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شرکتهای دانش بنران حو ا پزشکی همزمان با
آغا بحران کرونا برای رفع نرا های بهداشیتیی و

ابتدای صف مراربرزب برب برحرران

پزشکی کشور به سرعت وارد مردان شدند و در
این مدت توانستند اقداماتی ار نداای انجام دهند

اقتصب ی کرواب هستند
اکسرت مرجربزی کرمریرسریرون

شرکتهای دانش بنیان
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ااشبنیبن اشبق ببزرگبای ایرران

هایی مانند ونترالتور ،مانترور و تیجیهیریزات میورد
ICUفیعیا

که به عبارتی با جهاد علمی آنان میرینیه خیرو

استفادا در بخش مراقبت های ویژا

کشور ا بحران کرونا فراهم شد.

بودند تا نرا های برمارستان در این اییام بیرطیر

برگزار شد

به گزارش ایرنا ،ریرس مجمع تشکل های دانیش

شود .وی ادامه داد :در حیا

بو ده ویرهب بره شررکرت هربی

بنران ایران در این مورد اظهار داشت :شرکتهای

دانش بنران دستهاا ونترالتور را تولرد می کینینید

دانش بنران ا ابتدای برو برماری کرونا در عرییه

که محصو ت خود را در اخترار و ارت بیهیداشیت

بسرار فعا وارد شدند و حو ا هایی تیجیهیریزات

قرار می دهند تا در برن برمارستان هیای کشیور

پزشکی ،داروها ،لوا م بهداشتی و میحیصیو ت

تو یع شود .ریرس مجمیع تشیکیل هیای دانیش

حفاظتی ،خدمات ار ندا ای برای تامرن نرا هیای

بنران ایران با یادآوری این که این شرکیت هیا در

کشور ،انجام دادند .افشرن کیالهیی ادامیه داد:

حا ساخت محصو جدیدی به نام ونترالتور

شرکت های تجهزات پزشکی در تولرد دسیتیهیاا

ادامه در یفحه دو ...
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شککل بی

حیاضیر  5شیرکیت

انتصاب سحر بنکدارپور به عنوان دبیر جدید مجمع تشکل های دانش بنیان ایران
سرکار خانم دکتر سحر بنکدارپور به عنوان دبیریر

8

ااش بنیبن ایران

مجمع تشکل های دانش بنران منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی مجیمیع تشیکیل هیای
دانش بنران ایران ،افشرن کالهی رئرس مجمع

شناسنامه خبرنامه صدای دانش بنیان

طی حکمی سرکار خانم دکتر سحر بنکدارپور را
به عنوان دبرر مجمع تشکل های دانیش بینیریان

گر آوری و ادرا :روابط عمومی

منصوب کرد .خیانیم بینیکیدارپیور پیریش ا ایین

مجم شککا هبی ااش بنیبن ایران

مسئولرت دبریری سینیدییکیای شینیاسیاییی و

شلفن شمبس028-81088088 :

مکانرابی رادیویی را نرز بیر عیهیدا داشیت کیه

فکس028-87997998 :

همچنان با حفظ سمت به عنوان دبررکل مجمیع

اکبای الکتروایکی:
info@daneshbonyan.co
اکبای سبیتdaneshbonyan.co :
شلگرامdaneshbonyan8878@ :

خارابمه صدای ااش بنیبن

نرز معرفی شد.

ریاست جمهوری” و “ اتاق بیا رگیانیی ،یینیاییع،

پرش ا این جناب آقای مهندس مجرید بیر گیری

معادن و کشاور ی ایران” و یر نظر هر دو نیهیاد،

مسئولرت دبرری مجمع تشکل های دانش بنران

در اتاق ایران به ثبیت رسیریدا اسیت .در حیا

را برعهدا داشت.

حاضر  52تشکل ملی و  7تشکل اسیتیانیی بیه

مجمع تشکل های دانش بنران ایران در اسفینید

عضویت مجمع در آمدا اند که در مجموع بالغ بیر

ماا  1931با مشارکت “ معاونت علمی و فناوری

 5222شرکت را شامل می شود.
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به گفته سیدمحسن میرصدری ببزرس مجم شککاهبی ااشبنیبن ایران

شرکتهبی ااشبنیبن ر ابتدای صف مابرزب بب بحران اقتصب ی کرواب هستند
کمیته ابظر شککیا شو
با رس مجمع تشکلهای دانشبنران ،بابران اینکه اکنون وقت آن است که
ا طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مجمع تشیکیلهیای
دانشبنران کمبودها شناسایی شود ،تیقیسیریمکیاری ییورت بیهیریرد تیا
حمایتها به یورت هدفمند در جهت یحرح هدایت شونید ،گیفیت :بیایید

شرکتهای دانشبنران را بهسوی بخشهایی که با کمبیود و نیارسیاییی
مواجه هستند هدایت کنرم و در این چرخه آ میایشیهیااهیای فیعیا

نیریز

تولردات شرکت ها را برای ورود به با ار بررسی و یحت سنجی کنینید تیا
درنهایت یستبوم چابک و فعا شود.
او با تاکرد بر نقش مجمع تشکلهای دانشبنران در کنار اتاق بیا رگیانیی،
گفت :در حا حاضر نرا به یکنهاد ناظر ا بخش خصویی داریم تا ضیمین
شناسایی پتانسرل شرکتهای بخش خصویی ،حمایتهای یینیدوق و
معاونت را بهسوی شرکیتهیای دانیشبینیریان میوجیود هیداییت کینید و
توانمندیهای موجود در جهت رفع نرا های کشور به کار گرفته شود.
شرکتهای دانشبنران پس ا کادر درمان ،در ابتدای یف مبار ا با بحیران

مرریدری در ادامه پرشنهاد ایجاد یک کمرته متشکل ا نمایندگان دولت و

اقتصادی کرونا قرار دارند و باید با ارائه مشوقهای مالی و اعطای مهیلیت

بخش خصویی را داد و گفت :نمایندگان بخش خصویی بایید ا ایینیا

پرداخت اقساط بانکها و معوقات برمه و مالرات موردحمیاییت دولیت قیرار

مختلف و جزو تولردکنندگان باشند و ا سوی دیهر حتما باید نمایندگانی ا

گررند.

