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های کوچک و متوسط قرار می گرفت و نتکتتته دیتگتر

را دارند و باید برای مفظ و بهبود عملکرد آن ها تتالش

اینکه باید برای بازار این شرکت ها فکری کرد شرایتط
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هتا ادامته دارد و

ناشی از همه گرری کرونا تا متد

نمی توان تاریخ مشخصی را برای پایتان اعتال

کترد

جامعه و دولت را دارند بنابراین ،باید به آن هتا تتوجته

کرد به تعبرری ،کس

پاشکی و فردا در بتحتران

برای بخش اقتصادی عمل کردند و مثل دیتواری بترتن
مرد  ،عالوه بر مفظ کس

وکار خود و مفتظ فترصتت

باتوجه به این مسئله باید به بازار و عملکرد شرکت ها

های شغل برای فرزندان این سرزمرن ،به کمک طترح

توجه کنرم

فاصله گذاری اجتماعی و سالمت مرد آمدند نادیتده

باید کار این شرکت ها را تسهرل کرد بخشی از ایتن

گرفتن آن ها ،نادیده گرفتن منافع جامعه است

مسئله به شرکت ها و بتختش دیتگتر بته دولتت بتاز
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علیرضا درویش عض هیات مدیر کان ن طراهر مهندسر و م نتاژ ایران عن ان کرد:

ویروس کرونا فرتتهایر را برای اقتصاد دانشبنیان مهیا ساخته است

بستن قرارداد با شرکتهای ایرانر
درویش با بران اینکه تمامی قوانرن نرا به نحوی کاالی خارجی را پشتربانی
میکند ،گفت :در سالهای تحریم شاهد بودیم که شرکتهای خارجی که
متی ماضر نبودند ضمانت نامه بانکی بدهند ولی با یک نامه موفق شدند
قراردادهای ارزی منعقد کنند درمالیکه قرارداد شرکتهای ایرانی فقط
به صور

ریالی است که همرشه با نوسانا

نرخ ارز ضررهای هنگفتی هم

می برنند متاسفانه به دلرل مک شدن تبلرغ " کاالی خارجی بهتر است " در
ذهن مدیران تصمرم گرر ایرانی ،شاهد هسترم ،شرکتهای خارجی چه در
شرایط تحریم چه در شرایط برجا

و پس از برجا

در مقابل شرکت ایرانی

پرروز بوده اند خرید های سریع ،کالن ،متعدد و با مجم باال از شرکت های
آلمانی ،ایتالرایی و سایر کشور های اروپایی و متی انگلرسی و امریکا تائرد
این امر است
به گفته وی ،تا زمانرکه قوانرن بهسرعت تغررر می کنند و نرخ ارز دچار نوسان
باشد ،محرط کس وکار همرشه دچار تنش است شرکتها و تحمل هاینه
های گااا به دلرل تحریم های ظالمانه چه دانشبنران یا غرر دانشبنران
نمیتوانند ال سی ارزی باز کنند ولی همان کاال از شرکت خارجی با ال سی
ارزی مستقرم و غرر مستقرم خریداری میشود ،نترجه چنرن عملکردی جا
فرار مغاها و کوچکتر شدن اقتصاد نرست

اقتصاد کشور تحت تاثرر شروع ویروس کرونا در مال تغررر است و اکنون

فرصت مناسبی است تا با هوشمندی از این شرایط با خرید شرکتهای
سرعت ترخیص م اد اولیه ت سط گمرک افزایش یابد

برنالمللی ،عقد قراردادهای مقرونبهصرفه و تامرن بسترهای زیرساختی و

درویش با تاکرد بر اینکه سرعت ترخرص مواد اولره ،اباارهای تولردی و ماشرن

غرره به نفع اقتصاد کشورمان بهرهبرداری کنرم

آال

خطوط تولرد از گمرک افاایش یابد ،افاود :شرکتها با روشهای بسرار

به گاارش روابط عمومی مجمع تشکلهای دانشبنران ایران ،علررضا درویش

پرچردهای اقال موردنراز کشور را تهره میکنند و تحریمها را دور میزنند تا

مدیره کانون طرامی مهندسی و مونتاژ ایران ،با بران اینکه ویروس

وارد خاک کشور شود ،ولی در مرمله گمرک ایران هم به همان اندازه کار

عضو هرا

کرونا خطری است که جان همه را تهدید میکند و فقرر و غنی بدون توجه به

دشوار و در خرلی موارد به مرات

مرزهای جغرافرایی در برابر آن یکسان هستند ،گفت :شروع این ویروس

او در ادامه افاود :باید گمرکا

نشان داد که باید برای سالمت و سعاد

به کارآفرین و صامبان کس

بشریت دعا کنرم و از بارگترین

پتانسرل کشور یعنی سرمایه انسانی تحصرلکرده و کارآمد استفاده کنرم تا

سخت تر از دور زدن تحریم است
تجهراا  ،ماشرنآال

و مواد اولره را با اعتماد

وکار در اسرع وقت ترخرص کنند تا بالفاصله در

چرخه تولرد و اقتصاد کشور به کار گرفته شود و کارخانهها معطل مواد اولره

به جهشی در تولرد و اقتصاد کشور دستیابرم

در گمرک نمانند

او با اشاره به اینکه قبل از کرونا ،قرار بود کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی

