مشوق برای سرمانه

 ادامه دا صفحه سه ...

 

 بنیان  های دانش گانه مجمع تشکل های پنج گزارش جامع از نشست

 با هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی
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 ادامه از صفحه نک...

ها و افع خرهای آموزشی که مااناع  آموزشی و مدنرنت برگزاای دواه

ای است  های عرده محوا هستند، هدف وکااهای دان  توسوه کسب

 نامه بر رانه آ  بناشده است. که انن تفاهم

مدنرعامل موسسه آموزش و منابع انسانی اتاق بازاگانی تهرا  نا از 

دا ادامه با تاک د بر انن ه دا دواه هشتم و نهام اتااق باازاگاانای باه 

ای شاده  توانرندسازی دا ضوزه منابع انسانی و آموزش تاوجاه وناژه

طوا مناظام  های آموزشی عرومی به است، گفت: دا ضال ضا ر دواه

اس ده؛  06ها به عدد  شود تاکنو  اابط ن آموزشی تش ل برگزاا می

نافار از  282ماهاه ناخاسات ساال جااای  0هر نطوا جلسات دا 

هاای  هازاا نافار سااعات دا دواه 1های مختلف و قرنب به  تش ل

 عرومی شرکت کردند.

ناصر عندل ب با ب ا  انن ه دا موسسه آماوزشای آناتاک عاروه بار 

هاای تاخااااای نا از دا تاواامال  های آموزشی عرومی، دواه دواه

مستق م با هر تش ل انجادشده است، افزود: دا انن رلتافار ، اوش 

آموزش مبتنی بر شانستگی اا انتخاب کردنم که ترامی اموا از تدونن 

ناابای، اجارا و ااائاه  استانداادهای آموزشی، نا اازساناجای، اازش

شود. برای انن کااا از سا اساتام مادنارنات  گواه نامه اا شامل می

شده است  رن انن ه دا موسسه آماوزشای اتااق  آموزش استفاده

هاای  افزاای مناسبی برای اناواع آماوزش افزاای و نر  ام انات سخت

 ضضوای نا ال ترون  ی موجود است.

دب ر کل اتاق بازاگانی تهرا  ن ز با اشااه به انن ه دا شاراناطای کاه 

نفت موتوا محرک اقتااد کشوا و عامل ثروت رااناداا نشاده اسات، 

گفت: آموزش ن ی از نقاط  وف زنج ره انجاد ثروت دا انرا  است دا 

آماوخاتاگاا  دانشاگااه  گروهی از فواال  اقتااادی و دانا  21سال 

کنند تا مادنار رارواش  اندازی می هااوااد مرکز مطالوات مدنرنت اا ااه

نهضت  روات آماوزش اا شاروع  26دهند. بخ  خاوصی دا دهه 

کردند امروز انن  روات دا ضوزه آموزش دا اتاق بازاگانی تهارا  داک 

 شده است.

اساانای  ترنن عناار خادمات بهرن عشقی توسوه آموزش اا محوای

های به مشااواه صادوا  اتاق تهرا  دانست و افزود: داگذشته آموزش

کاات بازاگانی محدود بود امروز شاهد هست م کاه اولا ان گاروه از 

وکاا به هارات اتااق تاهارا   فواال  اقتاادی دا اشته مدنرنت کسب

 التحا ل شدند. فااغ

نااماه آماوزشای،  او  رن قدادانی از دست انداکااا  امضای تفااهام

هاانای تشاوناق کارد و گافات:  ضا را  اا به ادامه چن ن هرا ااای

اساد مااداقای از هارا ااای  ای که امروز به امضاا مای نامه تفاهم

های دانا  بانا اا  دا  مشترک اتاق بازاگانی تهرا  و مجرع تش ل

هاای اقاتاااادی  ها اا محوا فاواالا ات زم نه آموزش است. اگر تش ل

هاا ااائاه  بدان م بنابرانن بهترنن ن ازسنجی آموزشی از سوی تش ال

خواهد شد و سنج  داست ن ازها، ما اا به آموزش مطلوب هدانات 

 کند. می

نامه و تبادل آ  توسط دب ر کل  امضای تفاهم  دا رانا  نشست ن ز آن ن

بن ا  دا جاراع  های دان  اتاق بازاگانی تهرا  و ائ س مجرع تش ل

 ضا را  برگزاا شد.

 ادامه از صفحه دو ...

وجود موانوی دا تااما ان ااز و تساها ال اوناد صااداات ماحاااوالت 

بن ا ، نبود االبت دا بازاا برای خرناد تاولا ادات انان  های دان  شرکت

های علری و فناوای،  ها،  روات انجاد دفاتر جذب رروژه دا رااک شرکت

نبود زنرساخت برای ب گ دنتا، وجود اقبای چ نی دا باازاا، ساازوکااا 

بن ا  دا بواس و نبود ضراانات  های به دان  ر چ ده برای ضضوا شرکت

بانک مرکزی از آنها ن ز از دنگر مش رتی بود که دا انن نشاسات هاا 

 .مطرح شد

هاای  گفتنی است؛ مدا  سازی نظا  مال اتی، قراا گارفاتان شارکات

هاا  بن ا  دا مس ر سبز گررک با انسک ران ن، هادانات شارکات دان 

جای بااناک مارکازی، تاوساواه ماراکاز ناوآوای  ها به سوی صندوق به

های عرل ردی و ال ره ن از  سازی، شناسانی  وف ها، فرهنگ دانشگاه

از سوی مدنرا  و مسئوال  دولتی ضا ر دا انن نشسات هاا ماطارح 

 شد.

