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بنیاا  با   نشست آشنایی با مزایا و ماهیت دانش

بنایاا  ایا ا  با ای  های دانش همت مجمع تشکل

 اعضای انجمن نفت، گاز و پت وشیمی ب گزار شد.

ب  گزارش روابط عمومی مجمع تشکل های دانش 

بنیا  ای ا ، در این وبینار افشین کاههای رسایا  

بنیا  ای ا ، سح  بنکدارپور  های دانش مجمع تشکل

دبی کل مجمع و همچنین ادموند می زاخانیا  عضاو 

هیات مدی ه و مسئول کمیت  دانش بنیا  اناجامان 

اپک و محمدطاه ی دبی کل انجمن ب  عنوا  میزبا  

حضور داشتند و اعضای انجمن اپک نیز مااااطا اا  

 این وبینار را تشکیل می دادند.

 

 اقتصاد دانش بنیان، آینده اقتصاد  شور است 

هاای  در ابتدای نشست رسایا  ماجاماع تشاکال

بنیا  ای ا  ب  حاض ا  در وبیاناار خایا ما اد   دانش

گفت. کههی با بیا  اینک  تنها راه ناجاات آیاناده 

اقتصاد کشور، اقتصاد دانش بنیا  است ک  ب  پایا  

تولید ارزش افزوده شکل گ فت  اسات، افازودد در 

زما  ش وع اج ای قانو  دانش بنیا  فاصل  مایاا  

صنعت و دانشگاه زیاد بود اکنو  این نگاه تصاحایا  

شده و رویک دهای نوین موجب شاده تاا فا آیاناد 

دانش بنیا  شاد  سااده تا  اناجاا  شاود. ایان 

اکوسیستم قوی ت  از گذشاتا  در حاال تاوساعا  

است و ه  چ  از باش های مااتالاق اقاتاصاادی 

 مشارکت کنند اث باش ت  خواهد بود.

کههی گفتد در ساال جااری اولایان نشاسات 

مجازی آشنایی با مزایا و چگونگی داناش بانایاا  

شد  را با همکاری انجمن نفت، گاز و پت وشیمای 

و ب ای اعضای انجمن ب گزار ک دیم زی ا مهم تا یان 

حوزه اقتصادی کشور است و الز  اسات شا کات 

های فعال دراین حوزه با امکانات و مازایاای داناش 

 بنیا  شد  آشنا شوند.

 

 خدما  مجمع برار اعضا

سح  بنکدارپور دبی کل مجاماع نایاز در اداما  با  

تش ی  ب خی از خدمات مجمع ب  اعضای تشکلای 

و ش کت های دانش بنیا  پا داخات و افازودد در 

راستای رسالت مجماع زمایانا  هاای هاماکااری 

بسیاری ب ای تشکل های عضو داریم با ای مالاال 

ط ق تفاهم نام  مجمع با دانشگاه فنی ح ف  ای 

امکا  ب گزاری دوره های تاصصی و عاماومای در 

همکاری س  جان   میا  مجمع، دانشگاه و انجمن 

وجود دارد. استفاده از آزمایشگاه های دانشاگااه، 

ف صت های مطالعاتی اساتید، تع یاق دوره هاای 
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آموزشی طوالنی تاصصی، ب  کارگی ی دانشجویا  ب  عاناوا  کاارآماوز، 

اراس  تجهیزات فنی ش کت ها ب  دانشگاه ب ای کارب د آموزشی و غی ه از 

مفاد این تفاهم نام  است ک  اعضا میتوانند در صورت نیاز از آناهاا باها ه 

 ب  ند.

بنکدارپور افزودد همینطور مجمع آمادگی ب گزاری نمایشگاه های تاصصی 

ب  پای  احصا نیاز دستگاه های دولتی و جذب ایده های دانش بنیا  با ای 

 پاسخ ب  این نیازها را نیز دارد.

 

 ورود به بورس مشوقی برار دانش بنیان شدن

سپ  دبی کل انجمن اپک نیز با بیا  اینک  دانش بنیا  هنوز ب ای اعضای 

انجمن شناخت  شده نیست. کلم  ای است ک  کارب د دقیق آ  در حاوزه 

نفت، گاز و پت وشیمی مشاص نشده و باید با ب گزاری چنین نشاسات 

 هایی زمین  ب ای آشنایی با این مفهو  و مزایا و امکانات آ  مهیا شود.

