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نشست ماجاماع عاماومای 

عادی سالیانه و انتخاباات دوره 

ای مجمع تشاکالاهاای داناش 

بنیان ایران  سوم اردیاباهاشات 

 ماه برگزار شد.

به گازارش رواباع عاماومای 

مجمع تشکل های دانش بنیاان 

ایران، پیرو آگهی منتشر شاده 

در روانامه عصر اقتصاد ماجاماع 

عاماومای عاادی ساالایااناه و 

انتخابات دوره ای مجمع تشکال 

های دانش بنیان بارگازار شاد. 

پس اا رسمیت یافتن جلسه و 

ارائااااه گاااازارش باااااار ، 

دستورجلسات به رای گذاشتاه 

شد و روانامه عصراقاتاصااد باار 

دیااگاار بااه عاانااوان روانااامااه 

 کثیراالنتشار تعیین شد.

سپس اساامای کاانادیاداهاا 

اعالم شد و هر یک در فارصات 

دو دقیاهاه ای باه ماعارفای ، 

سوابق و برنامه های آتی خاود 

پرداختند و در نهایت رای گایاری 

 انجام شد.

نتیجه انتخابات هیاات مادیاره 

مجمع تشکلهای دانش بانایاان 

 ایران به این شرح است:

اعضاااا ایاایاا   اا ااا  

 مدیره:

افشین کالهی ، مامامادرضاا 

کمپانی، مممدرضاا الاالیای ، 

سعید رساول ا،، عابادالارضاا 

نوروای، علی مسعودی، سایاد 

 مهدی مدنی 

 اعضاا عی  البدل:

سید عادل امامای و پااماان 

 تراکمه 

 :بازرس 

 سید ممسن میرصدری 

 بازرس عی  البدل:

 رویا دههانی 
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 اا  کسب و کار اا نوپا جایگزین شرکت

 خارج  م  شوند

های  به گزارش خبرگزاری ایرنا، رییس هیات مدیره مجمع تشکل

دانش بنیان اتاق باارگانی ایران گفت: امرواه فرصت جایگزیانای 

هایی که به دلیل تاماریاا هاا اا ایاران  ها با شرکت آپ استارت

 رفتند، وجود دارد.

ها در وضعیت تمریا  آپ درباره وضعیت استارت «افشین کالهی»

گذاری خارجی که عامل  ها اا نظر جذب سرمایه گفت: استارتاپ

 اند. بزرگی در توسعه آنهاست، با مشکل مواجه شده

هاا تاوانساتاناد  آپ او با بیان اینکه عمال تعداد کمی اا اساتاارت

گذاری خارجی جذب کنند، ادامه داد: اا اماان امضاای  سرمایه

برجام تا خروج آمریکا اا آن فرصت کوتاهی برای جذب سارماایاه 

بود. در همین مدت ممدود ها چند استارتاپ معرو، توانستناد 

گذاری  سرمایه خارجی جذب کنند که در حال حاضر این سرمایه

به الور کامل قطع شده است. به گفته رئایاس هایاات مادیاره 

هاا  آپ های دانش بنیان اتاق ایاران، ایان اساتاارت مجمع تشکل

گذاران به سرمایه گاذاری  اعتمادی سرمایه همچنین به دلیل بی

جدید، برای تامین سرمایه داخلی هاا باا مشاکال رو باه رو 

 اند. شده

هاا اا  آپ کالهی با اشاره باه مامادودیات اساتافااده اساتاارت

های خارجی عنوان کرد: یک اساتاارتااپ خاودش هاماه  فناوری

کند و بارای ارائاه خادمات یاا  های فناوری را تولید نمی بخش

کند که این بخش به  های دنیا استفاده می ممصولش، اا فناوری

 ها ممدود شده است. علت تمریا

هاایای هاا بارای  او با اعتهاد به اینکه شرایع تماریاا فارصات

جایگزینی  کند، تصریح کرد: امرواه فرصت ها ایجاد می آپ استارت

هایی که اا ایران رفتند وجاود دارد، چارا  ها با شرکت آپ استارت

های خارجی در ایاران  که جای ممصوالت و خدماتی که شرکت

 ها دارد، خالی است. کردند و بااار فناوری ما نیاا به آن ارائه می

کاارهاای ناویان و  و رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب

هاا  آپ بنیان اتاق ایران ادامه داد: اکنون بخشی اا استاارت دانش

های خارجای را  ها جای شرکت به خصوص در حواه پتروشیمی

های ایادی در جاذب  ها با چالش اند؛ البته که این شرکت گرفته

 سرمایه و تامین مواد اولیه رو به رو هستند.