درویش خاطرنشان کرد :گمرکا

فعالرت کند و مشاغل پایدار در کشور ایجاد شود تا تحصرلکردگان بتوانند در

وقتی گمرک کاالیی را که با روشهای مختلف از سد تحریمها گذشته را

داخل کشور فعالرت کنند ولی ،متاسفانه این مهم امکان تحقق پردا نکرد،

دور زدن

افاود :واردا

از مرجوع کردن کاالها و تجهراا

مرجوع میکند ،کشور مبدا فرد یا افراد مامی ایران را به جر

افسارگسرخته کاالهای قاچاق از دریا ،زمرن و آسمان است

منع شوند

تحریمها دستگرر میکند

سالی  25مرلرارد دالر کاالی قاچاق فرصت شغلی زیادی را از ایرانیها
میگررد از سوی دیگر خرلی از وزارتخانهها مانند نفت ،نررو ،صنعت و غرره

تغییر نظا بانکر

به رغم صحبت های تلویایونی در عمل عالقهای به خرید خدما  ،قطعا و تجهراا از

اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد دانشبنران که متکی به دانشمندان ،متخصصان

داخل کشور ندارند و جو ماکم این است که کاالهای خارجی بهتر است

و کارآفرینان داخلی یعنی ایجاد محرط امن برای توسعه محرط کار باشد در
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مالرکه که مدیران کشور بهجای تفکر درباره رشد و ارتقای کارشان ،بهطور

شرکتهای دانشبنران و فناورمحور اروپایی را خریداری کرده و به کمک آنها

گفت:

هم تحریمها را بیاثر کنرم و هم زما امور شرکتهای دانشبنران برنالمللی

پرشنهاد اول ،این است که جرایم دیرکرد و سودهای مضاعف مذا شود ولی

را در اخترار ایران قرار دهرم مضور سرمایه ایرانی در بانکهای اروپایی یک

دستورالعمل های مشخصی وضع شود که همه در برابر آن یکسان باشند و

مایت اساسی بهمساب میآید

مستمر درگرر مشکال

عدیده با بانکها هستند او با بران این مطل

بانکها هم از بانک مرکای پرروی کنند
او با تاکرد بر اینکه بهره های بانکی سپرده ها باید مذا شود ،گفت :صامبان
سرمایه افراد باید در چرخه تولرد بتوانند کس

بهترین زمان خرید ه اپیما و قطعات م ت ر است

درآمد کرده و پولدار شوند،

او با تاکرد بر اینکه صنعت هوایی و بهخصوص هوانوردی عمومی و مسافری را

و

باید از وضعرت مهجور کنونی خارج کرده و آن را تقویت کنرم ،افاود :در اروپا

بهرههای بانکی انگراه کارآفرینی را از افراد میگررد زیرا بدون دادن مالرا

شرکتهای بسراری هستند که ماضرند با شرکتهای ایرانی در زمرنه تولرد

زممت عده ای را پولدار میکند و به اقتصاد ضربه میزند

او بهعنوان پرشنهاد دو  ،گفت :در فعالرتهای اقتصادی و تولردی که کارگران

هواپرماهای دونفره تا برستنفره همکاری کنند بهعالوه االن بهترین زمان برای

برمه واهی هاینههای دیگری را

خرید هواپرماست هواپرماهایی که مداکثر پنج سال از عمر آنها گذشته ولی

از شرکتها دریافت کند امروز تحمرل جرائم و برمه های غرر واقعی به شرکت

به دلرل شروع ویروس کووید  11قرمت آنها به یکچهار قرمت واقعی ناول

برمه می شوند ،تامرن اجتماعی نباید در قال
موج

شده که 165الی  %75شکایا

دیوان عدالت اداری فقط از سازمان

کرده است همرن شرایط برای قطعا

یدکی موتور هواپرما هم ماکم است

تامرن اجتماعی باشد در نترجه وقت و سرمایه ای بارگ از کارفرمایان و
ت سعه زیرساختهای هملون ل

سرستم قضایی کشور به هدر مررود و این فقط به نفع دشمنان ایران است

به گفته وی ،در صنعت مملونقل ،بهخصوص بخش ریلی و هوایی نرا فرصت
ک چکسازی دولت در دست ر کار قرار گیرد
او با تاکرد بر اینکه دولت باید کوچک شود ،گفت :یک دو