طاه ی با اشاره ب  اینک  در حال حاض  بورس رونق بسیاری دارد، گافاتد 

ط ق آخ ین اظهارنظ های انجا  شده شا ایاط حضاور اساتاارتاا  هاا و 

ش کت های دانش بنیا  در بورس ف اهم شده است. ب خی از شا کات 

میلیو  دالر تا یک میلیارد دالر پا وهه  555های عضو انجمن اپک میانگین 

اج ا ک ده اند. حاال اگ  باشی از این ظ فیت جذب اقتصاد داناش بانایاا  

شود و همچنین ش کت ها زمین  ب ای حضور در بورس را پیدا کنند خدمت 

 رسانی بزرگی ب  اقتصاد کشور خواهد شد.

 

 خدمت هم می تواند دانش بنیان باشد

عضو دارد ک  ب  دو  285می زاخانیا  نیز در ادام  گفتد انجمن اپک بالغ ب  

دست  مشاورا  و پیمانکارا  ت سیم می شوند. در طول سالیا  فعالیات، 

این ش کتها تهش خود را ب  کار گ فت  اند تا بسایااری از اماور فانای باا 

پیچیدگی های متفاوت را ب  دانش فنی بومی و سااخات داخال تا ادیال 

 کنند. ام وز دانش بنیا  شد  یکی از نکات ایجاد تحول در کشور است.

مسئول کمیت  دانش بنیا  انجمن اپک با بیا  اینک  دانش فنی ک  عصاره 

دانش بنیانی را درو  خود دارد درو  همین ش کت های قدیمی ان اشتا  

شده است، گفتد متاسفان  در تع یق ابتدایی مفهو  دانش بنیا ، تناهاا 

ش کت هایی ک  ب  دانشگاه نزدیک بودند می توانستند وارد اکوسیستم 

شوند و کسب وکارهای فعال در این حوزه از این ف آیند دور نگااه داشاتا  

شدند. ال ت  این مسئل  اخی  بازبینی شده است ولی پیشنهاد می کنام 

زمین  ای مهیا شود تا ش کت های باساب   بتوانند در ایان زیسات باو  

 خودشا  را ارت ا داده و نسل جدیدی از ش کت های پیش و را ایجادکنند.

ب  گفت  وی، محصول محور بود  دانش بنیا  یاک نا اص اسات و باایاد 

سازوکاری در نظ  گ فت  تا خدمت هم در تع یق دانش بنیا  جایگاه خود را 

 پیدا کند.

پ  از آ  مزایا و ماهیت ش کت ها و محصوالت دانش بانایاا  با  اطاهع 

 اعضای انجمن نفت، گاز و پت وشیمی و حاض ا  در وبینار رسانده شد.

کههی همینطور در پایا  نشست ب  جمع بندی صح ت های اراس  شاده 

پ داخت و با بیا  اینک  ش کت های بزرگ باید با  اصاهس سااخاتاارهاای 

داخلیشا  بپ دازند گفتد در حال حاض  ش کت های بزرگ و حتی آنهایی 

ک  ب  فناور بود  مشهور نیستند هم باشی را در حد معاونت نوآوری یاا 

مدی یت نوآوری ایجاد ک دند. این بسیار کمک میکند تا عاهوه با  ایاناکا  

ش کت ها با ب نام  وارد اکوسیستم شاوناد، بساتا هاای ناوآوری را در 

ش کت خودشا  ب  صورت هدفمند پای  ریزی کنند و در نهایت این مسئل  

 در توسع  فعالیت ش کت نیز موث  خواهد بود.

ب  گفت  کههی، ورود ب  بورس امکانی است ک  انگیزه ش کت ها با ای 

 ورود ب  دانش بنیانی را ت ویت میکند.

بنیا )ماهیات و مازایااه با   های دانش ناستین وبینار آشنایی با ش کت

بنیا  ای ا  در آخ ین هفت  خ داد ماه با ای  های دانش همت مجمع تشکل

اعضای انجمن نفت و گاز و پت وشیمی ب گزار شد. تشکل هایی ک  عهق  

مند هستند، نشست های مشابهی چ  ب  صورت فیزیکای یاا ماجاازی 

تاواناناد باا  ب ای اعضایشا  ب گزار شود جهت کسب اطهعات بیشت  مای

 تماس حاصل ف مایند. 86588511دبی خان  مجمع 
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بنیا  ای ا ، نسایام تاوکال  های دانش ب  گزارش روابط عمومی مجمع تشکل

های فنی مهنادسای حافااظات  عضو هیات مدی ه اتحادی  س اس ی ش کت

هایی ک  در ابتادای  های ایمنی بابیا  اینک  بح ا  ش کت الکت ونیک و ش ک 

سال جاری با مشکهت مالی مواج  شدند ارت اطی با شیوع وی وس کا وناا 

مااه قا ال  6ها ب  سال گذشت  و حداقال  ندارد، گفتد بح ا  فعلی ش کت

بینای کا ده و  ها را پیش گ دد ک  نتوانستند مشکهت ناشی از تح یم بازمی

واکنش مناسب نشا  بدهند. ض ر ام وز ناشی از عملکا د ناادرسات ساال 

هاا را باا  هاا باود کا  شا کات هاست. پیش از ک ونا، تح یم گذشت  ش کت

مشکهتی مواج  ساخت و ک ونا عاملی شده تا ب خی از صنایاع و اصاناا  

ماه  نایاسات و  ک  روال تجاری تولیدکنندگا  دو یا س  متض ر شوند درحالی

 ریزی مدو  دارند. ماه ق ل ب نام  6حداقل از 

 