دولت در کمرته حضورداشته باشد تا تصمریمیات اتیخیای شیدا ،ضیمیانیت

به گزارش روابط عمومی مجمع تشکلهای دانشبنران ایران ،سردمحسن

اجرایی پردا کنند.

مرریدری بابران اینکه توانمندی شرکتهای دانشبنران بارهیا بیه اثیبیات
رسردا است ،افزود :در شرایط فعلی بعید ا کیادر درمیان شیرکیتهیای

پیکن ب ات برای گذر اقتصب از بحران کرواب

دانشبنران در یف او هستنید .اقیدامیات سیرییعیی کیه شیرکیتهیای

با رس مجمع تشکلهای دانشبنران ،پرشنهاد اعطای میهیلیت ا سیوی

دانشبنران برای تامرن نرا های کشور مانند تولرد تجهرزات پزشکی مرتبط

بانکها و امها اقساط تمامی تسهرالت بانکی و یینیدوقهیا تیا پیاییان

با کرونا ،دستکش ،ماسک ،ونترالتور ،ساخت کرتهای تشیخیریم ،میواد

شهریورماا را مطرح کرد و افزود :تاکنون تنها امها اقساط قرضالحسنه ا

ضدعفونیکنندا ،غررا انجام دادند ،نشاندهندا این توانمندی است.

سوی بانک مرکزی اعالمشدا است ،درحالیکه بخش بزرگی ا تسهرالت

به گفته وی ،نترجه حمایت ا شرکتهیای دانیشبینیریان در جینی هیای

شرکتها قرضالحسنه نرست و این امکان باید به دیهر موارد هم تسیری

اقتصادی و ویروس کووید  13نشان میدهد که چقدر این حمایتها مفیرید

دادا شود.

بودند و حتی باید برشتر هم باشند.

او همچنرن پرشنهاد به تعویق افتادن پرداخت بیدهیی بیریمیه و میالیریات

او در ادامه هشدار داد به ودی لطمههای اقتیصیادی کیه بیه شیرکیتهیا

شرکتها تا پایان شهریورماا را مطرح کرد و گفت :این اقدامات بدون هری

واردشدا ،نمایان میشود افزود :شرکتها بیا اتیمیام یخیاییر میالیی ،بیا

هزینه اضافی ،کامال در اخترار دولت است و در یورت انجام میتوانید بیار

چکهای برگشتی ،معوق شدن دیون ،تعدیل نررو و … مواجه خواهند شد

بزرگی را ا شرکتها کم کند .این حمایت مشمو هزینه نرست و فیقیط

و اگر راهکار فوری ا سوی دولت برای حمایت ا کسی وکیارهیا نیبیاشید،

دریافتی دولت مدتی به تعویق میافتد.

کس وکارهای کوچک و متوسط در آستانه تعطرلی قرار خواهند گرفت.

مرریدری با اشارا به اینکه معاونت فناوری ریاست جمهوری بیا حیمیاییت

به گفته وی ،اقتصاد دنرا و همرنطور اقتصاد میا بیهسیوی رکیود حیرکیت

مالی ا شرکتهای دانش بنران ،کاهش درآمد آنها را در دو میاا اخیریر

میکند .دولت باید برای حفظ شرکتهای دانشبنران کوچک و میتیوسیط

جبران کند ،افزود :ا آنجاییکه بزرگترین سرمایه شرکتهای دانشبنریان،

تمام تالش خود را به کار بهررد و ا تولرد داخل حمایت کند.