مناسبی داریم تا با همکاری شرکتهای به نا

اروپایی قراردادهای

نرروهای فعلی دولت

مقرونبهصرفهای را منعقد کنرم تا زیرساختهای مملونقل کشور را توسعه

برای انجا تمامی فعالرتهای وزارتخانهها کفایت میکند هرچقدر بدنه دولت

دهرم زیرا ارتباط و اتصال با شبکه مملونقل جهانی همرشه از اهمرت باالیی

بارگتر باشد امکان و امتمال فساد برشتر است

برخوردار بوده است

درویش از دولت درخواست کرد که در صنایع مملونقل ،هوایی ،ریلی و جادهای

انت ال بخش تق ی

باید به بخش خصوصی متکی باشد و کار را به آنها واگذار کند او در ادامه

و ت سعه شرکتها به ایران

افاود :بهخصوص اکنونکه باوجود ویروس کرونا که شرایط جهانی را هم دچار

درویش افاود :اکنون زمان مناسبی است تا با ارتباط با شرکتهای خارجی

تغررراتی شده باید قراردادهای بارگ در صنایع بارگ مانند نفت ،گاز و

آنها را مجاب کنرم بخش تحقرق و توسعه خودشان را با اتکا به دانشگاهها و

پتروشرمی به بخش خصوصی فعال سپرده شود و این شرکتهای خصوصی

نرروی انسانی تحصرل کرده موجود در ایران به اینجا منتقل کنند و متی در گا

باشند که شریک تجاری خارجی براورند و دولت بهصور

مستقرم با

بعدی خط تولرد محصوالتشان را در ایران دایر کنند

شرکتهای خارجی قراردادی منعقد نکند
او گفت :رعایت قانون مداکثر ساخت داخل باید اجباری باشد و همرنطور دولت

ت سعه کشاورزی و بهداشت در اول یت باشد

در قراردادها با شرکتهای خارجی باید بندی را قرد کند که تا  15سال پس از

درویش بابران اینکه ،امروزه با جان و پوست و استخوان متوجه شدیم که

اتما پروژه ها اگر ثابت شود رشوهای برای گرفتن پروژه پرداخته کرده باشد،

توسعه کشاورزی و بهداشت مهمترین مایت یک کشور است ،گفت :توسعه

باید تما خسار های کشور را به طور کامل جبران کند و با رشوه گررنده نرا

محصوال

کشاورزی و غذایی و بهداشت ،اولویت نخست دنراست منظور از

طبق قانون رفتار شود و نه اینکه راهی کانادا شود

بهداشت شامل تمامی بخشهای بهداشت پاشکی ،تجهراا

پاشکی ،دارو و

اقال آزمایشگاهی و غرره است

خرید شرکتهای دانشبنیان بینالمللر به نصف قیمت

در زمرنه کشاورزی باید هر چه زودتر روشهای کشت ،داشت و برداشت

به گفته درویش ،اکنون در اروپا بحران ایجادشده و بسراری از شرکتها در

قدیمی با روشهای نوین جایگاین شوند این مهم محقق نمرشود مگر برای
تخصصی در

آستانه ورشکستگی و نابودی قرار دارند ،اکنون فرصت خوبی است که این

کشاورزان فعاالن صنایع کشاورزی دوره های آموزشی کوتاه مد

شرکتها را با یکدهم قرمت خریداری کرد و با نرروی کار ارزان داخلی آنها را

تمامی سطوح برگاار شود ملتی که نتواند نان خود را (منظور تمامی

به چرخه برگرداند مانند چرنیها که با نقدینگی که دارند در مال خرید هتلها،

محصوال

کشاورزی است) تامرن کند همرشه وابسته خواهد بود ایران عایا با

شرکت ها و مراکا تفریحی در اقصا نقاط دنرا هستند و متی بسراری از

سرزمرن پهناور و چهار فصل زیبای سال بارگترین مارعه جهانی برای تامرن

شرکتهای اروپایی و آمریکایی که در چرن فعال بودن را هم خریداری کردند

غذایی هموطنان و متی کشور های منطقه است

او در ادامه به فرصت های ایجادشده ناشی از شروع ویروس کرونا اشاره کرد و
گفت :فرصت خوبی است تا با کمک ایرانران مقرم خارج و متی با اعطای وا ،
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میثن غنر زاد عض هیات مدیر سندیکای شناسایر و مکانیابر رادی یر؛