های  تر که تجربه تمریا های قدیمی کالهی معتهد است شرکت

توانند اا شارایاع کاناونای  تر می اند، راحت گذشته را نیز داشته

 حال اقتصاد کشور باشند. عبور کنند و کمک

 نرم افزار اا ایران  به دنبال حضور در بازار اا جهان            

مممدرضا الالیی، رئیس اتمادیه تولیدکنندگان و صادرکنانادگاان 

نرم افزار ابراا داشت: با توجه به شرایع افزایش نرخ ارا و قدرت 

رقابتی که برای فعاالن حواه آی.سی.تای یاا فاعااالن باخاش 

استارتاپی کشور بوجود آمده، برای مدیاریات اوضاای نایااا باه 

 ریزی دقیق است. برنامه

به گزارش روابع عمومی فدراسیون فناوری االالعات و ارتباالات 

افراا کشور را دارای مزیت نسبی دانست و  ایران، وی بخش نرم

افزود: باید اا الریق همکاری باا ایارانایاان خاارج اا کشاور یاا 

کاناناد،  کشورهایی که اا لماظ سیاسی با ایران فعاالایات مای

 بتوانیا در بااارهای ثالث حضور پیدا کنیا.

رئیس اتمادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار با تاکید بار 

اهمیت حضور این بخش در بااارهای جهانی عاناوان کارد: ماا 

نیروی انسانی متخصص و فراوانی داریا و شرکت ها در امیناه 

  های مختلف فناوری االالعات تجربیات فراوانی به دسات آورده

اند؛ باید اا این ظرفیت به ویاه در حواه تولید نرم افزار و ماماتاوا 

 استفاده کرد.

های این مسیر افزود: ما باید اا الریق  الالیی با اشاره به چالش

کشورهای واسع یا ایرانی هایی که خارج اا کشور اندگی می 

 کنند به بااار جهانی دست یابیا.

وی معتهاد اسات 

حضور در بااارهای 

خارجی می تواناد 

باه رفااع رکاود در 

بااار حواه فنااوری 

االااالعااات کاامااک 

 کند.

رییاس اتاماادیاه  

تولیدکانانادگاان و 

صادرکنندگان نارم 

افزار ایران، با بیاان 

های حضور در باااارهاای خاارجای  اینکه در حال بررسی گزینه

هستیا، ادامه داد: مثال اا الاریاق ایاجااد دفااتاری در ساایار 

کشورها، استفاده اا دفاتر ایرانیان مهایاا خاارج یاا اا الاریاق 

تاوان باه ایان  کشورهایی که با ایران همکاری بهتری دارند می

 هد، دست یافت.

هاا  الالیی اذعان کرد: بخش فناوری راحت تر اا ساایار باخاش 

تواند در بااارهای خارجی حضور داشته باشد، چرا که ماثال  می

 شود و با موانع کمتری رو به روست. صادرات کاال رصد نمی

 

2 



3   

-سال اول، شماره اول  3  

    سال اول، شماره اول خبرنامه یداا دانش بن ان 

 

جمعی اا فعاالن دانش بانایاان در خصاوص  

راهکارهای ایجاد رونق در تولیادات کشاور را 

 در چهار ممور کلی اعالم کردند.

به گزارش روابع عمومی مجمع تشکل هاای 

دانش بنیان ایران، جمعای اا فاعااالن حاواه 

دانش بنیان در اتمادیه صادرکنندگان تجهیزات 

پزشکی که یکی اا اعضای ماجاماع تشاکال 

های دانش بنیان است با تالش و همفاکاری 

اعضای خود راهکارهایی در چهار ممور کلای 

” ساخت ایاران“شامل ضرورت تعریف مفهوم 

در کشور ، ایجادایرساخت هاای ضاروری در 

خصوص شرکت های دانش بنیاان و فانااور، 

یکسان ساای نرخ ارا و منع باخاش دولاتای 

برای ورود به بااار رقابتی بخش خصوصی در 

جهت تاوساعاه و روناق تاولایادات داخالای 

 پیشنهاد کردند.

 رقابت دولت   ا با بخش خصوی 

حضور دولتی هاا در باااار، رقاابات را بارای 

شرکت های بخش خصوصی دشوار ساختاه 

است، مممدرضا کمپانی عضو مجمع تشکل 

های دانش بنیان ایران با بیان ایان ماطالاب، 

گفت: صنایع هایتک نیاامند صر، هزینه های 

باالیی برای تمهیق و توسعه هستناد تاا باا 

تکیه بر دانش و فناوری روا به تولید بپردااناد. 

وقتی دولت وارد بااار می شود با خیال راحت 

هزینه های باالیی برای تماهایاق وتاوساعاه 

انجام میدهد بدون ایاناکاه اناتاظااری بارای 

بااگشت سرمایه داشته باشد. ولی باخاش 

خصوصی هزینه های سرسام آور تاماهایاق 

وتوسعه را در قیمت تمام شده لماظ میکاناد 

در اینجا یک شکافی ایجاد مایاشاود کاه در 

نهایت امکان رقابت را برای بخش خصاوصای 

 دشوار یا غیرممکن می سااد.

 ایجاد و توسعه آزمایشگاه  اا مرجع

ایجاد ایرسااخات هاای الام بارای رشاد و 

توسعه شرکت های دانش بنیان و فانااور اا 

دیگر نکاتی که رونق تولید را به دنبال خواهاد 

داشت. کمپانی، افازود: ایاجااد و تاوساعاه 

آامایشگاه های مرجع در کشور برای نظاارت 

های فنی حایز اهمیت باالیی است در حاال 

حاضر تعداد آامایشگاه های مرجع در کشاور 

جاهاانای را  87025کا است و حتی تاییدیه 

ندارند و همین مسالالاه مشاکاالتای بارای 

 صادرات ایجاد میکند.