درصدی  15او با اشاره ب  اینک  ف وردین امسال نس ت ب  زما  مشاب  رشد 

در ف وش داشتیم، گفتد با توج  ب  ایناکا  شا کات ماا با  کاار طا احای 

پ دازد و در واقع در زناجایا ه  مهندسی و تامین قطعات و ب د الکت ونیکی می

دهد  ها نشا  می تامین در صنعت الکت ونیک فعال هستیم، افزایش سفارش

وضعیت مشت یا  ما هم در تجهیزات پزشکی، مااب ات، صاناایاع خااناگای، 

 اتوماسیو  صنعتی، هم مطلوب است.

 

خصوص از جانب دولت وجود دارد  ب  گفت  وی، در حال حاض  پ وهه و ت اضا ب 

ولی متاسفان  ن دینگی وجود ندارد. مدی عامل موسس  حفاظت الکت ونیاک 

ها را با   اتحاد با بیا  این مطلب گفتد اینک  از دولت باواهیم دریافت مالیات

شادت  وکارها ب  تعویق بیندازد در ش ایطی ک  درآمدهای نفتی ب  نفع کسب

 یافت  انتظار درستی نیست ضمن اینک  قابلیت اج ایی هم ندارد. کاهش

هاا طاوالنای شاده و  پا داخات توکل تاکید ک دد در وضعیت فعلی کا  پایاش

شاود باایاد راهاکااری با ای  مطال ات از دولت در م احل متعددی انجا  مای

 ها پیدا ک د. آوری ش کت افزایش تاب

 

او در ادام  ب  ن ش حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاسات جاماهاوری و 

بانایاا   هاای داناش رسانی ب  ش کت صندوق نوآوری و شکوفایی ب ای یاری

هاایای با   اشاره ک د و گفتد در وضعیت شایاوع ویا وس کا وناا حاماایات

یافت  است عهوه ب  اینک  کافی نایاسات و  بنیا  اختصاص های دانش ش کت

دهد تعارضاتی هم دارد. ب ای ملال اشاکااالتای  ها را پوشش نمی هم  جن  

ای و فساادپاذیا   سو بسیار سلی ا  های معاونت وارد است از یک ب  ارزیابی

ها هم بسیار کم است و هامایان  کنند و از سوی دیگ  تعداد ارزیاب عمل می

 های مت اضی در صق انتظار باقی بمانند. شود، ش کت باعث می

 

توکل در ادام  با بیا  اینک  تعدادی از تسهیهت صندوق نوآوری و شکوفاایای 

زایی بسیار جذاب است ولای  مانند لیزینگ، تسهیهت است  ار و وا  اشتغال

نحوه اج ای آ  با مشکهتی هم اه است، گفتد در وضعیت فعلی ک  دولات 

عنوا  کارف مای اصلی کشور با مشکل ن دینگی روب و است؛ تساهایاهت  ب 

درصد بسیار جذاب است. این تسهیهت ف ط ب  ق اردادهایی  9لیزینگ با ن خ 

وجود تنها چناد شا کات  کند. بااین ک  مشت ی دولت باشد اختصاص پیدا می

اند ش ایط سات آ  را پاس کاناناد. هامایان شا ایاط با ای  دولتی توانست 

ای حاض  ب  پاذیا ش  خان  تسهیهت است  ار وجود دارد ک  ت  ی ا هیچ صاحب

رفات از ایان وضاعایات  کنم با ای با و  دردس های آ  نیست. پیشنهاد می

 ت  شود. های اعطای تسهیهت آسا  روال

 هار ایمنی هار شنی ماندسی حفاظت الرترونیک و شبره نسیم تو   عضو هیا  مدیره اتحادیه سراسرر شر ت

 

 ها برار پسا رونا یاشت آورر شر ت باید راهرارر برار اش ایش تا 
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البدل مجمع  یادداشت سید عادل امامی عضو علی

 بنیان ایران هار دانش تشر 

 

ط س ب خی از مشکهت ش کت های دانش بنیا  در ش ایط جاری 

قطعا ض وری است اما از آ  مهمت  سعی می کنیم، پنج ه نگاهما  را 

ب  سمت آینده روشن بدوزیم. لذا قصد داریم بعد از ب رسی ماتص  

موارد ض وری در زی  نیز با هم صح ت کنیم. این مطالب حاصل کار 

تیمی و درس آموخت  های تشکل ها و انجمن های دانش بنیا  در 

 طی سال های گذشت  است و زاییده فک  بنده نیست.