کرونا دمع دش اریهای کسبوکار را تکمیل کرد

شروع

ویروس

مشکال

کس وکارها را

در

تامرن

وارداتی

فرآیندهای سازمانی و استفاده از تکنولوژی روز برای سهولت

کرونا

فعالرتها تمرکا دارد ،در وضعرت کنونی جاو اولویتها نرست اغل

مواد

اولره

تالش میکنند ضمن مفظ بقای شرکت ،سالمت جانی خود و

به

دلرل

کارکنانشان را تامرن کنند

تحریمها ،تعامل با جامعه

جهانی،

روالهای اداری الکترونیکر ش د

سرستم

بوروکراترک غرر کارآمد

او بابران اینکه تقاضا داریم در این شرایط برخی از روالهای اداری

اداری،

سقوط

مکرر

دستوپا گرر و بوروکراترک مذا شود و نظا اداری الکترونرک بهعنوان

ارزش

پولی،

عد

یک ضرور

شفافرت مسائل بنرادی

بهرهبرداری برای یک شرکت باتجربه و واجد شرایط ،مدود  4تا  6ماه

در

صنعت ،معدن و

کس وکارها

زمان میبرد بخش صدور پروانه بهرهبرداری وزار

موزههای مالراتی ،تامرن

تجار

اجتماعی ،مجوزهای وارداتی ،نرخ ارز ،بخشنامههای مکرر و تصمرما
غررمنطقی در وزار

اجرا شود ،افاود :بهعنوان مثال فرآیند دریافت پروانه

صنعت و سازمان تنظرم مقررا

استانی در مال ماضر نرا به دلرل محدودیتهایی که شروع

ویروس کرونا ایجاد کرده پاسخگوی شرکتها نرست با شرایط موجود
رتبه  128ایران در کس وکار قطعا تنال پرداکرده و هرچ تدبرر

تشدید کرده

امردبخشی در این خصوص به چشم نمیخورد

است
به گاارش روابط عمومی مجمع تشکل های دانش بنران ایران ،مرثم

به گفته وی ،تعلل دستگاهها و روالهای اداری طوالنی که با کاهش

مدیره سندیکا بابران اینکه درگذشته به دلرل

شده روند صدور پروانه و

غنی زاده عضو هرا

ساعت کاری ادارا

تشدید هم شده ،موج

تحریمها با موانعی روبرو بودیم ولی همهگرری کرونا ماید بر علت شد

سایر مجوزهای مراتی فعاالن اقتصادی بسرار کند و متی تعطرل

تا شرایط بحرانیتر شود و بهخصوص شرکتهای تولردی با مشکال

شود

مواد اولره

غنی زاده بابران اینکه الکترونرکی کردن روالها با راهاندازی سایت

فراوانی مواجه شوند ،گفت :مسئله اول مربوط به واردا

است چند وقت اخرر به دلرل همهگرری ویروس کرونا مرزها بسته

دارد ،افاود :الکترونرکی کردن مرامل اداری و انجا آنالین کارها

شد و امکان واردا

تفاو

در دنرا بهعنوان یک راهکار مناس  ،جایگاین روالهای بوروکراترک و

از کشور چرن وجود نداشت هماکنون با بهبود

شرایط ممل ونقل از کشور چرن ،موضوع کمی مرتفع شده و با تاخرر
 05درصدی نسبت به گذشته واردا

انجا میشود اما ادامه نگرانی

تبدیل به دردسر کاربران شده است برای مثال سایت بهرن یاب که در

مواد اولره

وضعرت فعلی میتوانست بسرار کارگشا باشد با خطاهای بسرار و

الکترونرکی را با دشواریهای بسراری روبرو

فرایکی تایردیه هایی

بخش خصوصی تشدید مسئله تحریمهاست که واردا
بهخصوص قطعا

فرایکی شده است بااینوجود شاهد هسترم برخی از این اقداما

اتکا برشازمد به کارشناسانی که باید بهصور

میسازد

را صادر کرده و گاینههایی را فعالسازی کنند ،زمان و انرژی بسراری

او افاود :مسئله بعدی تامرن کنندههای داخلی هستند که با شروع

را از صامبان کس وکارها اتالا میکند

ویروس کرونا از اسفندماه تعطرل شدند و در اردیبهشت ماه که امکان

او افاود :لرست مواد اولره و کدهای ISICغرر کارشناسانه و باگهای

فعالرت داشتند با قوانرن جدید گمرکی غافلگرر شده و هنوز فعالرت

متعدد سامانه وقت تولردکنندگان را تلف میکند و عامل بیامترامی

با تما ظرفرت را آغاز نکردند این عملکرد تامرن کنندگان موج

به تولردکنندگان و فعاالن اقتصادی کشور است

توقف

فعالرت برخی صنایع شده بهگونهای که متقاضی استفاده از تامرن
شفافیت در ق انین شهروندی

کنندگان خارجی بهرغم دشواریهای موجود هستند
غنی زاده بابران اینکه شروع ویروس کرونا و فاصلهگذاری اجتماعی

او همچنرن از عد شفافرت مقوق شهروندی گالیه کرد و گفت :باید

بازاریابی و معرفی محصول برای مشتریان

امساس مسئولرت در بدنه دولت برای پاسخگویی به

باعث شده نتوانرم جلسا

مفهو

بگذاریم ،گفت :اولویت مشتریان بهویژه مشتریان سازمانی تغررر کرده

اربابرجوع آموزش داده شود و همرنطور افراد از مقوق قانونی

هایتک و دانشبنران که بر بهبود

خودشان آگاه باشند دولتها باید بدانند کجا موظف و مسئول هستند

است و استفاده از محصوال

خبرنامه تدای دانش بنیان
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و اگر به آن وظایف عمل نکنند چه عواقبی