عضو هیات مدیره و دبیر اتمادیه صادرکنندگان 

تجهیزات پزشکی دولت وظیفاه دارد جاهات 

رونق بخشیدن به تولید، این ایرساخت ها را 

در اختیار بخش های خصوصی و تولیدی قرار 

دهد تا در کوتاه ترین امان ماماصاول تاولایاد 

 شده تاییدات فنی را دریافت کند.

 

 “ساخت ایران“تعریف عبار  

تا امانیکه البق یک تعریاف واضاح و روشان 

مشخاص نابااشاد سااخات ایاران باه چاه 

کاالهاایای االاالق مای شاود بساتارهاای 

حمایتی موثری ایجاد نخواهد شد. این عضاو 

هیات مدیره مجمع تشکل های دانش بنایاان 

با بیان این مطلب گفت: متاسفاناه تااکاناون 

عبارت ساخت ایران تعریف نشده است. ایان 

وظیفه ای است که به عهده واارت صناعات، 

معدن و تجارت است تا این تعریف را برای کل 

 صنایع انجام دهد.

او با اشاره به الگوهای جاهاانای کاه بارای 

تعریف تولیدات داخلی یک کشور وجود دارند، 

درصد تجهیزات  30افزود: برای مثال در آمریکا 

درصد دانش و عالاا آن کااال  20و قطعات و 

باید در خاک آمریکا تولید شده بااشاد یاا در 

درصد قطعات باید تولید داخلی باشد  50اروپا 

تا مورد حمایت به عنوان کاالی ساخت اروپاا 

قرار گیرد. در خاور دور مانناد ژاپان و کاره و 

حتی چین نیز دستاورالاعامال هاایای بارای 

تشخیص کاالی تولید کشورشاان دارناد کاه 

 میتوانند الگوهای مناسبی برای ما باشند.

کمپانی با تاکید بر اینکه تعاریف متداول بارای 

کمکی باه تاعاریاف مافاهاوم ”  دانش بنیان“ 

نمی کاناد، افازود: تاعااریاف ”  ساخت ایران“ 

مااوجااود، شاارکاات هااای دانااش بااناایااان را 

شناسایی می کند ولی به نوی و روش های 

تولید توجه ندارد یا ااویه نگاهشان به تاولایاد 

صمیح نیست ایرا یک ممصول و کااال باایاد 

بخش عمده قطعات و تجهیازاتاش یاا درصاد 

مشخصی اا آن تولید داخل باشد تا عالوه بر 

بمث اقتصادی بتواند نیروی انسانی کشور را 

فعال کرده و اشغالزایی کناد.  در حاالایاکاه 

اکنون اگر شرکتی دانش بنیان بااشاد، مای 

تواند به علا و دانش فنی رسیده باشد ولی 

ممصول و قطعات را در خارج اا کشور تاهایاه 

 کند.

 یکسان سازا ق مت ارز

دبیار اتاماادیاه صاادرکانانادگاان 

تجاهایازات پازشاکای یاکای اا 

مهمترین راه های رونق تولید را 

یااکااسااان ساااای قاایااماات ارا 

دانست و خاالرنشان سااخات: 

تعیین این نرخ واحد فارغ اا رقاا 

و قیمت آن باید اا ساوی بااناک 

مرکزی که آشنا به باااار اسات 

تعیین شود. مها ترین و ماهاا 

ترین فایده ایان اقادام، فاراهاا 

ساختن امکان برنامه ریزی برای 

صاحبان صنایع است و همینطور 

امکان مهایساه قایامات واردات 

یک کاال و تولید آن در داخل نایاز 

میسر می شود. چاناد نارخای 

بودن نرخ ارا بیشترین لطاماه را 

به تولیادکانانادگاان کشاور وارد 

کرده است به خصوص امانایاکاه 

در بااار آن کاال ها با ارا رسمی 

و ها ارا نایاماایای وارد کشاور 

شود که در این صورت می تواند 

به تولید کننده داخلی ضربه وارد 

 کند.

کمپانی در نهایت تااکایاد کارد: 

ارائه تولیدات داخلی باا قایامات 

منصفانه به مجاب کاردن دولات 

برای خرید کاالی داخلی و رونق 

تولید کمک می کناد. ایان قایاد 

قیمت منصفانه بسایاار اثارگاذار 

است؛ در کشور مسالاولایان باا 

توجه به ممدودیتهای ارای میال 

به خرید کاالهای تاولایاد داخال 

دارند، ولی متاسفانه بارخای اا 

تولیدکنندگان قیامات هاا را باه 

قدری باال بردند که اناگایازه ای 

برای خرید این ممصوالت بااقای 

نگذاشتند. بنابراین رونق تاولایاد 

نیاامند همتی دوجانبه اا ساوی 

تولید کنندگان داخالای و دولات 

 است.