عضو ها اات ائا اساه ماجالاس  س دام رضس ن قا ی زاده هاشری

شواای اسرمی ن ز دا رانا  نادآوا شاد کاه ناتا اجاه بارگازاای انان 

شاده و  ها دا قالب گزااش آبا  ماه دا صحن عالانای قارائات نشست

 موادبراسی قراا خواهد گرفت.

انن عضو ه ات نرانندگا  اتاق بازاگانی تهرا  و انرا  دا رااناا   اران 

هاای   عنوا  ن ی از ضاوزه داستی به بن ا  به تقدنر از انن ه اقتااد دان 

شده است اعر  کارد:  داا و استراتژنک دا مجلس دا نظر گرفته اولونت

بن ا  انرا  آمادگای دااد باا هارا ااای اتااق  های دان  مجرع تش ل

بازاگانی انرا  و دا کناا مجلس شواای اسرمی ترا  ترش خود اا دا 

 کاا گ رد.بن ا  به  بو  دان  جهت افع مش رت زنست
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هااای  شاارکاات
کااااوچااااک و 
استااتاا  هاا 
زماااناای اشااد 

کاناناد کاه  می
هااای  شاارکاات

ها  متقد  و سنتی دا زنج ره اازش خود از محاوالت و فناوای آ 
 افزوده ب شتر و اقابتی تول د کنند. برداای کرده و اازش بهره

 
بن اا ، فارزنان  های دان  به گزااش اوابط عرومی مجرع تش ل

فردنس عضو ه ات نرانندگا  اتاق بازاگانی، صنااناع، ماوااد  و 
کشاوازی تهرا  با ب ا  انن مطلب، گفت: هره دا نگاه کر  باه 
دنبال اشد تول د ناخالص داخلی هست م تا افاه مرد  با اشاتار 
شود، داآمد سرانه افزان  نابد و ماجاراوعاه ساباد ماارفای 

تری داشته باش م؛ برای اس د  به انن اهداف باند اقتااد  متنوع
 بااااااااااناااااااااا ااااااااااا  بسااااااااااازنااااااااااام. داناااااااااا 

بن ا  دو بخ  تول د انده  او با اشااه به انن ه فضای اقتااد دان 
و تحرنک تقا ا دااد، گفت: دا ضوزه تول د انده و دانا  تااکاناو  

سوی فانااوای ساوق  خوب عرل شده است. دانشگاه ا  اا به
هاای عالام و  سازی توجه کنند و ال ره. راااک دادنم تا به تجاای

گاذاا  دهنده و سرمانه فناوای دا انن ااستا ش ل گرفتند و شتاب
 خطررذنر انجاد شدند. اوندادهای استااتا  ون ند برگزاا شدند.

 
های بازا  هساتاناد کاه دا  فردنس افزود: بخ  دنگر شرکت

سرت تقا ا قراا دااند که تحرنک آ  بسا ااا اهارا ات دااد و 
هاای کاوچاک  متاسفانه بس اا عقب است. بس اای از شارکات

تاواناناد دا عارصاه  های ماتاقاد  نارای بدو  هرراهی شرکت
 الارالالای فاواالا ات کاناناد ناا صااداات داشاتاه بااشاناد. ب ن

او باب ا  انن ه دا ن ره اول موفق عرل شده است ولی دا ن راه 
دو  عرر اقدامی نشده اسات، گافات: افاراد دانشاگااهای و 

تر هستند دا تاولا اد عالام و دانا  بسا ااا  ها که خرق جوا 
ترند. ولی دا بازاانابی و صحبت با مشتری و ضاتای را ادا  موفق

کرد  مشتری مهااتی ندااند. فرصتی هم نداشتند تا ب اماوزناد. 
دانند م ان ز   های متقد  و بزا  ن از بازاا اا می برع س شرکت

بازاا اا بلد هستند. الز  است که ضلقه تقا ا و عار اه اا باه 
گا ارد و باه  ن دنگر گره بزن م دا انن صوات زنج ره شا ال مای

افزوده دا کل صاناوات  کند. اازش سرت صنوت شد  ضرکت می
شاود و  رذنری با اشاتار مای کند و ام ا  اقابت افزان  ر دا می

توان م سهم ب شتری از اقتااد دن اا اا از آ  خاود  دانهانت می
 کن م.

 
 ها CVCتحریک تقاضا با حمایت از 

به گفته انن عضو کر س و  اقتااد نوآوای اتاق بازاگانی تهرا ، 
عنوا  نک هدف کلای  دا کر س و  ن ز تحرنک سرت تقا ا اا به

هاا ناا هاراا   CVCتو ا ان کاردنام. ناوانای الز  اسات کاه 
گذااا  خطررذنر شرکتی اا انجاد کن م. او به ذکر میاالای  سرمانه

نظ ری مانند کاالاه  ررداخت و گفت: دا صنوت الذانی شرکت کم
داانم از بازااهای جهانی مانند کشوا عراق و ال ره سهم گرفتاه 

های داخلی نتوانساتاناد باه  است. ولی دا زنج ره تول د شرکت

ها کاه  ها و افزودنی کاله کرک کنند. هنوز بخ  بزاگی از م رل
افزوده صنوت الذانی هساتاناد، وااداتای اسات. وقاتای  اازش
توان م بگون م دا کشوا صنوت الذانی داانم که بخ  عراده  می

 بازنگرا  انن زنج ره موجود باشد. فقط اول و آخر زنج ره نباشد.