نرروی انسانی دانشی آنها محسوب میشود؛ انیتیظیار مییرود ا ایین
شرکتها حمایت شود تا شرایط اقتصادی آنها را مجبور به تعدیل سرمایه
ادامه در یفحه پنج ...
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اکست مجبزی کمیسیون ااشبنیبن
اشبق ببزرگبای ایران برگزار شد
نخسترن نشست کمرسرون دانشبنریان
اتاق بیا رگیانیی اییران در سیا جیدیید
بهیورت مجا ی برگزار شد.
بییه گییزارش روابییط عییمییومییی مییجییمییع
تشکلهای دانشبنران ایران ،در ابیتیدای
نشست افشرن کالهی رئرس کمرسرون
دانشبنران اتاق با رگانی ایران بیا اشیارا
به اینکه شروع ویروس کرونا تغررراتیی را
در شرایط کس وکارها ایجاد کردا است،
گفت :برخی بهشدت متضرر شیداانید و
بیرخیی ا تیولییریدکیینینیدگییان تیجییهیرییزات
برمارستانی و بهداشتی دوران رونیق را
تجربه می کنند .باید در کمرسریون بیرای
دوران پساکرونیا بیا دولیت و حیاکیمیریت
همفکری کنرم تا تصیمیریمیات اقیتیصیادی
مناسبی اتخای کند.
در ادامه نشست میجیا ی حیاضیران بیه
ارائه نظیرات و دییدگیااهیای خیود بیرای
کس وکارها برای دوران گذر ا کیرونیا و
همچنرن پس ا آن مطرح کردند.
محمد چمنران نائ رئرس کمرسریون بیا
بران اینکه جلسات مجا ی اتفاق خیوبیی
است که باید در آیندا نرز تیداوم داشیتیه
بییاشیید ،گییفییت :بییاییید چشییمانییدا هییای
بلندمدت ترسرم کنرم و توسعه شبکیه و
تجهرزات مخابراتی ،توجه به ینایع ICTو
 ،ITتجهرزات پزشکی ،پزشیکیی ،دارو و
درمان در اولویت قرار گررد.
فر اد ابراهرمی با اشارا به اینکه مر های
اتحادیه اروپا تا شهریورماا بسته است و
برگزاری هر گونه رویدادی به پایرز موکیو
شدا است ،گفت :با ایین وجیود طیبیق
پرشبرنیهای انجام تا پایان سا با ایین
ویروس و اثرات آن روبرو هسترم بنابیرایین
ناچاریم ضمن حفظ شرایط بهداشتیی بیا
ویروس کرونا هم یستی کنرم.
او با بران اینکه ا فریتهایی که در حو ا
دانشبنران فراهمشدا است نباید غیافیل
شد ،افزود :شروع این ویروس به جیهیان
کمک کرد دورنمای  92سا آیینیدا را بیا
استفادا ا تیجیهیریزات نیو و فینیاورانیه،
بهراگرری ا هوش مصنوعی و یینیعیت
روباترک به نحوی تجربه کنرم .به نظر می
رسد در آیندا تنها کس وکارهای مرتیبیط
با ینعت گردشهری به حضیور فیریزییکیی
افراد نرا مند باشد .در برهیهای ا تیاریی
هسترم که بسراری ا کسی وکیارهیا ا
برن میروند و بسراری کس وکار جیدیید
رشد میکند.
شهاب جوانمردی هم با تاکرد بیر ایینیکیه
باید رو به آیندا نهاا کنرم ،گفت :عیمیدا
تشکلها مان خیود را ییر بیررسیی
مرزان خسارتهیا و روشهیای درییافیت
حمایت برای جیبیران آن مییکینینید ایین
وظرفه را میتوان به تشکلهای با سری
سپرد عالوا بر اینکه هیر شیرکیت بیرای
دوام خود روشهای استمها  ،وام ،وجوا
ادارا شدا ،تسهرالت و غررا را در نیظیر
خواهد داشت.
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او بابران اینکه کرونیا فضیای پیادشیاهیی
دانش در دنرا را برپا کردا اسیت ،گیفیت:
شرایط ایجادشدا فریتهیای خیوبیی را
برای شرکتهای دانشبنران فراهم آوردا
است .به دلرل شرایط دشیوار اقیتیصیادی
پییرییشیینییهییاد مییی شییود شییرکییت هییا
نرا مندیهایی که در پایرنتیریین سیطیح
هرم ما لو قرار میگررد را در اولویت قیرار
دهند و اگر شرکتهای دانیشبینیریان بیا
هوشمندی ا این فریت استفادا کینینید
هم بیا ار داخیلیی و هیم فیرییتهیای
یادراتی خواهند داشت.
به گفته جوانیمیردی ایین رو هیا شیاهید
حکمرانی دانش خواهرم بود و اهیمیریت
یسنس و Patentها خودش را نشیان
میدهد م است جدیتر به این عرییه
وارد شویم.
رضا کاظمعلی نرز در ادامه با بران ایینیکیه
هم مان با دنریا در جسیتیجیوی ییافیتین
واکسن ویروس کووید  13هسترم ،گفت:
تحریمها همچنان پابرجاست و درآمدهای
ار ی کشور نرز بیهشیدت کیاهیشییافیتیه
است و فرآیند دریافت ار  4522تیومیانیی
برای واردات مواد اولره در حو ا درمیان و
دارو با مشکالتی مواجه است که تیولیرید
هیاییتیک
محصو ت دانشبنران که اغلی
هم هستنید را بیا مشیکیالتیی میواجیه
میسا د.
بهرامی نرز پرشنهاد کرد خالهای قانونی
برای برقراری ارتباطات مران کس وکارهیا
برداشته شود تا در این دوران شیرکیتهیا
بتوانند با همکاری یکدیهر ضمن با بیردن
بهراوری و افزایش خط تولردات در جیهیت
رفع نرا های کشور گام بردارند.
محمدرضا راوندی نرز در ادامه پریشینیهیاد
کرد ،کمرسرون دانشبنریان اتیاق نیقیش
توسیعیهدهینیدا کسی وکیارهیا را بیرای
کاهش آسر های اقتیصیادی کیرونیا بیه
عهدا بهررد.
در پایان نشست مجا ی نرز کیالهیی بیه
جمعبندی پرشنهادان ارائهشدا پرداخت و
افزود :مجمع تشکل های دانش بنران بیه
عنوان یک تشکل با دستی با جمع بندی
نظرات پرشنهادات و راهکارهایی را بیرای
و کییارهییا ا فشییار
بییرون رفییت کسی
اقتصادی کنونی تهره کردا و برای معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسیا
شدا است.
او افزود :برخی به اشتباا اعالم میکننید
بحران گذشته است درحالییکیه بیحیران
هنو ادامه دارد و بیایید میطیابیق بیا آن
مد های کس وکار و با ارهای هید را
تغررر داد .کس وکارها باید به دنبا تغررر
ماهرت فعالرتهای اقتصادی با نیهیاا بیه
چشماندا آیندا فریتها را شنیاسیاییی
کردا و تغررر کنند .کمرسرون نرز محملی
برای شناسایی این بسیتیرهیای جیدیید
است.
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ادامه ا یفحه یک...
سرار هستند تا خدمات برشتیری
به برماران کرونایی اراییه شیود،
گفت :کارهای تحقرقاتی در ایین
مرنه با جدییت در حیا انیجیام
است تا این میحیصیو وارد بیا ار
داخل شود.

کالهی بران داشت :تولرد کیریت
های سیرولیو ی در کشیور هیم
توسط یکی ا شرکت های دانش
بنران انجام گرفیتیه کیه میراسیم
رونمایی آن اخررا با حضور معیاون
علمی و فناوری ریاست جمهوری
یورت گرفته است.

کالهی یادآور شد :دستهاا های
ونترالتور در این شرایط ،مورد نریا
اکرد برمارستان هیا بیودا و بیه
همرن دلرل ،این  5شرکت دانش
بنران با تمام ظیرفیریت در تیالش
برای تولرد برشتر این دستهاا ها
هستند.