 چهار پ شنهاد اجرای  دانش بن ان  ا براا رونق تول د
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لزوم حمایت از 

 اا م انه و  فناورا

 ابتدای 
 

الدینی با بیان اینکه در انجمان  معین

عنوان فناور را بارای کساانای کاه 

تولیدکننده فناوری هستند، درناظار 

گرفتیا تا نماینده آناهاا در اساتاان 

باشیا، افازود: حاال ایان فانااوری 

 Highتواند در سطوح پیشارفاتاه می

Tech  سطح میاناه ،Mid Tech  و یاا

بااشاد.  low Techسطح اباتادایای 

گونه که باید کاالی ایارانای را  همان

مورد حمایت قرار دهیا باید فنااوری 

ایرانی و تولیدکننده فناوری ایرانی را 

 ها حمایت کنیا.

او در ادامه افزود: گاهای بارچساب 

انیا و بخشی اا تولیدکننادگاان  می

بانایاان در اماره  را با عناوان داناش

دهایاا  تولیدکنندگان هایتک قرار می

ای به  های ویاه و اا این گروه حمایت

آوریا که بسایاار خاوب و  عمل می

 اراشمند است.

ولی آیا تامین تکنولوژی در ساطاوح 

 low Techو پاییان  Mid Techمیانه  

حمایت و توسعه نیاا نادارد؟  دبایار 

بانایاان  هاای داناش انجمن شارکات

اصفهان با الارح ایان ساوال  استان

ادامه داد: وقتی آمار واردات را ناگااه 

کنیا اتفااقاا در حاواه هاایاتاک  می

واردات ایاد نایاسات و در ماهاابال 

باالترین حجا ارابری کشور مارباوال 

به کاالهاایایاسات کاه تاکاناولاوژی 

متوسع و ابتدایی دارند. نهادی کاه 

به معاونت علمی و فانااوری داریاا 

این است که ایان رواهاا کاارگاروه 

ارایابی و تشخیص صالحایات بارای 

درصاد  30هاا در  حمایت اا شرکت

های پیشرفته را جازو  موارد، فناوری

کاناناد  هاا تاعاریاف مای بنیاان دانش

هاای مایااناه و   که فانااوری درحالی

ابتدایی نیز برای رشاد و تاوساعاه 

 کشور نیاا به توجه و حمایت دارند.

الدیانای، پایاشاناهااد  به گفته معین

بنایاان باه  های دانش انجمن شرکت

معاونت علمی و فانااوری ریااسات 

هاای  جماهاوری تاوساعاه حاماایات

تخصصی به کال تاولایادکانانادگاان 

 فناوری در کشور است.

 ایفهان مطرح کرد؛ بن ان استان  اا دانش الدین  دب ر انجمن شرکت س دیاسر مع ن

 معاونت عیم  و فناورا  از  مه تول دکنندگان فناورا در کشور حمایت کند

اصفهان  بنیان استان های دانش انجمن شرکت

افزایی، توانمندساای  بر سه ممور اصلی ها

 و تعامل با نهادهای حاکمیتی تمرکز دارد.

بانایاان  هاای داناش به گزارش مجمع تشکال

الدینی دبایار اناجامان  ایران، سیدیاسر معین

بنیان استان اصفهان ، در  های دانش شرکت

ای به سابهه تشکیل انجامان در  ابتدا اشاره

ساال کاه اا  20اصفهان کرد و گفت: پس اا 

فعالیت شهرک علمی و تمهیهاتی اصفاهاان 

های فعال به این نتیاجاه  گذشت، شرکت می

رسیدند در قالب یک تشکل در کنار یاکادیاگار 

با حضاور  34جمع شوند و این اتفاق در سال 

نماینده اتاق ایران در اتاق باارگانی اصفاهاان 

بانایاان  هاای داناش رخ داد و انجمن شارکات

مدیره خود را الای  اصفهان اولین هیات استان

انتخاباتی 

شناخت. تجربه انباشات شاده در فانااوران 

هاا باه اناجامان  استان اصفهان در این سال

منتهل و موجب شد نیااهای جمعی صنف در 

نظر گرفته شود. بنابراین اساسنامه انجامان 

افزایی، توانمندساای  در سه ممور اصلی ها

 و ارتباال با نهادهای حاکمیتی شکل گرفت.

عنوان نهاد تخصصای  وی با اشاره به اینکه به

دهایاا، افازود: هار  هشدار و باااخاورد مای

شرکتی در این خصوص به ما مراجاعاه کاناد 

ساالاه تاولایادکانانادگاان  20حاصل تجربیات 

هاا در  فناوری در استان اصفهان را را باا آن

ای را  جااناباه گذاریا و مشاوره همه میان می

ارائه کرده و تمام مشکالت را صادقانه مطارح 

کنیا تا مبادا منابع و استعادادی در ایان  می

 راه تلف شود.