گذاری روی استارتاپ ها هایی برای سرمایه مشوق  

گذاای بخ  تحق ق و توساواه  بخ  خاوصی دا ضوزه سرمانه
تواند نک استااتا  رونا اا خرنداای کند ناا داو  ماجاراوعاه  می

خودش واضد تحق ق و توسوه اا انجاد کند. فردنس با با اا  انان 
داستی  مطلب افزود: دا بوضی جوامع که تحرنک بخ  تقا ا به

شده است. دولت مجوزی اا برای هولدناناگ هاای بازا   انجا 
کند مبنی بر انن ه هره نا داصدی از مال اتی که بااناد  صادا می

داا فناوااناه  های اولونت بپردازد اا صرف تحق ق و توسوه دا ضوزه
عنوا  نک شرکت بزا  اقاتااااد  کشوا کند. برای میال گوگل به

اش  تواند بخشی از هزننه مال اتی کند می آمرن ا وقتی سود می
ها و استااتا  های فناواانه کناد ساازماا   اا صرف خرند شرکت

قاباول تاحاقا اق و  عنوا  هزننه قابل ضسابرسی آمرن ا انن اا به
رذنرد و دولت ن ز آ  شرکت اا از رارداخات ماالا اات  توسوه می

 کاااااااااااااانااااااااااااااد. مااااااااااااااواااااااااااااااف ماااااااااااااای
ها دا کشاوا  به گفته فردنس، انن قانو  دا ضوزه وازش و خ رنه

وجود دااد. اگر شارکاتای وازشاگااه بساازد ناا هازناناه تا ام 
اش اا بپردازد، انگاا که مال ات ررداخت کرده است. اگر  باشگاهی

هاای فانااوااناه کشاوا  انن قانو  دا صنانع دنگر با ات ا بر اولونت
ماوب شود و سازما  اموا مال اتی آ  اا تر  ن کند نک قااناو  

کند که تحرنک سارات تاقاا اا  مترقی خواهد بود که کرک می
 صوات بپذنرد.

 
های موفقیت ساخته شود باید داستان  

 
انن عضو ه ات نرانندگا  اتاق بازاگانی تهرا  باا با اا  انانا اه 

ای ن ست جز انن ه قانو  ر شرو و ع شود و بود باا چاناد  چااه
گاذاای  ها اا به انن مدل سارمااناه داستا  موفق ت قوی شرکت

مترانل کن م، نادآوا شد: انن ه بدان م انراد کاا کاجااسات خاوب 
بانا اا  و  خواه م به سرت اقتاااد دانا  است. بدان م اگر می

اقتااد نوآوا ضرکت کن م باند هره بس ج شاوناد و باه سارات 
انادازه عار اه تاوساواه  تحرنک تقا ا ضرکت کن م و تقا ا اا باه

 دهاا اام تااا اناان دو رااا بااه رااای هاام اشااد کااناانااد.
کارد کاه  او باب ا  انن ه رنج سال گاذشاتاه کسای بااوا نارای

استااتا  ها بتوانند به چن ن موفق تی برسناد گافات: هارا ان 
موجب شده داستانی از موفق ت استااتا  ها ش ل باگا ارد و 

 36اند نا نزدنک به  تاکسی اننترنتی دا کشوا انجادشده 33اال  
 انااادازی شاااده اسااات. شاااونااای آنااارنااان ااه خشاااک

فردنس افزود: اگر چاناد داساتاا  ماوفاقا ات سااخاتاه شاود؛ 
گذاای خطررذنر شارکاتای  وکااهای موفقی که به سرمانه کسب

اوی آوادند و دولت هم آ  اا باه اسارا ات شانااخات و جازو 
های تحق ق و توسوه شرکت محاسبه کرد و شرکت هام  هزننه

های کوچک اا بزا  و  توانست سودآوای اا افزان  دهد شرکت
وکااا نا از  شود بق ه صاضبا  کساب سود زا کرد انن الگونی می

 شوند. آموزند و وااد انن عرصه می می

فرزین فردیس عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی  

 صنایع معادن و کشاوزی تهران مطرح کرد؛

ها از    CVCتحریک تقاضا با حمایت از  

 های مالیاتی طریق مشوق
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 بازخورد شرکت کنندگان در نمایشگاه صنعت خودرو

 شرکت دانش بنیان برنا پلیمر پاک پاسارگاد

آلرا ،  BRANOpacشرکت دان  بن ا  برنا رل رر راک راسااگاد با بهره مندی از دان  متخااا  داخلی و به عنوا  نراننده انحااای شرکت 

برای محافظت از تجه زات و قطوات فلزی، ال ترون  ی و ال ترن ی اا که  VCIجدندترنن نسل سامانه های  د خوادگی اا بر اساس ت نولوژی 

 دا مورض زنگ زدگی می باشند دا قالب محاوالت مذکوا  ااائه م  ند.

ابوالفضل شف وی نراننده شرکت دا انن نرانشگاه گفت: انن نرانشگاه ها برای شرکت های دان  بن ا  خ لی مف د است. ولی  وف هانی 

هم دااد اگر به صوات تخاای برگزاا شود مف دتر م شد. اگر شرکت های تخاای و مادا ر   از برگزاای نرانشگاه ن ازهانشا  اا مطرح می 

 کردند. شرکت های مرتبط فرصت ضضوا ر دا م  ردند.

 او با ب ا  انن ه اکیر شرکت های ضا ر دا نرانشگاه ن ازهای ال ترون  ی و قطوات ال ترون  ی دااند که با ضوزه فوال ت ما که بسته بندی

قطوات فلزی جهت جلوگ ری از خوادگی و سان  قطوات است، تفاوت دااد، گفت: ر   از نرانشگاه اطرع م دادند ما هم با اون رد دنگری دا 

 نرانشگاه ضا ر م شدنم نا برنامه انزی دنگری انجا  م دادنم. دا مجروع دا نرانشگاه صنوت فوالد ب شتر با ضوزه فوال ت ما مرتبط بود.