رویداد دات راینکس در ه ز ناوبری م قعیت یابر برکزار مر ش د

در انتظارشان است
به گفته غنی زاده ،آیا تاکنون سابقه داشته

وبرنار تخصصی سه روزه “دا

فردی از یک فرآیند سازمانی شکایت کند و

 15تا  12ختردادمتاه بتا تتمترکتا بتر متوزه نتاوبتری و

آن سازمان خود را موظف به پاسخگویی

موقعرتیابی بر اساس نرازهای فعلی و آینده کشور ،با

بداند فعال اقتصادی باید با کارشناسی که

همکاری سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیتویتی و

راینکس” در تتاریتخهتای

هرچ مس مسئولرت و همراهی ندارد

سازمان فضایی ایران برگاار خواهد شد

برخورد کند و به خاطر برخورد غررمسئوالنه

به گاارش روابط عمومی ستنتدیتکتای شتنتاستایتی و

یک وامد تولردی یا صنفی با خطر تعطرلی

مکان یابی رادیویی ،سحر بنکدارپور بتا یتادآوری ایتنتکته

مواجه میشود کم نرستند شرکتهایی

راینکس

سال گذشته برگااری همایش و نمایشگاه دا

که به دلرل برخورد کارشناس برمه همه

به دلرل ویروس کرونا لغو شد ،افاود :دا

فعالرتهای صنفی و شرکتی خود را تعطرل

بود با مشارکت سازمان فضایی ایران در تتاریتخ پتنتجتم

مقرقی فعالرت میکنند تا

اسفندماه سال گذشته در محل اتاق بتازرگتانتی ایتران

کرده و بهصور

راینکس قترار

امکان رصد دولتی از برن برود

برگاار شود که متاسفانه بته دلترتل ویتروس کترونتا و

غنی زاده همچنرن با اشاره به اینکه

جلوگرری از گسترش شروع آن لغو شد

تسهرال

ویژهای به شرکتهای دانشبنران

او با بران اینکه استقبال مشارکتکنندگان ،سندیتکتا و

شرکتهای هایتک

سازمان فضایی را مجاب کرد بهجای لغو کامتل رویتداد،

داده شود ،گفت :اغل

طی فرآیندهای طوالنی موفق به کس
عنوان دانشبنران میشوند تا از ماایا و

بستر برگااری رویداد را تغررر دهند ،گفت :پترتگترتری و
برنامهریای برای برگااری دا

راینتکتس

از پتایترتا 18

شرایط ویژهای بهرهمند شوند ولی اکنونکه

بهصور

به دلرل شروع ویروس کووید  11کل اقتصاد

آستانه برگااری لغو شد ،تقریبا همه اقداما

کشور دچار مشکل شده و از سوی دیگر

آن انجا پتذیترفتتته بتود از ستوی دیتگتر استتتقتبتال

پست ،گروه مپنا ،سازمان راهتداری ،ستازمتان فتاوای

از شرکتهای دانشبنران هم باالتر

شرکتکنندگان نرا ما را مجاب کرد تا در ستال جتدیتد

شهرداری ،سازمان نقشهبرداری ،ثبتاسناد و امتالک،

بستر جدیدی برای برگااری آن در نظر بگرریم

سازمان مدیریت اکتشاا نفت و غرره جتمتعآوری و در

انتظارا

رفته امردواریم ممایت ویژهای از این بخش
از کس وکارها انجا

شود هرچند به این

مداو آغاز گردید و ازآنجاییکه دا

مقدماتی

به گفته بنکدارپور ،تمامی رویدادهای جانبی از جتمتلته

ممایتها خوشبرن نرستم و زیرا اغل

ارائه ایدهها ،جلسا

نمایشی و در مد آرا بخش برای کس

در موزه ناوبری بهصور

کارهاست

راینکس در

سایت دا

راینکس منتشتر و بته اطتالع شترکتتهتا

 ،B2Bمعرفی شرکتهای فتعتال

رسانده شد شرکتهای بخش خصوصی فعال در ایتن

الیو در برنتامته ایتنتستتتاگترا ،

موزه میتوانند بر مبنای توانمندیهتایشتان در بستتتر

اعال نرازهای دستگاههتای دولتتتی ،بتررستی کتالن

راینکس به این نرازها پاسخ دهند

دا

او افاود :تسهرل و شفافرت در مسائل

پروژههای ناوبری و غرره بهصور

گمرکی ،اعطای مهلت از سوی سازمان

شد

شرکتهایی که تمایل به بترگتااری جتلتستا

امور مالراتی ،تغررر رویکرد سازمان تامرن

او افاود :برخی از این برنامهها هماکنون آغازشده و در

مدیران دستگاه یا نهاد دولتی دارند درختواستتتشتان را

اجتماعی و بانک مرکای با فعاالن اقتصادی،

مال انجا هستند برای مثال دو روز در هفته شرکتها

اعال کنند ،هماهنگیهای الز انجا میشود تا طی

الیو در صفحه اینستاگرا شرکت مجری (کاریا