 

وکاار،  بنیان استان اصفهان با بیان اینکه فضای واقعی کساب های دانش دبیر انجمن شرکت

کنند؛ تااکایاد  ها شخص را برای این موارد آماده نمی فضای سود و ایان است و در دانشگاه

هایشان نیاا دارند در  های مدیریتی برای پیشبرد اهدا، و فعالیت کرد: کارآفرینان به مهارت

 دهند. های تکنولوژیک را آمواش می ها تنها مهارت که دانشگاه حالی

بنیان اشاره کرد و افزود: بساتار اتااق  های دانش های شرکت او به ضعف معرفی توانمندی

تاواناد بارای شانااساایای  بنایاان مای های دانش ها و مجمع تشکل باارگانی ایران، استان

ها مفید واقع شود. فعاالن اقتصادی نیز گاهی بدون آگاهی  ها و ایجاد تعامل میان آن شرکت

کنند. اینجاست که مجمع، اناجامان  های تولیدشده در کشور اقدام به واردات می اا فنّاوری

های تولیدشده در ایران  های باارگانی باید بسترهایی را ایجاد کنند که فناوری استان و اتاق

 آموزش مهار   ا

 شناسای  و معرف  شرکت  اا دانش بن ان

4 
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بااه گاازارش روابااع عاامااوماای مااجاامااع 

بنیاان ایاران، سامایاناار  های دانش تشکل

معرفی تولیدات ایرانی صناعات حافااظات 

الکترونیک در ممل اتاق باارگانی، صناایاع، 

معادن و کشاورای تهران به همت اتمادیه 

سراسری و با حضور معاون صنعت قرارگاه 

پدافند سایبری کشور، مدیرکل دفتر برق و 

الکترونیک واارت صمت، مدیرکل حافااظات 

الکترونیک ساامان حراست واارت نافات، 

واارت دفای، کارشنا  واارت امور اقتصاد و 

دارایی، حراست واارت وراش و جاواناان، 

اداره کل حفاظت الکترونیک ساامان انرژی 

اتمی ایران، دبیر کل اتاق باارگانی تهاران، 

خاودرو، حاراسات  حراست شرکات ایاران

بانک مرکزی، بانک شهر، رفاه کاارگاران و 

سامان، حراست شرکت تاوانایار و جاماع 

 کثیری اا فعاالن این حواه برگزار شد.

مسعود شنتیایی رئایاس هایاات مادیاره 

هاای  اتمادیه سراسری گفت: یکی اا راه

رفت اا این وضعیت توجاه باه تاولایاد  برون

است که البق فرمایشات ماهاام ماعاظاا 

دهد کاه تاوجاه ماا در  رهبری نشان می

اتمادیه درست بوده اسات. باایاد اا ایان 

فرصت استفاده شود تا رونق تولید ممهق 

شود. تولید موجب کااهاش وابساتاگای، 

اایی و افزایش کیفیت ماماصاوالت  اشتغال

 است.

او افزود: وقتی وابستگی کا شاود دیاگار 

نگران نیستیا ، بدون نفت چاکاار کانایاا. 

نیااهای کشور با تاولایادات داخالای رفاع 

شود و اا سوی دیگار باااار صاادراتای  می

خوبی ها در کشورهای همساایاه وجاود 

ها حساب  توان روی اراآوری آن دارد که می

 کرد.

شنتیایی به ارائاه راهاکااری پارداخات و 

گفت: در اتماادیاه اا ساال گاذشاتاه در 

کمیسیون های مختلف باه ایان ناتایاجاه 

رسیدیا اعضا را به ها نزدیاک کانایاا تاا 

خصاوص تاجاهایازات  مکمل ها باشند. باه

حفاظت الکترونیک و امنیت که فهع مرتباع 

به یک حواه نیست و متشکل اا صاناایاع 

افازار و  الکترونیک، پالستایاک، فالاز، نارم

 خدمات پس اا فروش است.

رئیس هیات مدیاره اتاماادیاه ساراساری 

افزود: ترکیبی اا صنایع مختلف باید شکال 

بگیرد تا واحدهای تولایادی اا پاتاانسایال 

یکدیگر استفاده کنند. توصیه اتمادیاه ایان 

ها با تعامل و هاماکااری  است که شرکت

های ها آشنا شوند تاا  یکدیگر با پتانسیل

شاهد رشاد تاعااماالت بااشایاا. عالای 

مسعودی دبیر کل اتمادیه سراسری نایاز 

به ارائه گازارشای اا وضاعایات اتاماادیاه 

پرداخت و گفت: در حال حااضار اتاماادیاه 

شاارکاات عضااو دارد کااه تااعااداد  230

چشمگیری اا اعضا در سال گذشته به ماا 

ها  دهنده اعتهاد شرکت پیوستند که نشان

به انسجام بیشتر و همراهی و هماکااری 

 برای غلبه بر مشکالت است.

فرهنگ رضایی عضو هیات مدیره اتاماادیاه 

هایای باا اعضاا  سراسری گفت: نشست

ها باادید کردیا.  های آن داشتیا اا کارخانه

تصمیاا شاد بارای هاماکااری بایاشاتار 

مشارکت میان کمیسیون تولید و مشاوران 

 افزایش یابد.

او افزود: باید اعضا را جمع کنیا تا در ایان 

وضعیت اقتصادی همه بخش های صنعات 

دست ها بدهند و باا شانااخات  به دست

هاای  هاا و پاتاانسایال دقیق اا توانمانادی

 مند شوند. یکدیگر بهره

 گزارش خبرا و تصویرا سم نار معرف  تول دا  ایران  

 در ینعت حفاظت الکترون ک 
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مجمع موسس انجمن شرکت های دانش 

بنیان استان خراسان رضوی با دستور کاار 

انتخاب هیات مدیره و باار  این انجمن در 

 اتاق مشهد برگزار شد.