او افزود: هر نطوا برگزاای کنندگا  دا بخ  اجرانی هم اطرعات کری به ما دادند. برای میال اعر  ن ردند که اننجا فضای کری داانم و 

 ام ا  ناب بنر و استند نداانم. ما بس اای از اقر  تبل غاتی که آواده بودنم اا نتوانست م استفاده کن م.

ه جاااو با ب ا  انن ه نک نوبت برای دانافت کاات بازاگانی اقدا  کردنم، تا مراضلی هم ر   افت م ولی به دو مش ل عرده برخوادنم، افزود: ا

ماهه تا رانا  آ  باقی می ماند  رن انن ه با  2نامه ما دا رااک علم و فناوای به رانا  مهلت خود نزدنک شده بود و طبق قانو  اتاق باند مهلت 

تغ  ر مدنرعامل شرکت بس اای از مدااک ااائه شده هم باند تغ  ر م  رد که دا مجروع موجب شد تا کل فرآنند اخذ کاات بازاگانی متوقف 

 شود.
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شرکت دانش بنیان تولیدی مواد 

 شیمیایی و فرآورده های رنگ نگین بم

  

شرکت تول دی مواد ش ر انی و فراواده های انگ نگ ن بم با هدف 

تام ن ن از های داخلی و اقابت با بازاا های جهانی دا زم نه تول د 

انگ و فرآواده های ش ر انی خط خوداو دا چهاا خط تول د بخ  

چرب گ ر و فسفاته، بخ  تول د س لر و عانق، بخ  تول د انگ خوداو 

 و بخ  تول د ش شه شوا و  د نخ تاس س شده است.

مواومه خشوعی مسئول فروش و بازاانابی با ب ا  انن ه شرکت ما  

دا ضوزه تول د مواد ش ر انی و انگ فوال ت م  ند و چه از لحای 

بازاانابی نا تام ن مواد اول ه انن نرانشگاه چندا  مف د نبود، گفت: دا 

انن نرانشگاه تا ضدودی توانست م با قطوه سازا  و کرتر از آ  تام ن 

 کنندگا  مواد اول ه وااد مذاکره و گفتگو شونم.

او با ب ا  انن ه ر   از برگزاای نرانشگاه از ترک ب شرکت های 

ضا ر دا نرانشگاه اطرعی نداشت م، گفت: اول ن باا است که دا 

چن ن نرانشگاه و فضانی ضضوا ر دا م  ن م االلب دا نرانشگاه های 

 بزا  انگ و ازنن ضضوا ر دا م  ن م.

به گفته وی شرکت انگ نگ ن بم کاات بازاگانی دااد و با استفاده از 

 کاات اقدا  به واادات می کند.

 شـرکت دانش بنیان کیمیاگـران بهـزیست

 

های کوئ نچ،  دا انرا  فوال ت می کند. تول د اوالن 9332ای تول ادی تحق قاتی است که از ساال  شارکت دان  بن ا  ک ر اگارا  بهازنست مجروعاه

هون نگ، دنده زنی، عر ق تراشی و مانوات فرزکاای و سخت کاای القانی، انواع محافظ فلز و شوننده های صنوتی با مشخاات فنی فراتر از 

 از جرله فوال ت های دنگر انن شرکت به شراا می اود. ASTMاستانداادهای 

گا  مواد نندنراننده شرکت ک ر اگرا  بهزنست دا انن نرانشگاه، با ب ا  انن ه تحرنم ها باعث اشد فروش و اشد محاول ما شده است، افزود: از تام ن ک

هانی اا  رکتش ر انی انرا  خوداو هست م. با توجه به انن ه دان  فنی باالنی دا زم نه شوننده ها و اوا  کااها داانم با و ع تحرنم ها موفق شدنم ش

ی اا التکه ر   از انن محاوالت خااجی مارف می کردند اا مشتری خودما  کن م. بر مبنای ن از مشتری و ضتی با ک ف ت باالتر از نرونه خااجی محاو

 برانشا  تول د می کن م.

های نامداای عه او افزود: محاوالت بهزنست دا اکیر صنانع کشوا اعم از خوداوسازی، فوالد، نواد و تول د قطوات فلزی مواد استفاده قراا می گ رد و مجرو

 چو  انرا  خوداو، سانپا، فوالد مبااکه، آلوم ن و  انرا  و بس اای از شرکت های مطرح دنگر دا زمره مارف کنندگا  آ  هستند.

سال سابقه فوال ت  36او دا خاوص آشنانی با اتاق بازاگانی صنانع، مواد  و کشاوازی گفت: شرکت ما جزو دان  بن ا  های قدنری است که بالغ بر 

 دااد و با توجه به انن ه به کشواهای اطراف مانند ترک ه صاداات م  ن م، کاات بازاگانی هم داانم.

ست و ما ی اوی افزود: هر فرصتی که باشد که صنوتگرا  به دوا هم جرع شوند  و تبادل دان  و اطرعات کنند فااغ از متولی و برگزااکننده، اتفاق خوب

ضرف اول اا  B2Bاستقبال می کن م. امروز ت نولوژی ر شرفت کرده، ااتباطات و شب ه های اجتراعی ش ل گرفته ولی باز هم توامل ب ن فردی و جلسات 

 م زند.