تعامل تشکل ها و انجمن های دانش بنیا  با حاکمیت ب ای نزدیک   –

 شده ب  جامع  متعالی

همفک ی های بین رشت  ای در حل مسایل م کب با استفاده از   –

 تشکل های فناوران 

گذاری  امسال از ط   م ا  معظم ره  ی با عنوا  جهش تولید نا 

بنیا  در تح ق این عنوا   های دانش شده است و ن ش ش کت

های که   ریزی انکار است، با ط س این سوال ک  آیا در ب نام  غی قابل

کشور و در وزارت خان  های ماتلق یکپارچگی در تصمیم گی ی در نظ  

ها در این چندگانگی خست  شده و صاحب  شود؟! ش کت گ فت  می

دردس ت ی مانند  اش را در امور بی دهد س مای  وکار ت جی  می کسب

 گ ی یا ورود ب  بازار ب  کار بگی د. واسط 

توانند در ب اب   هایی ک  بنی  مالی قوی دارند می تنها ش کت

بنیا   های دانش فشارهای متناقض مط س شده تاب بیاورند و ش کت

اند.  ای شده ک  اغلب متوسط و کوچک هستند دچار مشکهت عدیده

ع ور از بح ا  اقتصادی ش کت های دانش بنیا  نیازمند هماهنگی در 

نهادهای ماتلق حکومتی است و بیشت  از آنک  ستادی ب ای 

هماهنگی در کاهش زما  تاسی  یک کسب و کار در کشور الز  

 باشد، ستادی ب ای صیانت و حفظ کسب و کارهای موجود الز  است.

از قدیم گفت  اند نگ  داشتن یک دوست مشکل ت  از ب  دست آورد  

 یک دوست جدید است.

در ادام  مصاح   ب  موضوعات اصلی ب  می گ دیم. آنچ  در م دم  

تحت عنوا  تعامل با حاکمیت و جامع  ب ای رسید  ب  جامع  متعالی 

 عنوا  شد مشاب  داستا  اپیدمی ک ونا است.

حاکمیت در این مسئل  ب  جای تعیین تکلیق ب ای تشکل های دانش 

بنیا  تهش ک د هم  دور یک میز گ د نشست  و ب ای حل مشکل 

تهش کنیم و ب  قول ره   ان هب دولت ب  جای اینک  ب ای صدور مجوز 

نیاز های این بح ا  وقت بگذارد، دست هم  را باز بگذارد و از نتیج  

هم افزایی عمومی استفاده کند. در ح ی ت تشکل های دانش بنیا  

کلونی هایی از متاصصین و نا گا  هستند ک  ظ فیت ارای  س وی  

مشاب  را در هم  ع ص  ها دارا است. آیا تشکل ها و انجمن های 

دانش بنیا  ب ای رسید  ب  اخذ مالیات بهین  ب ای اداره حکومت و 

همچنین مودی پیشنهادی نمیتوانند داشت  باشند؟ آیا نحوه 

درآمدهای تامین اجتماعی و نحوه هزین  ک د آ  ایده آل ت ین حالت 

ممکن است و س  رشت  در روش های منسوخ شده بسیار قدیمی 

ندارد؟ این نمون  ای از مسایل است. این تشکل ها بیش از آنک  

منفعت اقتصادی ب ای اعضا خود داشت  باشند باعث نش  خی  و ب کت 

در جامع  می توانند باشند. باشی از این ظ فیت تشکل های دانش 

بنیا  ب  م کب بود  اعضا از هم  تاصص ها و گ ایش ها ب  می گ دد 

ک  میوه آ  محصولی کامل از هم  نظ  خواهد بود. هما  طور ک  می 

دانید حل مسایل بین رشت  ای یکی از شاخص های بین المللی روز 

ب ای اداره ه  رکنی از ش کت تا جامع  در دنیای پ چالش ام وزی 

 است.