به گزارش روابع عمومی اتاق بااارگاانای، 

صناایاع، ماعاادن و کشااورای خاراساان 

 34رضوی؛ در این نشست که باا حضاور 

عضو واجد شرایع رای دهی برگازار شاد، 

اساسنامه انجمن پس اا تعیین میزان حق 

عضویت و ورودی مصوب گردیاد ، ساپاس 

اعضای هیات مدیره و باار  این اناجامان، 

 با رای اعضا مشخص شدند.

سایاد ماهادی »در انتخابات مذکور، آقایان 

ماماماد عالاای »، «مادنای باجاساتااناای

، «مرتضی تهوایی حسین ااده»، «چمنیان

مامامادرضاا »، «آقای مهادی مامامادی»

ماماسان »و  «شاهاریاار صاابار»، «هاتف

بیشترین آرا را کسب کاردناد و   «روشنک

نفر عضو اصلی هیاات مادیاره  7به عنوان 

این انجمن تعیین شدند. همچنایان خااناا 

به عناوان عضاو  «مرضیه سنویی ممصل»

میثا روحبخش حسان »علی البدل اول و 

به عنوان عضاو عالای الابادل دوم،  «نااد

انتخاب گردیدند. اا میان کاندیداهای بخش 

مایاثاا »این انجامان نایازآقاای  «باار »

به عنوان باار  اصلی و خااناا  «کرمانی

به عنوان بااار   «نفیسه اکبری معینی»

 علی البدل ، حائز بیشترین آرا شدند.

ضرور   مگرای  شرکت  اا دانش 

 بن ان در خراسان رضوا

سید مهدی مدنی بجستانی، عضو هیاات 

مدیره انجمن شرکت های داناش بانایاان 

خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار ماا در 

خصوص جلسه مجمع موسس و انتخاباات 

انجام شده، عنوان کرد: حدود یک ساال و 

نیا است که پیگیر تشکیل این انجمان باا 

حضور شرکت های فعاال داناش بانایاان، 

فناور و مراکز رشد هستیا. بااالخاره ایان 

مها براسا  اساسنامه هاماساان و باا 

همکاری مجمع تشکل های دانش بانایاان 

اتاق ایران ممهق شد. در واقع مجاوا ایان 

اا اتااق ایاران اخاذ  37امر در بهمن ماه 

گردید و روا گذشته نیز ماجاماع بارگازار و 

 اعضای هیات مدیره آن انتخاب شدند.

وی ادامه داد: خراسان رضاوی شاشامایان 

استان کشور است که این مجمع را تشکیال 

می دهد اما به لماظ مشارکت اعضا، یکی اا 

 بهترین استان های کشور هستیا.

عضو هیات مدیره انجامان شارکات هاای 

دانش بنیان خراسان رضوی اظهاارداشات: 

اگرچه روند تشکیل این مجمع دیر مماهاق 

شد اما خوشبختانه شاهد حضور ماوثار و 

عضو اصلی بودیا. حهایاهات آن 34پرشور 

است که شمار داواللبین بارای حضاور در 

ساختار موسسین این مجمع بیش اا ایان 

شارکات پاتاانسایال 500بود و قریاب باه 

عضویت در این حواه را دارند  که امایاد آن 

می رود با عضویت ایشان در اتاق مشهد، 

بستر مشارکت حداکثری این شرکات هاا 

به عنوان عضو اصلی در اناجامان فاراهاا 

شود. در خصوص سایر شرکتها ها انجمن 

می تواند اا ظرفیت حضور ایشان به عنوان 

 عضو افتخاری)فاقد حق رای( بهره بگیرد.

وی نهبی نیز به مطالبات فعاالن این حاواه 

اد و یادآور شد: عمده مطالبه اعضاا حاول 

احراا صالحیت های دانش بنیان اسات و 

در این رابطه با مشکالتی در عرصه هاای 

قانونی و اجرایی مواجه هستیا. ماهاولاه 

دیگری که در جلسه مذکور بار آن تااکایاد 

شد، مباحث مرتبع با فروش و صادرات بود 

که بایاد در چاارچاوب هاا انادیشای باا 

مسلوالن دستگاه های ذی ربع و صاناایاع 

 تک موضوی بررسی شود.

مدنی ابراا امیدواری کرد که با هماگارایای 

بیشتر فعاالن این حواه، انجامان شارکات 

های دانش بنیان خراسان رضوی بتواند به 

گره گشایی اا مشکالت و ایجااد تاماوالت 

 مثبت کمک کند.

 

 زار  22تاک د بر ایجاد 

بن ان تا پایان  شرکت دانش

 برنامه ششم توسعه

 

مجید براگری دبایارکال ماجاماع 

تشکل های دانش بنایاان اتااق 

ایران نیز در گفتگو با خبرنگار ماا 

هزار  20گذاری در ایجاد  به هد،

بانایاان تاا پاایاان  شرکت داناش

برنامه ششا توسعه اشااره و 

بیان کرد: مجمع تشاکال هاای 

در اتااق  38دانش بنیان اا سال 

ایران تاسایاس شاده اسات و 

هد، آن نایاز بساتارسااای و 

حمایت اا تشکال هاای داناش 

بنیان می باشاد و باه هامایان 

استناد اقدامات و حمایات هاای 

خود را در ساه حاواه تاجااری 

ساااای و تااواناامااناادساااای و 

بسترسااای ماتامارکاز ناماوده 

 است.