هدفی  بالاو با اشااه به انن ه آشنانی با هر ااا  و اقبا از جرله مزنت های انن نرانشگاه است، گفت: بازدندکنندگا  انن نرانشگاه های تخاای دن

د. هستند، و دا انن فضاها به اهداف خودشا  دست می نابند. انن جلسات فرصت هم ف ری، گسترش بازااها، مورفی و فروش محاوالت اا فراهم م  ن

 گاهی شرکت ها از وجود ن دنگر بی اطرع هستند، به هر ضال نباند بی توجه بود که هزننه تبل غات هم باالست.

 

 شرکت دانش بنیان موتورسازی پویانیستانک

 

با هدف طراضی و تول د انواع قطوات  9338شرکت موتواسازی رونان ستانک دا سال 

خوداو و تام ن بخشی از ن از صنوت خوداوسازی کشوا، ااائه خدمات تخاای 

مهندسی، اشتغال زانی و اونق اقتاادی منطقه، دا ناض ه صنوتی ن ستانک شهرستا  

 نائ ن تاس س شده است.

  

زننب ناجی با ب ا  انن ه دا انن نرانشگاه محاوالت تحق ق و توسوه شرکت اا ااائه 

کردنم، گفت: اوی محاوالتی تررکز کردنم که به ما گزااش شده دا بازاا خوداو با 

مش رتی اوبرو بودند. میر ر ستونی که خرابی آ  باعث خرابی موتوا خوداو م شود؛ ما 

موفق شدنم دا واضد تحق ق و توسوه ش ل و طراضی ر ستو  اا به نه کن م تا عروه بر 

 انن ه مش ل موجود اا افع کن م، بل ه ااه اا ما ه چ مش ل جدندی هم ا افه ن ند.

او دا راسخ به انن ه ن از بازاا اا از چه طرنقی می سنج د، گفت: االلب ن ازسنجی ها به 

 صوات مستق م از بازاا و به خاوص م ان ک ها  انجا  می شود.

ناجی افزود: با ضضوا دا چن ن نرانشگاه هانی توانرندنهای خود اا به نران  م گذاانم و 

هم ااه ااهای اضترالی که دا بازاا با آ  مواجه می شوند اا ااائه می ده م. بنابرانن 

 ضضواما  عروه بر خودما  برای دنگرا  هم مف د بوده است.

 به گفته وی، تاکنو  فرصتی ر   ن امده تا با اتاق بازاگانی توامل و ااتباطی برقراا کن م.
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 افش ن کرهی

 بن ا  ان س کر س و  کسب و کااهای دان 

 اوزنامه انرا 

 

 

افش ن کرهی ان س کر س و  کسب و کااهای دان  بن ا  اتااق 

های دان  بن اا  و  انرا  دا نادداشتی نوشته است: هر اوز شرکت

شوند و مرد  اا بارای  های جدند متولد می استااتا  ب شتری با انده

کنند.بنابرانن خواسته نا نااخاواساتاه  گذا از اقتااد سنتی آماده می

اقتااد کشوا به سرت موج چهاا  انقرب صاناواتای ضارکات کارده 

های دنج تال محاوانات آ  اا باه  است، انقرب اقتاادی که شرکت

 اند. دست گرفته

 

خواسته نا ناخواسته اقتااد کشوا به سرت ماوج چاهااا  اناقارب 

های دنج تال  صنوتی ضرکت کرده است، انقرب اقتاادی که شرکت

 اند. محوانت آ  اا به دست گرفته

 

اقتااد نوآوای چ ست؟ م ل اادها ااتباط آنرنن اوزماره با ان مارد ، 

ها و فرآنندها، ن ازها و خادماات جادنادی  ها، داده مشاالل، دستگاه

بوجود آواده که بالطبع می تواند داآمد داشته باشد. نگاه جادناد باه 

ها، تورنف خدمات جدند و استفاده از نوآوای و فناوای دا تول اد  اوش

کند. بناابارانان  تر می و ااائه خدمت، انن ضوزه جدند اقتاادی اا کامل

ب ن م که اقتااد اون رد خود اا دا کسب و کاااهاای قادنارای و  می

سنتی تغ  ر داده و به سرت ساختااها و نهادهای کسب و کااهای 

نونن دا ضال ضرکت است. دا انن م ا ، مسئول ت ناهاادهاای ناایار 

ها اا هم تغ  ر داده وآنها از انان تاغا ا ارات سارناع جاا  نونی دولت

 اند. مانده

 

انن اون رد منحار به انرا  ن ست، اما دا کشوا ما تحوالت دنج تالی 

های دان  بن ا  و  توا  با سرعت ب شتری دند. هر اوز شرکت اا می

شوند و مرد  اا بارای  های جدند متولد می استااتا  ب شتری با انده

 کنند. گذا از اقتااد سنتی آماده می

گاوناد کاه  رروفسوا والتر برنر از دانشگاه سنت گالن سوئا اس مای

های تاجااای، تساها ال  استفاده از اقتااد دنج تال باعث تغ  ر مدل

محاوالت و خدمات جدند، انجاد فرآنندهای جدند، تاولا اد ابازااهاای 

شود. بخ  خاوصای هام  ب شتر و انجاد فرهنگ جدند مدنرنت می

دااد و اتاق انرا  ن ی از ضام اا  کساب و  داهر ن ااستا گا  برمی

 کااهای مجازی بوده و هست.

 

شود، و ترش ماا انان  های مادی و مونوی دنبال می انن امر از جنبه

است که هرپا با سانر کشواها دا بخ  زنست بو  اقتااد ناوآوای 

وااد شونم و بستر مناسبی برای فوال ن انن ضوزه فاراهام کانا ام. 