وی ادامه داد :برخی ا شیرکیت
های دانش بنران فعا در میرینیه
ماشرن آ ت ینعتی با تغررر خیط
تولرد اقدام به طراحی و سیاخیت
ماسک اقدام کردن ،به عبارتی با
توسعه یا جابجایی خیط تیولیرید،
شرایط را بیرای تیولیرید میاسیک
فراهم کردند.

وی به اجیراییی شیدن تیعیدادی
کارآ مایی های بالرنی در حیو ا
داروها برای درمان کیرونیا اشیارا
کرد و گفت :شرکت های دانیش
بنران داروییی بسیریار خیوب در
تالش هستند ،این شیرکیت هیا
موفق به تولرد داروهیاییی شیدا
بودند ،با فعا کردن بخش تحقرق
و توسعه خود ،وارد ایین عیرییه
شدند.
ریرس مجمع تشکل های دانیش
بنران ایران ادامه داد :هرچند ایین
شرکت ها تاکنون به تولرد داروی
خاص دست پیریدا نیکیردنید امیا
تعدادی دارو در مرحله کارآ ماییی
بالرنی قرار دارد تا مداوای برماران
با سرعت برشتری انجام شود.
کییالهییی تصییریییح کییرد :بییخییش
خصویی هم فعالرت خیوبیی در
این مرنه داشیتینید کیه تیزرییق
پالسما برای مداوای بیریمیاران ا
جمله این فعالرت هیا اسیت کیه
این کار ار شمند با حماییت اتیاق
با رگانی در حا انجام است.

ریرس مجمع تشکل های دانیش
بنران ایران یادآور شد :آنها هم به
قوت در حا فعالرت هسیتینید و
نترجه فعالرت آنها افزایش ظرفرت
تولرد ماسک در کشور است کیه
بخشی ا نرا مردم و هیم کیادر
پزشکی برطر شدا است.
کالهی با یادآوری اینکه تجهریزات
دیهری مانند دستکش که در ایین
شرایط مورد نیریا کشیور اسیت
توسط این شرکت ها تولرد شدا،
بران داشت :شرکت هیاییی وارد
عریه تولرد دستکش شدند و در
این عریه فعیا هسیتینید و در
تالش هستند تا نرا های داخلیی
را تامرن کنند.
وی تاکیرید کیرد :شیرکیت هیای
دانش بنران ایرانی در ایین اییام
خوش درخشردند و تیوانسیتینید
بییخییش اعییظییم ا نییرییا هییای
برمارستانی را بیرطیر کینینید،
هرچنید ایین کیار بیا مشیارکیت
سرمایه گیذاران و شیرکیتهیای
بزرگ فعا انجام گرفته است.

وی خاطرنشان کرد :ایران قبل ا
آمریکا وارد ایین عیرییه شیدا و
تاکنون به موفقرت های خوبی در او به حمایت میعیاونیت عیلیمیی
مرنه درمان و کاهش مرگ و مرر فیینییاوری ریییاسییت جییمییهییوری و
یندوق نوآوری و شیکیوفیاییی ا
دست یافته است.
شرکت های دانش بنران در حو ا
کالهی ایران طراحی و سیاخیت کرونا اشارا کرد و گیفیت :تیالش
کرت های تشخرصی کرونیا را ا شدا حمایت هیاییی در اخیتیریار
دیهر فعالرت این میجیمیوعیه هیا شرکت هایی کیه در ایین حیو ا
اعالم کرد و گیفیت :تیعیدادی ا فعا بودند ،قرار گررد.
شرکت های دانش بنران ،تیولیرید
کرتهای تشیخیریصیی کیرونیا را کالهی درمورد برگزاری کیمیپیرین
شروع کردند ،که محصیو ت ایین نفس گفت :شرکت های دانیش
مجموعه ها وارد با ار شدا و در بنران در این کمپرن حضیور میوثیر
آ مایشهاا هیای داخیلیی میورد داشتند تا تجهیریزات و تیدارکیات
برمارستان ها آمادا و در اخیتیریار
استفادا قرار می گررد.
آنها قرار گررد.
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خارابمه صدای ااش بنیبن

به گفته سید م دی مدای عضو هیبت مدیرب مجم شککا هبی ااش بنیبن

بو ده ویهب به شرکت هبی ااش بنیبن اختصبص ا ب شو
بررسی و برنامه ریزی و تدوین استراتژی مجدد است و همیرین مسیئیلیه
عاملی برای تاخرر در شروع کارها می شود.
به گفته مدنی ،در حا حاضر درید کمی ا شرکت های دانش بینیریان
که برشتر در حو ا سالمت اعم ا تجهرزات پزشکی ،تولیرید میاسیک و

مواد ضدعفونی و مواد بهداشتی ،دارویی فعا

هسیتینید  ،تیوانسیتینید

خودشان را با شرایط بحرانی تطبرق دهند با ار خوبی برایشان ایجاد شدا
و حتی با افزایش تقاضا هم روبرو هستند  ،در حالرکه دیهر کس

و کارها

با کاهش تقاضا در با ار فروش با مشکالت جدی روبرو هستند.
راهکبرهبیی برای پسبکرواب
عضو هرات مدیرا مجمع با تاکرد بر اینکه واردات باید به یورت هوشمندانه

شرکت های دانش بنران در تامرن اقالم و تجهرزات بهداشتی بیرای کیادر

مدیریت شود تا موج

درمان و جامعه و همچنرن کنتر بحران نقش محوری ایفیا کیردنید و لیذا

کرد :به دلرل نرا جامعه پتانسرلی در بخش تولرد کشور ایجاد شیدا کیه

ضروری است بودجه ویژا ای برای حمایت شرکت هیای دانیش بینیریان

باید حفظ شود ا سوی دیهر همرن نرا موج

اختصاص یابد.