 

وی با اشاره به ایاجااد شااخاه 

های استانی این انجمن، عنوان 

کرد: خراسان رضوی ششمایان 

استانی است که این انجمن در 

آن فعال می شود و امیدواریا با 

رسیدن تعداد این انجمن ها باه 

عدد ، شاهد شاکال گایاری  38

بااوانی توانمند بارای سااخاتاار 

 مرکزی آن باشیا.

 

او تاکید کرد: تالش ما این است 

تا با حمایت و تاوانامانادسااای 

شرکت های دانش بنیان، فانااور 

و مراکز رشد، تاواماان هادایات 

قوانین و در ادامه استعدادیاابای 

در این عرصه، بستر توسعه ایان 

حواه مها را در کشاور فاراهاا 

آوریا و اهدا، تعیایان شاده در 

برنامه ششا توسعه را مماهاق 

 ساایا.

اعضاا   ا  مدیره و بازرس ن انجمن شرکت  اا دانش بن ان 

 خراسان رضوا انتخاب شدند
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توکل با اشاره به اینکه برخی اا حواه ها همچنان بکر و دور اا دساتار  

بانوان کارآفرین باقی مانده است، گفت: در مهابل حاواه هاایای مااناناد 

فناوری االالعات و ارتباالات خانا های کارآفرین بسیار فعال هستند ولای 

در برخی صنایع مانند نانو میزان حضور کمتر اسات. تاناهاا راهاکاار هاا 

معرفی افرادی است در آن حواه خاص خع شکن هستند به ناماوی کاه 

بهیه ها در جریان قرار بگیرند و مطلع شوند کاه خاودشاان هاا اماکاان 

حضور دارند.  او با تاکید بر اینکه مشارکت خانا ها در انجمن ها و اصناا، 

کمک میکند که اا حضور یکدیگر مطلع شوند، گفت: برخی اا پاارک هاای 

علا و فناوری و مراکز رشد ها مراکز کاارآفاریانای راه اناداای کاردناد و 

کارآفرینان مختلف و پیشگام را به دانشجویان معرفی میکنند. الباتاه مان 

معتهدم کسب و کارهای کوچک و بانوان کارآفرین، الگوهای بهتاری بارای 

معرفی به دانشجویان هستند تا اینکه یک کسب و کار بازر  و بسایاار 

موفق را معرفی کنیا با این حال این روش هاا باااخاوردهاای مافایادی 

 میتواند داشته باشد.

توانمندساای بانوان در عرصه کارآفرینی و 

مشارکت در تشکل های صنفی دو ابزاری 

هستند که اماکاان غالاباه بار مشاکاالت 

 فرهنگی را میسر می سااد.

به گزارش روابع عمومی ماجاماع تشاکال 

های دانش بنایاان ایاران، نسایاا تاوکال 

کارآفرین نمونه در سامانه انتخاب ماردمای 

معاونت انان ریاست جمهوری و اا بااناوان 

فعال اتاق باارگانی است کاه باا اعاتاهااد 

قلبی به فعالیت هاای صانافای ماعاتاهاد 

است: وقتی خانا ها در کنار یاکادیاگار در 

یک کارگروه یا انجمن حضاور دارناد دربااره 

چالش هایی که با آنها روبرو هستاناد باه 

اشتراک نظر میرسند و پس اا شناسایای 

مشکل با تکیه بر خرد جمعی اعتامااد باه 

نفس بیشتری برای رفاع آناهاا خاواهاناد 

 داشت.

 نس م توکل کارآفرین نمونه در سامانه انتخاب مردم  معاونت زنان ریاست جمهورا 

 بانوان کارآفرین و پ شگام باید معرف  شوند

تعریف  براا زنان 

 کارآفرین نداریم

البق آمارهای منتشر شده مبنی 

درصد شرکات هاای  20بر اینکه  

دانش بنیان توسع انان تاسایاس 

تاوکال در ”  یاا اداره مای شااوناد

خصوص صمت و سها ایان آماار 

گفت: تعداد بااناوان کاارآفاریاناان 

بسیار کمتر اا این عدد است. باه 

الور کالای تاعاریافای اا بااناوان 

کارآفرین نداریا و بارای هامایان 

وقتی می خواهند آمار بدهند خع 

کشی ها وسیاعاتار مای شاود. 

مااتاااساافااانااه مااتااولاای تااعااریااف 

کارآفرینای اناان هاا مشاخاص 

نیست تا این مسللاه باه صاورت 

 ریشه ای حل شود.

وی به دالیل ارائه امارهای بیشتر 

اا واقعیت اشاره کرد و افزود: ایان 

رواها ها در حمایت اا کارآفرینای 

انان یکسری تسهیاالت در ناظار 

گرفته شده که به انگیزه هامایان 

امر در کسب و کارهای خانوادگی 

افراد اساا هاماسارشاان را باه 

عنوان مدیرعامل معرفی میکاناناد 

که گااهای حاتای آن خااناا در 

شرکت حضور ها ندارد. این یاک 

معاضالای اسات کاه آماار اناان 

کارآفرین را روی کاغذ بایاشاتار اا 

 واقعیت نشان میدهد.