هاا و  گاذاا هساتا ام تاا راروژه داانن م ا  هروااه به دنبال سرماناه

های کسب و کاا نونن خرقانه و مواد ن از کشوا اا به آنها وصال  انده

های متوددی مواجه هساتاناد  کن م. کسب و کااهای نونن با چال 

که ضاکر ت باند برای آنها ااه ااا داشاتاه بااشاد. از جارالاه انان 

گذاای  گذاا است. با انن ه انسک سرمانه مش رت کم بود  سرمانه

ها است، ولای  های استااتاری عروماً ب شتر از سانر ضوزه دا فوال ت

دا شرانط فولی  دا مقانسه با سانر مشاالل محل مانااساب تاری 

اسات. باا اناانا ااه  -باه اوش داسات آ -گااذاای  بارای ساارمااناه

گذاای داانن ضوزه نشا   گذااا  اخ راً ترانل خوبی به سرمانه سرمانه

اند، ولی هنوز عروم ت ن افته و ن از به سرمانه گذااا  با اشاتار  داده

 برای کسب و کااهای نونن وجود دااد.

 

دوم ن مو وع، انجاد مراکز نوآوای و ررواش انده و خرق ت جوانا  و 

دانشگاه ا  دا زنست بو  است. داست است کاه دانشاگااه هاا، 

اند ومراکز فناوای  ها شده ها و نهادهانی وااد ضوزه استااتا  سازما 

اند، ولی اکیراً برمبنای عار اه اناجااد  ها بوجود آمده و شتاب دهنده

اند و تقا ا محوا ن ستند. بهتراست مراکزی مبتنای باراضااای  شده

های جدند اا با بازاا هادف  ن از صنوت و بازاا بوجود آنند، تا بتوا  انده

 انزی کرد. مشخص اشد داد و ضتی برای صاداات آ  برنامه

هاای  های دنج تال و فقدا  ماهااات ن ته دنگر فضا و محتوای آموزش

 های مناسب و براساس ن از  کااآفرننی دا مدااس است. اگر آموزش

 ... 99ادامه دا صفحه 

حرکت در مسیر موج 

 چهارم انقالب صنعتی
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اکوس ستم استااتا  ها ن از به توداد ب شتری 

های تخاای از جنس بخ  خاوصی دااد تا  دهنده شتاب

 وکااهای نورا اا به نقطه تول د محاول هدانت کنند. انن کسب

بن ا  انرا ،  های دان  به گزااش اوابط عرومی مجرع تش ل

های  بهروز تهرانی عضو ه ات مدنره انجرن شرکت

بن ا  سرمت با ب ا  انن مطلب بر تغ  ر و بازتورنف  دان 

ها  بن ا  شد  شرکت الگوهای تو  ن و تشخ ص دان 

الرللی تاک د کرد و گفت: مر زی  مطابق با الگوهای ب ن

بن ا  ن ازمند استانداادهای کری  ها با عنوا  دان  شرکت

های ک فی و مبهم  است. دا ال ر انن صوات با شاخص

بن ا  نگرا  از دست داد   های دان  هر شه شرکت

 های خود دا انن زم نه هستند. فرصت

 

های بس اای انجا   گ ری به گفته تهرانی، هرساله سخت

ها دوبااه براسی شوند و از تسه رت و  شود تا شرکت می

تواند دانافت کند منع  بن ا  می ام اناتی که نک شرکت دان 

نک ”  بن ا  دان “شوند. دا بس اای از کشواهای دن ا  می

های کاای شرکت اجرا  ها و مدل فرهنگ است که باند دا اوال

شود. فرهنگ تحق قاتی با استانداادهای مشخص که 

های مجدد  شناسانی است و با براسی ااضتی هم قابل به

 اود. زنر سوال نری

 

بنیان به بخش  های دانش واگذاری ممیزی شرکت

 خصوصی

  

گری دست بردااد  تهرانی با تاک د بر انن ه دولت باند از تادی

های  و خودش اا سبک کند ر شنهاد کرد، مر زی شرکت

بن ا  به بخ  خاوصی سپرده شود، افزود: دا انن ااه  دان 

بخ  خاوصی ن ز آمادگی دااد تا بازوی اجرانی دولت باشد. 

خاوص اگر بتواند کسب داآمد کند، برای ضفظ ک ف ت  به

گ رانه و  های سخت انجا  کاا با نک مدل استاندااد، مر زی

ای به کاا خواهد گرفت. دا اننجا بخ  خاوصی  شده ضساب

تواند هر شرکتی باشد که متوهد است طبق مقراات و  می

های  شده به امر مر زی شرکت دستواالورل تو  ن

بن ا  بپردازد و اگر به توهداتشا  عرل ن نند به مقامات  دان 

 قضانی و دولت راسخگو خواهد بود.

 

ها به محصول  دهنده استارتاپ ها از طریق شتاب

 رسند می

  

جای انن ه مواونت علری و فناوای  به گفته تهرانی، به

های کوچک ضرانت کند بهترنن  اناست جرهوای از شرکت

های بزا  اا شناسانی و کرک کند  کاا انن است که شرکت

دهی دا کشوا  توسوه نابد و هره  تا زنرساخت بزا  شتاب

 ها ام ا  اشد و نرو داشته باشند. ها از هره شاخه شرکت

های تخاای بهترنن گزننه  دهنده وی موتقد است، شتاب

اوند.  برای اس د  به محاول برای استااتا  ها به شراا می

تهرانی باب ا  انن مطلب افزود: دا ضوزه آزمانشگاهی 

استااتا  هانی هستند که با مشاواه و ضرانت 

ها موفق به تول د محاول شدند. دا تجه زات  دهنده شتاب

رزش ی هرچنا  مدل سنتی دا صنوت ضاکم است؛ البته 

دهنده  های بس اای وجود دااد ولی شتاب انده

ها  ای که دا ضوزه تجه زات رزش ی به انده ساختاانافته

گذاای کند و به استااتا  ها  مشاواه بدهد، ضرانت و سرمانه

کرک کند تا به محاول برسند؛ کم است و باند تودادشا  

 افزان  نابد.