 ساختن جامعه متعالی با تعام  تشر  هار دانش بنیان با حا میت میسر است
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 یابی ل وم تعام  بخش خصویی و دولت در حواه ناوبرر و موقعیت

یاابای رادیاویای،  رویداد دات راینک  با همکاری سندیکای شناسایی و ماکاا 

صورت آنهین با گازار شاد. در ایان  سازما  فضایی و وزارت راه و شه سازی ب 

های دولتی شناسایی می شوند  یابی دستگاه رویداد نیازهای ناوب ی و موقعیت

 های عملیاتی متناسب با یک نیاز بالفعل توسع  یابند. تا ایده

یابی رادیویی با همکاری ساازماا  فضاایای ایا ا   سندیکای شناسایی و مکا 

خ دادماه در دساتاور کاار دارد. ایان  12تا  15ب گزاری رویداد دات راینک  را از 

شاود، افازایاش گا دش آزاد اطاهعاات و  صورت آنهین ب گزار مای رویداد ک  ب 

بنیا  ب ای تأمین نایاازهاای  های دانش گی ی از توا  علمی و تولیدی ش کت به ه

 کند. یابی را دن ال می های دولتی در حوزه ناوب ی و موقعیت فناوران  دستگاه

در روز اول این رویداد معاو  وزارت ارت اطات و فناوری اطهعات و رسی  ساازماا  

هاای اتااق ایا ا   ها و اساتاا  فضایی ای ا ، دبی  کل اتاق ای ا  و معاو  تشکل

عنوا  موضوع پنل تاصاصای  های ناوب ی ب  ها و زی ساخت حضور داشتند و پ وهه

ایده مع فی شد و ق ار است پ  از پایا  سا   5روز اول ب رسی شد. همچنین 

 های مع فی شده، داوری شوند. روز ب گزاری رویداد، ایده

بنیاا   وکارهای دانش ب  اساس اظهارات افشین کههی، رسی  کمیسیو  کسب

اتاق ای ا ، ق ار بود رویداد دات راینک ، اسفند سال گذشت  ب گزار شود ک  با  

دلیل شیوع وی وس ک ونا لغو شد. ساال گاذشاتا  لایاسات کاامال نایاازهاای 

دستگاه از جمل  ستاد م ارزه با ماواد مااادر،  25های ماتلق از حدود  دستگاه

ش کت ملی پست، گ وه مپنا، سازما  راهداری، ساازماا  فااوای شاها داری، 

ب داری، ث ت اسناد و امهک، سازما  مدی یت اکتاشاا  نافات و  سازما  ن ش 

ها رسید.  آوری و در سایت دات راینک  منتش  شد و ب  اطهع ش کت غی ه جمع

ها در  توانند ب  م نای توانمندی های باش خصوصی فعال در این حوزه می ش کت

 بست  دات راینک  ب  این نیازها پاسخ دهند.

این فعال اقتصادی با بیا  این مطلب ک  در حال حاض  باش خصوصی ب ای ورود 

های دولتی با مشکهت و موانع زیادی مواج  است، تص ی   ب  ف آیند اج ای پ وهه

های ناشی از تح یم و گست ش ویا وس  ک دد در حال حاض  با توج  ب  محدودیت

ها و بااش خصاوصای در فا ایاناد  ای ب ای تشکل ک ونا، الز  است جایگاه ویژه

 ها در نظ  بگی یم. اج ای پ وهه

ب  اعت اد او دولت در ش ایط فعلی با  دلایال کااهاش درآمادهاا نااچاار اسات 

هایی را اج ا کند ک  بسیار ض وری هساتاناد و یاا  بندی کند و ف ط پ وهه اولویت

درآمدزایی الز  را داشت  باشند. بناب این در این باش ب  کمک باش خصاوصای 

ها و فعاال  اقتصادی جاایاگااه مانااسا ای در  نیاز دارد. ه چند تا ب  ام وز تشکل

پ  ض ورت دارد ک  ب  این گ وه میدا   های دولتی نداشتند اما ازاین اج ای پ وهه

 عمل بیشت ی داده شود.

تا   ها و نهادهای دولتی ب ای ایجاد رقابت و اج ای دقیق او پیشنهاد دادد دستگاه

هاا اعاه   های موردنظ  خود را ب ای ها  پا وهه های خود، نیازها و شاخص پ وهه

های باش خصوصی با توج  ب  توا  و امکاناتی ک  در اختیار دارند  کنند و ش کت

 گذاری کنند. وارد شده و س مای 

در ادام  این نشست م تضی ب اری، رسی  سازما  فضایی ای ا  ضمن تأکید با  

اهمیت تعامل و همکاری بین دولت و باش خصوصی، تأکید ک دد طی دو ساال 

های جدید ایان باااش را در  های بسیاری صورت گ فت  تا فناوری گذشت  تهش

 دست گست ش دهیم. هایی ازاین کشاورزی، هواشناسی و حوزه

 ب  ع یده او، این کار باید با همکاری دولت و باش خصوصی اتفاق بیفتد.