 مشارکت خانم  ا در تشکل  اا ینف 

کارآفرین  بانوان مقوله فار اناگا  

توانمندسازا بانوان براا 

 کارآفرین 

توکل با بیان اینکه خانا ها خیلای 

جدیدتر به حاواه کاارآفاریانای در 

کشورمان وارد شدند و نایااا باه 

توانمندسااای دارناد، گافات: در 

حواه توانمندساای به ماهاارت و 

تخصاص نایااا اسات کاه هاماه 

مدیران فارغ اا جاناسایات باه آن 

احتیاج دارناد، هارچاناد مادیاران 

ارشااد اماارواه بااه ایاان نااتاایااجااه 

رسیدند کاه باایاد بارای آماواش 

مهارت ها و دانش روا اقدام کنند. 

با این وجود با تاوانامانادسااای و 

آمواش مهاارت و تاخاصاص، هار 

فردی میتواند به جاایاگااهای کاه 

 شایستگی آن را دارد دست یابد.

توکل با تاکید بر اینکه کارآفرینی انان مهوله ای فارهاناگای اسات، گافات: 

متاسفانه تعداد انان کارآفرین کا است و همین نگاه های منفی بسیاری در 

خصوص بنیان خانواده درباره این افراد را در پی دارد. در حاالایاکاه نایامای اا 

جمعیت کشور را انان تشکیل میدهند و با غیبت آنها تمام بار کارآفاریانای در 

کشور به عهده آقایان گذاشته می شود و عمال اا توانایی خانا ها استافااده 

 نمی شود.

این کارآفرین نمونه، افزود: اا جنبه فرهنگی خانا ها ریسک پذیری کاماتاری 

نسبت به آقایان دارند ولی در تمهیهات انجام شده شاهاد هساتایاا خااناا 

هایی که در کسب و کارهای خانوادگی کار میکنند ریسک پذیری بایاشاتاری 

 دارند. باید اا این خصیصه حداقل در بدو امر به نمو احسن استفاده کرد.
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  اا انرژا داخی  ضرور  توسعه آزمایشگاه

برای فعالیت های بین المللی نیاامند اخذ گواهینااماه هاای 

 بین المللی هستیا.

سیدممسن میرصدری باار  مجمع تشاکال هاای داناش 

هاای  بنیان ایران با بیان این مطلب ادامه داد: برای فاعاالایات

هایی نیاا است که به شبکه جاهاانای  خارجی به گواهینامه

متصل باشد و ساامان ملی استاندارد کشور تنها در امایاناه 

های باارسی به این شبکه جهانی متصل است و در  شرکت

بخش آامایشگاهی هنوا این امکان را ندارد. به همین منظور 

را اخاذ کاردیاا  8702۱سی  ای اا دو منبع گواهینامه ایزو آی

المالالای جاهاانای  که توسع یکی اا این منابع به شبکه بین

وصل هستیا. برهمین اسا  میرصدری گفت: با اخذ مجاوا 

حاضر آامایشگاه اپایال در امایاناه تسات  المللی درحال بین

تجهیزات تولیدات داخلی و باارسی فنی مورد تایید نهادهای 

ایرمجموعه اتمادیه اروپا قرار دارد. گواهینامه اتکس که بارای 

تجهیزات ضادانافاجااری اجابااری اسات؛ اا جامالاه دیاگار 

هایی است که مدیرعامل اپیل به آن اشااره کارد و  فعالیت

سال پیش برای سهولت اعطای گواهینامه  7گفت: اا حدود 

هایی را تاسیس کاردیاا؛  اتکس به تولیدکنندگان، آامایشگاه

حاضر تنها آامایشگاه آکرودیته ضدانفجار در  که درحال الوری به

 داخل کشور هستیا که مورد تایید اتمادیه اروپا است. 

های الابارا اعاالم کارد  مدیره انجمن آامایشگاه رییس هیات

تاریان و  مالیات، بیمه، تعرفه و دریافت تسهیالت اراان بازر 

های مرجع است و گافات:  های آامایشگاه ترین دغدغه مها

هاا باا  فعالیت آامایشگااهای در ایاران ساودی نادارد؛ آن

حاضر؛ اما بیماه و ماالایاات ایان ماوضاوی را  های حال تعرفه

گاویاد بارای  پذیرند. ساامان ملی استاانادارد نایاز مای نمی

افزایش تعرفه اقدام کرده اما ساامان حمایت این ماوضاوی را 

ها هاماکااری  نپذیرفته است. در صورتی که اگر با آامایشگاه

صورت گیرد گامی برای افزایش کیفیات، صاادرات و اراآوری 

است. آامایشگاه در سه ماباادی ورود، تاولایاد و صاادرات 

تواند حضور موثری داشته باشد. در این وضعیت بایاد باه  می

بنیان تکیه کرد. برای همین باید با چانایان  های دانش شرکت

هایی در شرایع تمریا، کمک و همراهی کرد تا بتوان  شرکت

 تر اا این مرحله سخت عبور کنیا. راحت
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