به یورت هوشمندانه انجام شود و فریتی که ایجاد شدا بهانه ای نشود
برای واردات اشتباا یا اقالم لوکس یا محصو تی که در داخل موجود است

مدنی عضو هرات مدیرا مجمع و رئرس انجمن شرکت های دانش بنیریان
خراسان رضوی ،با بران این مطل

که در نهایت تولردکنندا داخلی را نابود کند.

گفت :عالوا بر حفظ یست بوم دانش

بنران باید با حمایت های همه جانبه آن را تقویت کنرم .در دو ماا گذشته

عضو هرات مدیرا مجمع تشکل های دانش بنران ایران با بران اینکه بالغ بر

شاهد نقش محوری شرکت های دانش بنران بیودییم .ایین تیوانیمینیدی
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بزرگترین سرمایه کشور است و باید هر چه برشتر تقویت شود.

آسر

و کارها با توجه به نوع و نحوا فعیالیریت هیایشیان دچیار

ا همه گرری ویروس کرونا شدا اند ،گفیت :بیرخیی ا کسی

مد کس

گفت :وقتی ا اقتصاد بدون نفت یحبت مرکنرم بدون تردیید مینیظیورمیان

و کار راهکار مفردی برایشان باشد ییا شیرکیت هیاییی کیه

وابسته به درآمد دولتی هستند پرشنهاد می شود با اعالم شرایط فورس

اقتصاد دانش بنران است که در مان شروع این ویروس هم امتحان خود را

ما ور قراردادهایشان را تعلرق کنند.

پس دادا است بنابراین باید بودجه ویژا ای به این شرکت ها برای ادامیه
فعالرت هایشان و دوام بقایشان اختصاص دادا شود .باید توجه داشت که

مدنی همچنرن به مشکل نقدینهی شرکت ها در آیندا نزدیک اشارا کرد

بحران های غررمنتظرا خبر نمرکنند و باید همرشه آمادا مواجیه بیا آنیهیا

و گفت :اغل

بود.

شرکت ها به خصوص گروهی که با دولیت قیراردادهیاییی

داشتند با مشکل نقدینهی روبرو می شوند.
شرکت ها را چارا جویی کنند.

و کار و تدوین برنامه را ا دست دادییم ،گیفیت:

شروع اپردمی در آخر سا شمسی روند برنامه ریزی شرکت ها را مختل

او با اشارا به اینکه این حمایت ها باید هوشمندانه مدیرییت شیود و تیا

شرکت ها برنامه ریزی یک

تبدیل به رانت نشود ،افزود :انتظار نداریم حمایت ها دایمی باشد بلکه در

سا آیندا خود را انجام می دهند و بررسی مرکنند که آیا پیریش بیرینیی
شان برای سالی که گذشت چقدر محقق شدا است .اکنون ولی نرا به

خارابمه صدای ااش بنیبن

م است مجلس و دولت با

کمک یندوق نوآوری و یندوق های پژوهش وارد عمل شوند و مشیکیل

رئرس انجمن شرکت های دانش بنران خراسان رضوی با بران ایینیکیه دو

کردا است .اسفند ماا مانی است که اغل

و

کارها مانند گردشهری خسارت جدی را متحمل شدند شاید تغررر روش و

او بر اختصاص بودجه ای ویژا به شرکت های دانش بنران تیاکیرید کیرد و

مان طالیی کس

شدا واردات برخی اقیالم

بهداشتی هم تسهرل شود .دولت و ناظران باید توجه کنند که واردات باید

به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل های دانش بنران ،سیرید میهیدی

ماا ا

نابودی تولردکنندگان داخلی نشیود ،خیاطیرنشیان

ادامه در یفحه پنج ...

4

 4سبل وم  ،شمبرب یبز هم

مجم شککا هبی ااش
بنیبن ایران ر راستبی
مسئولیت هبی ادتمبعی
خو از ابتدای شیوع
ویروس کرواب بب کمپین

محمدرضب کمپبای :

افس پیوست.

شیوع ویروس کووید  87اکبن ا
اصالح اظبم بباکی ایبز مارم اقتصب مبست
وضعرت اقتصادی ناشی ا شیریوع وییروس کیوویید 13
نشان داد ،ایالح نظام بانکی نرا مبرم اقتصاد ماست.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشکلهای دانشبنیریان
ایران ،محمدرضا کمپانی عضو هرات میدییرا میجیمیع و
بابران این مطل

ادامه ا یفحه چهار ...

گفت :جهش بزرگی کیه در ییک میاا

گذشته داشترم ،مشخم شد لزومی ندارد کا چندیین
ماا در گمرک بماند ،میتواند ظر
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مقطعی که با چنرن بحران هایی روبرو هسترم ،باید حمایت های جدی ا بخش خصویی انیجیام شیود تیا
حداقل این شرکت ها به بقای خودشان ادامه دهند.

ترخرم شود.
نای رئرس اتحادیه یادرکنندگیان تیجیهیریزات پیزشیکیی

به گفته وی ،یک دهه حمایت و سرمایه گذاری کالن کشور و تالش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

همچنرن در ادامه بر لزوم ایالح نظام بانکیی بیهعینیوان

و یندوق نوآوری و شکوفایی برای ایجاد یرساخت های یست بوم دانش بنران در چنرن رو هایی که کشور

تردیدی در

نرا مبرم اقتصاد تاکرد کرد و گفت :بدون هر

وضعرت اقتصادی کیه وییروس کیوویید  13بسیریاری ا
کس وکارها را با بحران مواجه کرد؛ اگر معاونت علمی و
فناوری و یندوق نوآوری و شکیوفیاییی وجیود نیداشیت
شرکتهای دانشبنران رو به نابودی میرفتند .هیرچینید
هر سرستمی نرا مند ایالح و بهرنهسا ی است.
کمپانی بابران اینکه در مان شروع ویروس کرونیا تینیهیا
معاونت و یندوق ا شرکتهای دانشبینیریان حیمیاییت
کردند ،افزود :شرکتهای دانشبنران اغل