ب اری ادام  دادد در تهش هستیم از امکانات حوزه فضایی کشور ب ای جهاش و 

وکارها استفاده کنیم. خاوشا اااتاانا  تاا با  اما وز تاعادادی از  توسع  کسب

آف ینی  های توانمند در این حوزه ورود ک دند و امیدواریم ع ص  ب ای ن ش ش کت

 های بیشت  مساعد شود. ش کت

محمدرضا رمضانی، دبی  کل اتاق ای ا  نیز در این نشست با اشاره با  جاایاگااه 

عنوا  مشاور س  قوه و تعامل نزدیکی ک  بیان اتااق  پارلما  باش خصوصی ب 

ای ا  و ه  س  قوه شکل گ فت  است، گفتد توج  ب  موضوعاتی مانند آنچ  در 

تواند اث ات مل تای در  کنیم، بسیار امیدوارکننده است و می این رویداد دن ال می

های اقتصادی کشور داشت  باشد. بادو  شاک اتااق ایا ا  با ای  روند فعالیت

وکاار،  های مؤث  در راستای توسع  اشتغال و به ود وضعیت کساب ب داشتن گا 

 آمادگی مشارکت و همکاری در این باش را دارد.

های اتاق ای ا  نیز با توج  ب  وضعیات  ها و تشکل مظف  علیاانی، معاو  استا 

حساس کشور و نیاز اقتصاد ب  جهش تولید و صادرات غایا نافاتای از اهامایات 

های ماتلق سان گفت و تشا یا  کا دد ازآناجااکا   ریزی دقیق در حوزه ب نام 

های ناشی از تحا یام و  وکار نامساعد است و با محدودیت وضعیت محیط کسب

گاذاری باااش  رو هستیم، باید راه را ب ای س مایا  روب  19شیوع وی وس کووید 

 های ماتلق باز کنیم. خصوصی در حوزه

ب  ع یده او، همدلی بین دولت و حاکمیت با باش خصوصی الزم  گاذر از ایان 

 دورا  است.

های نو در  علیاانی ادام  دادد قصد داریم در این رویداد ایده پ دازی و ت ویت ایده

بنیا  را دن ال و زمین  مشارکت باش خصوصی و دولت را در حاوزه  فضای دانش

 یابی ف اهم کنیم. ناوب ی و موقعیت
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 پن   اربردهار ناوبرر در پرو ه ستاتن

 اوایار پناان و آشرار پرو ه ستاتن اا دیدگاه بخش خصویی 

ای کشور ماوساو  با   سامان  پیمایش هوشمند ت دد ناوگا  حمل و ن ل جاده

با رویک د ب رسی اشت اهات گذشت  و پیشنهادات بااش خصاوصای ”  سپهتن“ 

ب ای اج ای صحی  آ  در آینده در دومین روز از ایده شوی دات رایاناکا  ماورد 

 بحث و ت ادل نظ  ق ار گ فت.

ب  گزارش روابط عمومی سندیکای ش کت هاای شانااساایای و ماکاانایاابای 

رادیویی، پنل کارب دهای ناوب ی در پ وهه سپهتان در دومایان روز ایاده شاوی 

مجازی دات راینک  ب گزار شد. در این پنل افشین کههی رسی  سانادیاکاای 

شناسایی و مکانیابی رادیویی، ف ام ز مداس رسی  کاارگا وه فانای ساپاهاتان، 

حمیدرضا پ ویزیا  مدی عامل ش کت هوشمند نمای  افزار و محمدمهدی شی ا  

مدی  بازاریابی و ف وش ش کت سامان  ساز دلفین آپادانا مشارکت داشتند و ب  

 ب رسی کارشناسی پ وهه سپهتن در گذشت  و ادام  آ  در آینده پ داختند.

مداس رسی  کارگ وه پ وهه سپهتن در ابتدا ب  اراس  گزارش خهص  ای از اجا ای 

این پ وهه در گذشت  و ب نام  های آتی کارگ وه پ داخت و گفتد مصوب  ای کا  

اخی ا شورای اقتصاد تصویب ک ده است از سوی وزارت نفت و شاورای باهایانا  

هزار ناوگا  کامیونی ب  سامانا   355سازی مط س شده و م  ر شده است ک  

سپهتن مجهز شوند. مدل اج ایی ب  این نحو است ک  سا ماایا  گاذارانای از 

باش خصوصی باید س مای  گذاری کنند و ازمحل ص ف  جاویای ایاجااد شاده 

 درآمد کسب کنند.

او افزودد سازما  راهداری و حمل و ن ل جاده ای، پلی  راهور، سازما  بهیانا  

سازی مص   سوخت، ش کت پاش ف آورده های نفتی در قالب یک کاارگا وه 

 فعال هستند.