 

به گفته وی، مواونت علری و فناوای اناست جرهوای ن ز 

کند  های خاوصی ضرانت می دهنده طرضی دااد که از شتاب

های  دهنده که بس اا تسه ل گر است. طی انن طرح شتاب

ها برای ضرانت از  توانند به منابع صندوق خاوصی می

 استااتا  ها دسترسی ر دا کنند.

 

 ... 99ادامه دا صفحه 

 

بهروز تهرانی عضو هیات مدیره انجمن 

 بنیان سالمت گفت؛  های دانش شرکت

 

دهندگان  افزایش تعداد شتاب

تخصصی کلید موفقیت 

 اکوسیستم استارتاپ هاست
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نادداشت افش ن کرهی ائ س مجرع تش ل های دان  بانا اا  

 انرا  به نقل از اتاق بازاگانی تهرا 

 

انجاد ادب ات مشترک ب ن صاضباا  کساب وکاااهاای ماتاقاد  و 

صاضبا  انده هنر اتاق بازاگانی، شرکت های واسطاه و تشا ال 

 هاست.

وصل کرد  شرکت های متقد  به استاات آ  ها، شارکات هاای 

دان  بن ا  و جدند ااهی موثری برای جذب سرمانه ن ست بل اه 

بهترنن ااه مر ن است. استفاده از سرمانه خاااجای دا شاراناط 

کنونی شواای ب   ن ست و دا مواد مو وعی که وجاود نادااد، 

نری توا  نظر داد. سرمانه گذااا  داخلی و کسب وکااهای بزا  

و قدنری تر، بهترنن منبع تام ن سرمانه و دنگر ام انات ضضاوا دا 

بازاا برای کسب وکااهای نورا به شراا می اند. انن کسب وکااها 

بازاا اا می شناسند و می توانند ام انات عرلی کارد  و ضضاوا 

موثر صاضبا  انده دامح ط اا فراهم کنند. براسای اکاوسا اساتام 

نوآوای و استاات آری دا خااج از کشوا هم گونای تقونت انن نگاه 

دا سراسر جها  است. چه کسانی بر استاات آ  ها ناا کساب 

وکااهای نورای کوچک سرمانه گذاای می کنند؟ به طوا ماواراول 

شرکت های بزاگتر کسب وکااهای دنگر اا می خرند تا نا دا سود 

آ  ها شرنک شده نا از خدمات آ  ها استفاده کاناناد. از ساوی 

دنگر، کسب وکااهای کوچک تر می توانند دسترسی ب شتری باه 

 بازاا داشته و انده های جدند عر ه کرده و بهتر خدمت کنند.

انجاد ادب ات مشترک ب ن صاضباا  کساب وکاااهاای ماتاقاد  و 

صاضبا  انده هنر اتاق بازاگانی، شرکت های واسطاه و تشا ال 

هاست. صاضبا  صنانع و سرمانه و صاضبا  انده هاناوز باه زباا  

مشترک نرس ده اند و انن طب وی است. صاضبا  انده تارااما ات 

خواه و صاضب سرمانه به دنبال بازدهی سرمانه اش است. هر دو 

طرف از زاونه دند خود به مو وع نگاه می کنند و انن نگاه آ  ها از 

هم فاصله دااد. تش ل ها و دا ااس آ  ها اتاق بازاگانی باند نگاه 

انن دو گروه اا بهم نزدنک کند. نک ااه دنگر بارای شارکات هاای 

بزا  و متقد  برای استفاده از سود نا خدمات شرکت های فواال 

دا اکوس ستم نوآوای، ااه اندازی صندوق های سارمااناه گاذاای 

خطر رذنر است که می تواند زم نه نزدنک شد  صاضبا  سرمااناه 

 به صاضبا  انده اا فراهم کند.

11 

 افشین کالهی؛

 بنگاه های متقدم، بهترین منبع سرمایه برای کسب وکارهای نوپا
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 ... 96ادامه از صفحه 

 

اوز بازاا دنج تال کشوا از مدااس شروع شود، توسواه و تایما ان 

ن روی انسانی ماهر انن بخ  از اقتااد اشد قابل توجهی خواهد 

 داشت. 

 

ولی دا کناا ترا  مواادی که به آ  ررداخته شد، نک مو وع ب ا  

از هر چ ز بری جا  کسب و کااهای نونن است. قوان ن و مقراات 

دست و راگ ر، مجوزهای متودد ال ر روای، اوند کند اجرای برخی 

 مقراات نا عد  اجرای آ ، بزاگترنن مش ل فواال  انن ضوزه است. 

ها، محاوالت و خادماات  اقتااد نوآوای دا اوند ضرکت خود ساختاا

سازد و خاود اا دا فضاای اقاتااااد جاا  اا داهم انخته واز نو می

 اندازد، ولی عروماً اگوالتوا و ضاکر ت از انن اوند جا می ماند. می

بنابرانن صاضاباا  کساب و کاااهاای ناونان اباتادا باا مشا ال  

شوند و دا زماانای کاه خاود اا  تار ری دا دولت مواجه می بی

تیب ت کرده و آماده اشد و توسوه هستند با تاارا اراات باواضااً 

 داتقابل ضاکر ت مواجهند.