جوان و نیوپیا

و متکی به دانش هستند و سرمایه مالی چندانی هیم
ندارند .معاونت علم و فناوری دانش ایین شیرکیتهیا را

میشناسد و ریسیک سیرمیاییهگیذاری روی آنهیا را
میپذیرد .بانکها هر

راهکاری بیرای ار شگیذاری بیر

ایداهای شرکتهای دانشبنران ندارند و فقط سند ملک
و اسناد مالی را میپذیرند.
او ،افزود :تولرد کا ی دانشبنران ا جهات مختلف بیرای
کشور فواید بسراری دارد؛ اشتغا

ایی با  ،یرفهجویی

اقتصادی ،ار آوری ،با بردن استانداردهیای داخیلیی و
بسراری موارد دیهر هرکدام بهتنهایی مییتیوانید نیقیش
موثری در رشد اقتصادی هر کشوری ایفا کند.

سبل وم  ،شمبرب یبز هم

دچار بحران اقتصادی و بحران سالمت شدا است خودش را نشان مردهد.
مدنی با بران اینکه باید بدبرنی را هم کنار بهذاریم و به جنبه های مثبتی که شرایط فعلی ایجاد کردا تیوجیه
کنرم ،گفت :ا ابتدای فروردین برش ا  92جلسه مجا ی برگزار کردیم که با کاهش رفت و آمد و سیفیرهیای
داخلی و برون شهری موج

یرفه جویی در هزینه و مان شدا اسیت .هیمیرینیطیور در شیراییط بیحیرانیی

جایهزینی روش های جدید و استفادا ا تکنولو ی های نوین با مقاومت کمتری روبرو می شود.

ادامه ا یفحه دو ...
انسانی خود نکند .این حمایتها ضمن حفظ اشتغا افراد ،کمک بزرگی برای شرکتهای دانشبنران اسیت
تا در دوران پساکرونا بتوانند فعالرتهایشان را ا سر بهررند.
او درخواست کمک بالعوض یا پرداخت تسهرالت قرضالحسنه با یک سا تنفس را مطرح کرد و گفیت :ایین
رو ها خبرهایی مبنی بر ارائه وام  15دریدی با تنفس سهماهه به شرکتهایی که آسر
میرسد .این شرایط برای رو های شکوفایی مناس

دیدند بیه گیوش

است نه مان بحران .اکنون انتظار داریم حیمیاییتیهیا ا

حالت شعار خار شدا و به عمل تبدیل گردد .در حا حاضر به جز تعداد کمی ا شرکتهای فعا در حیو ا
سالمت ،بقره کس وکارها چه خدماتی چه تولردی برش ا  22درید آسر

دییداانید و حیتیی بیرخیی در

آستانه تعطرلی قرارگرفتهاند.
مرریدری اضافه کرد یکی ا راهکارهای حمایت ا شرکتهای دانش بنران آسری

دییدا ،هیمیکیاری نیزدییک

یندوقهای پژوهش و فناوری با مجمع تشکلهای دانش بنران است .یعنی ینیدوق نیوآوری و شیکیوفیاییی،
شناخت شرکتهای دانش بنران آسر

دیدا را به مجمع تشکلهای دانش بنران و یندوق هیای پیژوهیش و

فناوری واگذار کند و سپس ا شرکت های معرفی شدا توسط این دو نهاد ،به نحو مقتضی حمایت کند.
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ر گفتگو بب علی فتوت عضو سندیکبی شنبسبیی و مکبایببی را یویی مدیرعبما شرکت کبوشکبم آسیب

مف وم ااش بنیبن یعنی ککت ایدب هبی ددید
واقعرات آشنا شوند.
با توجه به اینکه برش ا  92سا فعالرت اقتصادی را در برهه های مانیی
مختلف در کارنامه کاریتان دارید ،مفهوم دانش بنران چطور اقتصاد را تیحیت

تاثرر قرار دادا است؟
در یک دهه اخرر مفهومی با عنوان دانش بنران به وجیود آمیدااسیت .در
دورا ابتدایی شکل گرری مفهوم دانش بنران گیفیتیه شید کیه  12هیزار
شرکت دانش بنران ایجاد کنرم و حساب کردند هر شرکیت سیا نیه ییک
مرلرون د ر درآمد داشته باشد بنابراین در سا  12بیریلیریون د ر درآمید
داریم .در حالرکه برای مثا شرکت ما بعد ا حدود  58سا تیوانسیت بیه
علی فتوت مدیرعامل شرکت کیاوشیکیام آسیریا ا اعضیای بیا سیابیقیه

این رقم مرلرون د ر برسد ،در سا های ابتدایی درآمد یادراتیی 42هیزار

سندیکای شناسایی و مکانرابی رادیویی و سندیکای ینیعیت میخیابیرات

د ر هم بسرار رضایت بخش و قابل قبو بود.

است که ایو کار ینفی را به خوبی کس

و کار داری میریدانید .او کیه

سالهای شکل گرری مفهوم دانش بنران و راا اندا ی معاونیت عیلیمیی و

یعنی ا ابتدا تصویر درستی ا با ار وجود نداشت؟

فناوری ریاست جمهوری را به خوبی به یاد دارد مرهوید مفوم دانش بنریان

تعریف ها ا با و با تصور نادرست ا با ار بیود .در آن میان هیم مین و

سرمایه می تیوانید بیه سیود و

تعدادی ا یاحبان شرکت های باسابقه و قدییمیی اعیالم کیردییم بیایید

یعنی ،کشت ایدا های جدید که با جل

مرنهها و اولویت های مورد نرا کشور تعریف شوند .در هر حو ا و ینعتی

درآمد برسد.
با این حا فتوت تنها خواسته بخش خصویی ا دولت ،ا گذشته تیا بیه

 8تا  12شرکت بزرگ و قدرتمند فعا هستند که مجموع مشکالت آنیهیا،

حا  ،را ایالح روابط برن الملل مرداند یرا معیتیقید اسیت شیرکیتیی کیه

تمامی مسائل آن حو ا را پوشش مردهد.