آنالین برگاار ختواهتد

او افتاود :هتمتچتنترتن فتراختوانتی متنتتتشترشتده تتا
B2Bبتا

مذا روالهای دستوپا گرر و کند کننده

بهصور

فعالرتهای اقتصادی و الکترونرکی کردن

اعتماد) به معرفی خود میپردازند کته بتا استتتقتبتال

بنکدارپور از بحث و تبادلنظتر دربتاره کتالن پتروژههتای

امور همه مواردی هستند که از مشکل

مخاطبان روبرو شده است عالقهمندان میتتوانتنتد بتا

ناوبری خبر داد و گفت :یکی از بخشهای ویژهای که در

کرونا بارگتر هستند و میتواند برای

و خدماتشان بهطتور

دو روز نخست وبرنار در نظر گرفتهشده است بتررستی

مدیران عامل شرکتها ،محصوال

یک جلسه مجازی این ارتباط برقرار شود

برونرفت از بحران اقتصادی که تحریمها و

مستقرم آشنا شوند و سواال

ویروس کرونا ایجاد کردهاند ،موثر باشد

بنکدارپور با اشاره به اینکه نرازهای فناورانه دستگاههتا

نظرا

و نهادهای دولتی در موزه نتاوبتری و متوقتعترتتیتابتی

خصوصی و دستگاههای متتولتی وجتود دارد و تتالش

جمعآوری و اطالعرسانی شتده استت ،افتاود :ستال

میکنرم در این فرصت زوایا و روشهای مختلف اجترای

گذشته لرست کامل این نرازها از مدود  25دستتتگتاه

آن را بررسی کرده و نقاط مثبت و منفی آن را گتوشتاد

مختلف مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر ،شرکت متلتی

کنرم
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کالن پروژههای ناوبری مانند سپهتن و سرپاد است که

0

و دیدگاههای مختلفی پررامون آنهتا در بتختش

خبرنامه تدای دانش بنیان

مجمع تشکل های دانش بنیان و کاریز اعتماد؛

تفاهن نامه همکاری برای برگزاری رویدادهای زیست ب

ن آفرینر امضا کردند

تفاهم نامه مجمع تشکل های دانش بنران ایران و شرکت کاریا اعتماد در

در ادامه امسان نواده مدیرعامل کاریا اعتماد با تاکرد بر اینکه زیست بو دانش

کارآفرینی و نوآوری کشور امضا

و کارهای سنتی نرازمند است،

زمرنه همکاری متقابل در زمرنه زیست بو

بنران به تلفرق فعالرت نوآورانه و تجربه کس

گفت :تجربه انباشت شده در اتاق بازرگانی ایران ،تشکل ها و شرکت های

شد

زیرمجموعه آن می تواند زیست بو

به گاارش روابط عمومی مجمع تشکل های دانش بنران ایران ،برگااری
رویدادها و نشست های مشترک در جهت توسعه و تقویت زیست بو

واقعی آماده کند تا تولردا

کارآفرینی و نوآوری محور اصلی تفاهم نامه مران مجمع و شتابدهنده کاریا

عملراتی سازی شود

اعتماد است افشرن کالهی رئرس مجمع با بران این مطل

دانش بنران را برای فضای کس

و کار

بر پایه دانش و خالقرت موجود در بازار وارد فاز

ممایت از شکل

او با بران اینکه در رویدادهای نوآورانه دو سمت عرضه و تقاضا را به هم

گرری زیست بو فناورانه در فضایی سالم را از جمله اهداا مجمع تشکل ها

مررسانرم ،گفت :تالش مرکنرم تا از برگااری یک نمایشگاه یا همایش صرا

و کمرسرون دانش بنران اتاق دانست و گفت :همچنرن تالش مرکنرم تا تعامل

فاصله بگرریم و در ابتدا نرازهای دستگاه های دولتی و متی بخش خصوصی را

و کار در کشور

امصا کنرم و در مرمله بعد شرکت های توانمند و دارندگان ایده با خالقرت و

برقرار شود تا دانش ،فناوری و خالقرت شرکت های دانش بنران با تجربه و

نوآوری خود به این نرازها پاسخ دهند در واقع یک موقعرت برد_برد است که

و کارهای سنتی تلفرق شود و از نتایج آن تما صنایع

هم بخش خصوصی به قرارداد و پروژه کاری می رسد و هم نرازهای صنعت با

سازنده ای مران زیست بو
سال ها سابقه کس

فناورانه با فضای دشوار کس

محصولی فناورانه از تولرد داخل برآورده می شود برگااری و مشارکت در چنرن

کشور بهره مند شوند
رئرس مجمع تشکل های دانش بنران افاود :بدون تردید برگااری رویدادهای