مداس با بیا  اینک  م احل کاری ک  اکنو  کارگ وه در نظ  دارد آماده سازی اسناد 

و مدارک است، گفتد ط ق مصوب  شورای اقتصاد، اسناد و ق اردادها باایاد در 

کارگ وه مورد تصدیق ق ار گی د. ف آیندهای کاری را پیگی ی میکنیم. مانند ش ایط 

 حضور در مناقص ، ق ارداد و روشی ک  س مای  گذار باید آ  را اج ا کند.

او با بیا  اینک  در مصوب  زما  س  سال  ای ب ای یافتن س مایا  گاذارا  داده 

روی کامیونها ش ایط خاص خودش را دارد  GPSشده است،گفتد نصب دستگاه 

و باید م اکزی را پیش بینی کنیم تا کامیو  دارا  ب  آ  م اجع  کنند. تاولایاد و 

 در تعداد باال و بسیاری موارد دیگ  ک  باید لحاظ شود. GPSنصب دستگاه 

کههید حضورشا  در پنل چالشی ک  انت اداتی هم ب  نحوه اج ا و تصامایام 

گی یهای این پ وهه وارد می شود جسارتی می خواهد ک  در کمت  دولاتاما دی 

 س اغ داریم.

کههی ضمن قدردانی از حضور جناب آقای مداس ب  رغم اینک  پانال چاالشای 

است و احتمال ط س انت اداتی وجود دارد، ب  روال تاریای اج ای پ وهه سپهتان 

اشاره ک د و گفتد ابتدا ق ارداد انحصاری با یک ش کت بست  شد کا  پا  از 

انت ادات و پیگی ی های متعدد سندیکای ش کت های شناسایی و مکاانایاابای 

ش کت دیگ  هام وارد فا آیاناد  6رادیویی، ف اخوانی منتش  شد و ب  دن ال آ  

شدند. در حالیک  ش کت اولی  کار نصب را آغاز ک ده بود و از شش ش کت دیگ  

از نظ  زی ساختی بسیار جلوت  بود و همین زمین  ب ای رقابات نااساالام مایاا  

 ش کت ها را ایجاد ک د.

پ ویزیا  ضمن تشک  از ب گزارکنندگا  رویداد دات راینک  ک  ف صت گفاتاگاو در 

خصوص پ وهه سپهتن را ف اهم ساختند، گفتد در فاز اتوبوس ها ناتاوانساتایام 

وارد شویم زی ا ش کتی ک  زودت  از ب ی  و در ابتدا ق ارداد بست از ماا جالاوتا  

اقدا  ک ده بود و رسی  وقت پلی  راهور نیز ب  دالیل نظارتی معت د بود ک  باید 

اتوبوس ها را  ف ط یک ش کت تولید کند. ولی در باش کامایاو    GPSدستگاه 

 18ها ب  خصوص نوسازی ناوگا  با همکاری مهندس مداس توانساتایام حادود 

 هزار دستگاه تولید کنیم.

او گفتد ب  رغم تهش های سازما  راهداری و تمهیداتی ک  در ناظا  گا فاتا  

شد، ب  دلیل ماهیت پ وهه ک  بین سازمانی بود با مشکهت بسایااری ماواجا  

شدیم تا جاییک  پ وهه متوقق شد و ض ر و زیا  هاای بسایااری را با  باااش 

 خصوصی تحمیل ک د.

او ب  نکاتی اشاره ک د ک  در گذشت  عامل شکست پ وهه سپهتن شاد ولای 

م ور آنها ب ای پیش  د پ وهه در آینده مفید خواهد بود. پ ویزیاا  افازودد قا ارداد 

س  جان   ای بین یک ش کت و سازما  راهداری و پلی  راهور ق ل از مصاوبا  

هیات وزی ا  منع د شد و کار را ب ای ش کت هایی ک  بعدا طای فا اخاوا  با  

پ وهه پیوستند دشوار ساخت. همینطور عد  همکااری وزارت نافات در پا وهه 

درصد هزین   75سپهتن یکی از نکات اساسی بود. زی ا در مصوب  قید شده ک  

 های این پ وهه را باید وزارت نفت بدهد ک  ب  طور عملی از این کار س  باز زد.

پ ویزیا  ب  ن ش پلی  راهور در این پ وهه اشاره ک د و گافاتد حضاور پالایا  

موجب می شود ک  کار امنیتی شود. سازما  راهداری توانمندی و وجه  الز  

ب ای رسیدگی و اج ا را دارد و نیازی ب  ن ش نظارتی و اج ار پلایا  نایاسات. 

همین مسئل  امنیتی ک د  پ وهه ناخودآگاه م اومت در راناناده هاا را در پای 

 داشت.