محصو با کرفرت و دارای استانداردهای برن المللی تولرد کند به راحیتیی
می تواند ا با ارهای داخلی و خارجی سهم داشته باشد .در ادامه شمیا

یعنی به جای افزایش تعداد شرکتها ،با شرکتهای میوجیود مشیکیالت

را به مطالعه این گفت و گو دعوت مرکنم:

اقتصاد شناسایی و حل شود؟
بله .در دنرا مفهوم دانش بنران یعنی کشت ایدا های جدید ولی در اییران

فضای کس

و کار و اقتصاد کشور را چطور ار یابی مرکنرد؟

در حا حاضر به واسطه فضای مجا ی به طر نامطلوبی د

این مفهوم بر پایه عدالت خواهی برای همه است .که فیردی در روسیتیا
میردم دچیار

هم بتواند با شانس برابر شرکت دانش بنران داشته باشد .در حالرکه این

سردرگمی شدا اند و تاثرر آن در دانشهاا ها مشهود است .دانشجیوییان

دیدگاا مسایل را حل نمیکند .در دنرا برای اینکه بتوانرد کار کینیرید بیایید

دانشهاا های برتر و والدین آنها معتقدند که نخبه هستند و باید هیر چیه

سرمایه گذارها را مجاب کنرد که ایدا کشت دادا شدا ای داریید کیه بیا

ودتر ا کشور مهاجرت کنند .این یهنرتها باید عوض بشود .با رفیتین بیه

سرمایه گذاری آنها می تواند در با ار به موفقرت برسد .بیهیتیر اسیت بیه

مییکینینید

جای افزیش تعداد شرکت های دانش بنران روی چند میوضیوع میتیمیرکیز

دانشجوها باید ببرنرد که شرایط بسرار سخت است ولی همچنان شدنی

شوند مثال مشکالت شرکت های خبرا را حیل میی کیردنید بیه ییورت

است .آدمهای خبرا ینعتی مانند افرد اسیتیارتیاپیی ،سیرمیاییه گیذاران

اتوماترک مشکالت بقره هم حل می شود.

کارخانههای در حا فعالرت که مشکیالت کشیور را بیرطیر

فرشته ،سرمایه گذاران خطرپذیر را میآوریم تا دانشجویان ببرننید کیه در
این مملکت هم میشود کار کرد .در فا بعدی به این نیتیریجیه رسیریدییم

با توجه به اینکه اکنون در حدود  4222شرکت دانش بنران داریم ،سیرعیت

مسئله فعلی رویکرد پدر و مادر دانشجویان است .در نترجه پدر مادرهیا را

رشد تکنولو ی در کشور را چطور ار یابی مرکنرد؟

دعوت میکنرم ظی یک ترم ،هفتهای سه ساعت و در مجموع با هیفیت

در طرحی پژوهشی حدود  422پرو ا را در  22دسته و موضوع تیقیسیریم

استاد ارشد دانشکدا برق دانشهاا شریف کالس داشته بیاشینید تیا بیا

بندی کردیم تا بررسی کنرم احتما موفقرت یک استارتاپ در چیریسیت؟

خارابمه صدای ااش بنیبن
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برگزاری اکست هیبت مدیرب به
صورت مجبزی

متاسفانه امرو ا استارتاپ ها را بیا

با این شرایط برای توسعه ییادرات

دیجی کا و اسنپ مقیایسیه میی

در کشور چکار باید کرد؟

کنند در حالرکه سرمایه گذاری هیر

 52سا پرش و ییر یینیاییع آقیای

کدام ا آنها میریلیریون د ری بیودا

شافعی ا یاحبان ینایع و بیخیش

است ولی طبق بررسی های ما به

خصویی پرسرد چیه خیواسیتیه و

یورت مرانهرن هر پرو ا می تیوانید

پرشنهادی برای تیوسیعیه ییادرات

 922مرلرون تومان سرمیاییه جیذب

دارند همه ایالح روابط برن الملل را

کند؛ این ارقام تفاوت فاحشی دارد

خواستار شدند .دولت بیایید روابیط

و نباید ا همه استارتاپ ها انیتیظیار

برن الیمیلیل را اییالح کینید میان

درآمد و سودی در مقریاس دییجیی

ریاست جمهوری احمدی نژاد امریکا

کا و اسنپ داشته باشرم.

کشف بیزرگیی کیرد .فیهیمیرید بیا
اسیتییفییادا ا سییریسییتییم بییانییکییی

آیا اعزام هررت تجاری و حضیور در

میتواند افکارش را به دنرا تحمیریل

نخسترن نشست هرات مدیرا مجمع تشکل های دانش

نمایشهااها برای توسعیه ییادرات

کند .قوانرن خار ا مر های امرییکیا

بنران در سا  1933به یورت مجا ی برگزار شد.

کارسا است یا نه؟

اینطور اسیت کیه بیه بینیز و پیژو

به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل های دانش بنران

در حا حاضر اتاق با رگانی تقیرییبیا

میگوید یا با ایران کار میکنرد یا با

ایران ،نخسترن نشست هرات مدیرا مجمع با مشارکیت

همرن کار را میکند و دولت هم کار

امریکا .آنها هم با اندکی حساب و

اعضا امرو برست و چهارم فروردین ماا به یورت مجا ی

مشابهی را با کریدورهای یادراتیی

کتاب میبرنند کدام بیا ار بیریشیتیر

برگزار شد.