انن امر  رن تحر ل هزننه و اترف وقت زناد )که برای ناک ناوآوا 

سم مهل ی است( باعث دلسردی فواال  اقتاااد ناوآوای شاده 

هاای دانا   است. داست است که دولت دا ضرانت از شارکات

های اخ ر ترش وهزننه زنادی کرده است ولی توجه  بن ا  دا سال

کن م که فراهم کرد  زنرساخت و مح ط کسب و کاا مانااساب و 

ها و دنگر فوالا ان انان ضاوزه دا  زنست بو  برای ضضوا استااتا 

تراست. مو وعای کاه تاوساط  تر و مؤثر اقتااد کشوا بس اا مهم

نهادهای مرتبط با انن ضوزه مواد توجه قراا گرفته، ولای نا ااز باه 

 گذاای هره نهادهای ضاکر تی دا کشوا اا دااد. توجه و سرمانه

11 

 ... 1ادامه از صفحه 

 

تهرانی با نادآوای انن ه برخی از استااتا  هانی که از صندوق و 

مواونت تسه رت گرفتند متاسفانه واش ست شادناد گافات: 

جای انن اه  ها قادا ن ستند وامشا  اا به دولت برگردانند و به انن

به محاول جانگزنن ف ر کنند مستاصل  هستند و به دنبال قرض 

 برای بازررداخت وا  به دولت هستند.

 های تخصصی شکل بگیرد دهنده شتاب

  

های تخاای  دهنده او موکدانه ر شنهاد کرد و گفت: باند شتاب

های مختلف دا بخ  خاوصی ش ل بگ رد که مواد  دا ضوزه

ها،  دهنده اعتراد و استناد دولت هم باشند. انن شتاب

کنند تا به نقطه محاول  وکااهای نورا اا ضرانت می کسب

ها قادا خواهند بود نق   دهنده برسند. از سوی دنگر انن شتاب

بن ا  اا ن ز به عهده بگ رد تا دولت دا  های دان  مر زی شرکت

انن زم نه  وااد اموا اجرانی نشود و ناخواسته موانوی اا انجاد 

 ن ند.

انن عضو ه ات مدنره انجرن شرکت های دان  بن ا  ضوزه 

سرمت، دا خاوص بسترهای ضرانتی اتاق بازاگانی از 

بن ا  اشااه کرد و گفت: مس ر ضرانت  های دان  شرکت

طواقطع نباند از دولت نا نهادهای  بن ا  به های دان  شرکت

دولتی بگذاد. اتاق بازاگانی ن ز نک تش ل صنفی ملی  ن ره

است. بنابرانن بهتر است  NGOاست و دا نگاه کر  نک 

سوی  بن ا  اا به های دان  استااتا  ها و شرکت

هانی که توا  ضرانت و منتواش پ دااند هدانت  دهنده شتاب

 کن م.

 

هانی که دا ضوزه محاوالت  تهرانی افزود: خوشبختانه شرکت

کنند به  آزمانشگاهی به مواونت علری و فناوای مراجوه می

ها  شوند هرچند توا  و یرف ت دهنده مربوطه مورفی می شتاب

گذاای انجا   محدود است و طبق اولونت محاول سرمانه

های تخاای افزان   دهنده شود و بهتر است توداد شتاب می

 نابد.
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اتحاديه تول دكنندگا  و 

 صاداکنندگا  نر  افزاا ايرا 

اتحادنه شرکت های فنی مهندسی 

 ضفایت ال ترون ک  و شب ه های انرنی
 اتحادنه صنانع لوح های فشرده انرا 

انجرن تول دکنندگا  نر  افزاا 

 تلفن هرراه انرا 

اتحادنه صاداکنندگا  تجه زات 

 رزش ی

انجرن به نه سازی مارف 

 انرژی انرا 
 انجرن ااگان ک انرا 

انجرن شرکت های مهندسی و 

 ر ران اای نفت و گاز و رتروش ری

اتحادنه صنانع هوانی و فضانی 

 انرا 

انجرن تول دکنندگا  و واادکنندگا  ماش ن 

آالت سنگ ن مودنی، ساخترانی و 

 ااهسازی

سندن ا تول دکنندگا  تجه زات  انجرن ناشرا  دنج تال

 فن آوای اطرعات انرا  
سندن ای تول دکنندگا  دااوهای 

 دامپزش ی

 انجرن صنانع خواش دی
انجرن صاداکنندگا  خدمات 

 فنی و مهندسی انرا 

 

انجرن صنفی شرکت های 

 اتوماس و  صنوتی

سندن ای تول دکنندگا  م رل 

 های اژنری _الذانی انرا  

سندن ای شناسانی و 

 م ان ابی اادنونی

سندن ای صاضبا  صنانع 

 دااوهای انسانی انرا 
 سندن ای صنوت برق

فدااس و  صاداات انرژی و  سندن ای صنوت مخابرات

 صنانع وابسته انرا 

کانو  طراضی و مهندسی و 

 طراضی مونتاژ انرا 

 اعضای مجمع تشکل های دانش بنیان ایران

انجرن شرکت های 

 دان  بن ا  استا  

 تهرا 

انجرن شرکت های 

دان  بن ا  استا  

 اصفها  

انجرن شرکت های 

 دان  بن ا  استا  

 خراسا  ا وی

انجرن شرکت های 

دان  بن ا  استا   

 کرما 

انجرن شرکت های 

دان  بن ا  استا   

 لرستا 

انجرن شرکت های 

دان  بن ا  استا  

 مرکزی

انجرن شرکت های 

دان  بن ا  استا   

 هردا 

 انجمن های استانی