رویدادهای تخصصی فرصت ارائه و معرفی محصوال

هدفمند با تمرکا بر بومی سازی مدل های خارجی بر مبنای نرازهای داخلی

مردهد و در شکل گرری یک فضای رقابتی سالم موثر خواهد بود

کشور موج

رونق اقتصاد کشور می شود

تولردی را به شرکت ها

مراسم امضای این تفاهم نامه به دلرل جلوگرری از شروع ویروس کرونا و

به گفته وی ،درهای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی به روی زیست

رعایت فاصله گذاری اجتماعی تنها با مضور نمایندگان دو طرا در اتاق

بو دانش بنران ،کارآفرینی و نوآوری باز است

بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی ایران به امضا رسرد

خبرنامه تدای دانش بنیان
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مقمدرضا کمپانر عض هیات مدیر مجمع تشکلهای دانشبنیان ایران عن ان کرد

با همایت شرکتهای دانشبنیان دهش ت لید مق

مرش د

جهش تولرد در موزه دانشبنران را همزمان با رونق تولرتد از ستال  18آغتاز
کردیم؛ هنگامیکه تحریمها و محدودیت منابع ارزی ،مجم واردا
داد دولتمردان باید تجربرا
اقتصاد ایجادشده را بهصور

را کتاهتش

سال گذشته و چابکی که در متاههتای اخترتر در
هدفمند در جهت رشد اقتصاد بهکارگررند

به گاارش روابط عمومی مجمع تشکلهای دانشبنترتان ایتران ،متحتمتدرضتا
کمپانی عضو هرا

مدیره مجمع ،با بران این مطل  ،افاود :این تجربه نشتان

داد باید دولتمردان ما دیدگاه یک سال گذشته خود و همچنرن اقداماتی که در
یک ماه اخرر انجا دادهاند را ادامه بدهند همه اقتصادهای پترتشترفتتته هتم
همرن رویه را در پرش گرفتند موانع را برطرا کردن و رشد اقتصادی را سرعت
بخشردند جهش بارگی که در یک ماه گذشته داشترم ،مشخص شد لاومی
ندارد کاال چندین ماه در گمرک بماند ،میتواند ظرا  24ستاعتت از گتمترک
ترخرص شود
او با اشاره به اینکه نراز کشور به دلرل شروع ویروس کرونا در برخی از اقتال
بهداشتی بهصور

در  15سال گذشته سهم چندانی در از بازار کاالهای هایتک موزه تجتهترتاا

ناگهانی برش از  15بترابتر افتاایتش پترتدا کترد ،گتفتت:

تولردکنندگان داخلی باوجود افاایش خط تولرداتشان توان پاسخ به این مجتم

پاشکی نداشترم ولی به مرور زمان با مضور در نتمتایشتگتاههتا و بتازارهتای

ایتن

تدریجی توانسترم خودمان و توانمندیهایمتان را نشتان

از تقاضای بازار را نداشتند به همرن دلرل دولت بهاجبار اقدا بته واردا

برنالمللی بهصور

اقال کرد امردواریم در آینده با اتکا به قانون ممایت متداکتثتری از تتولترتدا

دهرم

داخلی به شرایط عادی برگردیم و افاایش ظرفرت ایجادشده در جهتت رشتد

بهصور

مقایسهای هم اگر بررسی کنرم؛ شرکتی که در اروپا کار متیکتنتد

بهصور

ماهانه  35هاار یورو بدون امتساب فضای کار هاینه دارد درمالیکه

کشور به کار گرفته شود
عضو هرا

همان شرکت در ایران با  255کارمند هاینه ماهانهای بالغبر یک مرلرارد تومان

مدیره مجمع با یادآوری این نکته که تنها  0تا  6درصد شرکتهای

فعال که تولردکننده اقال بهداشتی ضدعفونیکنندهها ،ماسک و دو نوع کاال
در تجهراا

دارد تولرد اینجا تولرد مقرونبهصرفه است راهکاری که اکنون در تتجتهترتاا
پاشکی به کار گرفتهشده این است که محصوالتی را کته در داختل تتولترتد

پاشکی در موزه سالمت بودند در این دوره رونق داشتند ،افتاود:

دولت باید در نظر داشته باشد که  10درصد از شرکتهای دارویی و تجهراا

میکنرم به خارج ارسال میشود و تحت نا و برند متفتاو

پاشکی مانند بقره اقتصاد با کاهش شدید تقاضا روبرو هستند و مشتکتال

دیگر صادر میشود

بته کشتورهتای

عدیدهای گریبان گررشان شده است

او افاود :تجهراا

کمپانی با اشاره به ممایتهای معاونت علمی و فناوری ،گفت :این ممتایتت

فروش میرسد ،یک شرکت ایرانی با دو هاار دالر عرضه میکند و بازار بسرار

جنبه های مختلفی دارد برای مثال در موزه تجهراا

پاشکی ،مدود  6ستال

و دستگاه پاشکی که در دنرا با رقتم سته هتاار دالر بته

خوبی هم در دنرا دارد

مرامل تحقرقاتی تا تولرد نمونه اولره طول میکشد در ایتن مترتان متمتایتت

صادرا

معاونت علمی و فناوری می تواند بسرار مفرد باشد ،زیرا تحقرق و تتوستعته

رقم در شرایطی است که نراز بازار داخل هم باال بود و اولویت هم بر تتامترتن

عالوه بر زمانبر بودن بسرار هم پرهاینه است

نراز داخل قرار گرفت بااینمال به چنرن رقم صادراتی رسردیم

او بابران اینکه محصول دانشبنران ارزشافتاوده بسترتاری دارد و متیتتوانتد
صرفه جویی ارزی برای کشور داشته باشد گفت :تولرد محصوال

تجهراا

پاشکی در سال گذشته بالغبر  24مرلرون دالر بتود و ایتن

اعتماد به تولردا

هایتتتک در

داخلی دروازه رونق صادرا

کمپانی با اشاره به اینکه تا زمانی که در داخل کشور به محصوال

تولردشده

داخل پایان راه نرست؛ به دلرل عمق فناوری بهکاررفته و قرتمتت تتمتا شتده

در داخل اعتماد نکنرم ،صدور آن محصول و ورود به بازارهای جهانی امکانپذیر

دانشبنران که رقابت در بتازارهتای جتهتانتی را امتکتانپتذیتر

نرست ،گفت :باید ابتدا بازار داخلی خودمان را اشباع کنرم عمدتا کتاالهتای

پایرن محصوال

میسازد ،اقدا بعدی پس از تولرد صادرا

هایتک محصوال

است

راهکارهای رونق صادرا
به گفته وی ،صادرا

محصوال

جدید هستند باید در بازارهای داخلی امتحتانشتان را پتس

بدهند اعتماد مرد را جل

کنند و از نظر کرفی ارتقا پردا کند و سپس بترای

دانشبنران گره غررقابل گشودنتی نترتستت

صادرا

فرستاده شوند واردا

راهملهای آزمون شدهای وجود دارد تا با تکرهبر آنها پایگاههای صادراتیمان

صادرا

هم رشد خواهد داشت

را در کشورهای مختلف دنرا گسترش دهرم او با تاکرد بر این مطل

سال دو  ،شمار دوازدهن

را به مداقل برسانرم در کنار آن بهطور طبرعی

گتفتت:
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مجمع تشکل های دانش بنیان ایران

اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

انجمن تولردکنندگان و واردکنندگان ماشرن
آال سنگرن معدنی ،ساختمانی و
راهسازی

اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران

انجمن تولردکنندگان نر افاار
تلفن همراه ایران

اتحادیه صادرکنندگان تجهراا

پاشکی

انجمن تولردکنندگان و صادرکنندگان
محصوال بروتکنولوژی پاشکی ایران

انجمن ناشران دیجرتال

انجمن صنفی شرکت های
اتوماسرون صنعتی

انجمن صنایع خورشردی

سندیکای صنعت برق

سندیکای شناسایی و
مکانرابی رادیویی

سندیکای صامبان صنایع
داروهای انسانی ایران

سندیکای تولردکنندگان مکمل
های رژیمی _غذایی ایران

کانون طرامی و مهندسی و
طرامی مونتاژ ایران

فدراسرون صادرا انرژی و
صنایع وابسته ایران

اتحادیه شرکت های فنی مهندسی
مفاظت الکترونرک و شبکه های
ایمنی

اتحاديه تولردكنندگان و
صادرکنندگان نر افاار ايران

انجمن بهرنه سازی مصرا
انرژی ایران

انجمن ارگانرک ایران

انجمن صادرکنندگان خدما
فنی و مهندسی ایران

سندیکای تولردکنندگان داروهای
دامپاشکی

سندیکای صنعت مخابرا

انجمن شرکت های مهندسی و
پرمانکاری نفت و گاز و پتروشرمی

سندیکا تولردکنندگان تجهراا
فن آوری اطالعا ایران

انجمن صنفی کارفرمایی ماشرن
سازان صنایع غذایی ایران

انجمن های استانر
انجمن شرکت های دانش بنران خراسان رضوی

انجمن شرکت های دانش بنران استان اصفهان

انجمن شرکت های
دانش بنران استان کرمان

انجمن شرکت های
دانش بنران استان لرستان

انجمن شرکت های دانش بنران سالمت تهران

انجمن شرکت های
دانش بنران استان مرکای

انجمن شرکت های دانش بنران سالمت همدان

خبرنامه تدای دانش بنیان
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