انجام مییدهید .ولیی شیرکیتهیا

مییرفد .به خاطر ییک دریید 33

مشییکییالت فییراتییری مییانیینیید عییدم

درید را رها نمیکنند .پریش ا آن

شنیاخیت ا بیا ار دارنید .در واقیع

شرکت ها میی تیوانسیتینید ،ییک

باید استیانیداردهیای بیرین

شرکت در سویرس راا اندا ی کنند

گزارشی ا اقدامات انجام شدا در سا گذشته پرداخت

المللی داشته باشد .شبکه سا ی

و تجارت خود را ادامه بیدهینید .ا ن

و برنامه پرشنهادی سا جاری و هیمیچینیرین اهیدا ،

به تنهایی کارسا نرست .من هیم

همه چرز الکترونرکی شدا است و

چشم اندا و ماموریت مجمع تشکلهای دانیش بینیریان

به عینیوان هیریریت تیجیاری اعیزام

دیهر به ایین راحیتیی نیمیی شیود

ایران را ارائه کرد که مقرر شد اعضای هرات مدیرا پس ا

شداام .آن مان خودمان با میالیزی

تحریم ها را دور د .همیچینیان هیم

مطالعه و بررسی طرح ها در جلسه آیینیدا اعیالم نیظیر

ارتباط داشترم ولیی هیمیراا آقیای

نقش دولت ایالح روابط برن الملیل

کنند.

خاتمی به مالزی رفترم .با این وجود

است که البته در حا حاضر هم به

استانداردی برای عرضیه

دلریل مسیائیل میالیی نیمیریشیود

در ابتدا سحر بنکدارپور دبرر کل مجمع ضمن قدردانیی ا
حمات مجرد بر گری دبررکل سیابیق میجیمیع بیه ارائیه

محصو

تا محصو
سپس اعضای هرات مدیرا در خصوص مخاطرات کس

و

کارها و شرکت های دانش بنران که با کاهش تقاضیا در

نداشتیه بیاشیرید اتیفیاق خیاییی

انتظاری داشت.

نمرفتد.
چارا چرست؟

مان شروع ویروس کویرد  13با بحران روبیرو شیدا انید،
ابرا نهرانی کردند و مقرر شد به سیرعیت بیرنیامیه ای

حضور در نمایشهاا ها چطور؟

بییخییش خصییویییی بییا تشییکییرییل

تدوین شود تا اقدامات مقیتیضیی بیرای رسیریدگیی بیه

شرکت در نمایشهاا های خیارجیی

سندیکاها و گیروا هیای کیاری و

و کارهای دانش بنران و کاهش فشارها و

تا مانی که محصو قابل تولرد و با

تمرکز بر تولرد می تواند فعالرت کند

استانداردهای جیهیانیی نیداشیتیه

که البته آن هم با مشکالتی روبیرو

باشرد فرمالرته است .باید مشیکیل

است و تنها راا فرار ییبیر ،میان و

همچنرن با تایرد اعضا مقرر شد ا هم اکنون راهکارهایی

شرکت ها در تیولیرید میحیصیو

بیا

تکره بر تولردات داخلی است .بیایید

برای دوران پساکرونا در نظر گرفته شود تا با هماهنیهیی

کرفرت کیه اسیتیانیداردهیای بیرین

تمام توانمان را به کار بیهیریرییم تیا

و همراهی مسئو ن در نهادها و دستهاا هیای دولیتیی

المللی را اخذ کیردا بیاشید ،حیل

تولرد داخل را جایهزین واردات کنرم.

و کارهایی که دچار لطمه شیدنید ،امیریدی

شود .چنرن محصولی مشترییان را

وضعرت کس

خسارات ناشی ا شروع ویروس کرونا انجام شود.

برای کس

برای برون رفت ا شرایط فعلی ایجاد شود.
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ا داخل و خار جذب می کند.
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اعضبی مجم شککا هبی ااش بنیبن ایران

اتحادیه ینایع لوح های فشردا ایران

انجمن تولردکنندگان نرم افزار
تلفن همراا ایران

انجمن ینایع خورشردی

سندیکای تولردکنندگان داروهای
دامپزشکی

انجمن ینفی کارفرمایی ماشرن
سا ان ینایع غذایی ایران

سندیکای تولردکنندگان مکمل
های ر یمی _غذایی ایران

اتحادیه یادرکنندگان تجهرزات
پزشکی

اتحادیه شرکت های فنی مهندسی
حفاظت الکترونرک و شبکه های ایمنی

انجمن بهرنه سا ی مصر
انر ی ایران

انجمن ارگانرک ایران

اتحاديه تولردكنندگان و
یادرکنندگان نرم افزار ايران

اتحادیه ینایع هوایی و فضایی
ایران

انجمن تولردکنندگان و واردکنندگان ماشرن
آ ت سنهرن معدنی ،ساختمانی و
راهسا ی

انجمن یادرکنندگان خدمات
فنی و مهندسی ایران

انجمن شرکت های مهندسی و
پرمانکاری نفت و گا و پتروشرمی

سندیکا تولردکنندگان تجهرزات
فن آوری اطالعات ایران

انجمن ناشران دیجرتا

انجمن ینفی شرکت های
اتوماسرون ینعتی

سندیکای ینعت برق

سندیکای شناسایی و
مکانرابی رادیویی

سندیکای یاحبان ینایع
داروهای انسانی ایران

کانون طراحی و مهندسی و
طراحی مونتا ایران

فدراسرون یادرات انر ی و
ینایع وابسته ایران

سندیکای ینعت مخابرات

ااجمن هبی استبای
انجمن شرکت های
دانش بنران استان
ایفهان

انجمن شرکت های
دانش بنران استان
تهران

خارابمه صدای ااش بنیبن

انجمن شرکت های
دانش بنران استان
خراسان رضوی

انجمن شرکت های
دانش بنران استان
کرمان
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انجمن شرکت های
دانش بنران استان
لرستان

انجمن شرکت های
دانش بنران استان
مرکزی

انجمن شرکت های
دانش بنران استان
همدان
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