شی ا  نیز در ادام  با بیا  اینک  چنین پ وهه ای در دنیا مشاب  های زیادی ندارد 

و آ  را نشان  بلندپ وازی مسئوال  دانست و گفتد از نکاات ماهام در فا آیاناد 

شکل گی ی پ وهه ملی سپهتن ت کیب تیم اج ایی و تصمیم گایا ی اسات کا  

شامل کارف ما ک  اینجا سازما  راهداری است و بعد ش کت هاای فانای کا  

بیشت  در حوزه سات افزار فعال هستند، می شود. چنین پ وهه هایی نیاز با  

تیم مدی یت پ وهه، تیم ف هنگ سازی و غی ه دارد تا مص   کاناناده و کااربا ا  

 یعنی رانندگا  کامیو  و اتوبوس م اومت نک ده و موضع گی ی نکنند.

ب  گفت  وی، نکت  بعدی نگاهی است ک  ب  پ وهه های ناوب ی وجود دارد ک  آ  

را منحص  ب  خ ید سات افزار و محصول میدانند. در صورتیاکا  ایان پا وهه هاا 

 بیشت  ب  اراس  س وی  استوار هستند.

شی ا  سپ  ب  س  س ویسی ک  می توانست در سپهتن موث  باشد، اشاره 

ک د و گفتد س  س وی  جلوگی ی از قاچاق سوخت، کاهش تصاد  و ایمنای 

حمل  و ن ل و ساعت کار راننده ک  ه  س  در دنیاا ما ساو  هساتاناد، مای 

توانستند محور پ وهه سپهتن باشند، ولی در عمل تم کز را ب  نصب دوربایان و 

 تجهیزات دست و پا گی  گذاشتند.
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در ادام  حاض ا  در پنل ب  اراس  پیشنهااداتای 

ب ای به ود اج ای پ وهه سپهاتان در آیاناده و 

جلوگی ی از اشت اهات تک اری عناوا  کا دناد. 

پ ویزیا  در این خصوص گفتد پیشنهاد میکنام 

در کارگ وه از حضور نماینده تولیادکانانادگاا  و 

سندیکای ش کت های شناسایی و مکانیابی 

رادیویی استفاده شود و حمایت از تاولایاد و 

 توانمندی باش خصوصی را م نا ق ار دهید.

شی ا  ضمن قدردانی از روحی  انت ادپذی  آقای 

مداس گفتد در سایت سازما  راهداری و حمل 

و ن ل جاده ای منتش  می شود. پایاشاناهااد 

میکنم آمارهای به ه وری هم از لیست ماوارد 

امنیتی خارج و منتش  شوند. ضامان ایاناکا  

انت ادها جهت به ود رونادهااسات تاا باااش 

خصوصی با مشارکت در تصمیم گی ی هاا در 

 اج ای صحی  پ وهه نیز یاری کنند.

کههی هم در پایا  پیشنهاد ک دد ب  پ وهه ها 

ب  شکل نیازسنجی نگاه شود ب  این تا تایاب 

ک  ق ار است با اج ای ایان پا وهه نایااز چا  

کسی در کجا م تفع شود. این دیدگاه کارآمدت  

خواهد بود و نتیج  بهت ی را هم نصیب ه  دو 

 ط   باش خصوصی و دولتی میکند.

کههی تاکید ک دد حضور باش خصاوصای در 

کارگ وه یک نیاز ب ای اتااذ تصمیماات درسات 

است چو  در نهایت اج اکاناناده طا س هاا و 

 تصمیمات باش خصوصی است.

ایده شوی دات راینک  با هد  ایجااد بساتا  

ب ای ایده پ دازی در حوزه ناوب ی و ماوقاعایات 

یابی ب  اساس نیازهای فعلی و آیناده کشاور 

ب  صورت مجازی با همت سندیکاای شا کات 

های شناسایی و مکانیابی رادیویی و سازما  

فضایی از شن   دهم تاا دوشانا ا  دوازدهام 

 خ داد ماه در حال ب گزاری است.

شوی مجازی دات راینک  با ایجاد بساتا   ایده
پاا دازی در حااوزه ناااوباا ی و  باا ای ایااده

یابی ب  اساس نیازهای فعلی و آینده  موقعیت
دهاد تاا با   کشور، ب  اف اد این امکا  را مای

 های نوآوران  بپ دازند. بیا  ایده
 

پ دازی و بایاا   های ایده و ضمن ت ویت مهارت
کا ده و پا ورش  های خود را اصاهس ایده، ایده

 دهند.
صورت مجازی طی س  روز از  دات راینک  ب 

دهم خ داد ماه تا دوازدهم خا دادمااه با گازار 
 شد.

ها کا  در روزهاای اول و دو  تاوساط  ایده 
صاح ا  ایده اراس  شد و در روز پایانای داورا  
نتای  را اعه  ک دند. عهوه ب  آ  چهار پنل نیز 

های ناوب ی  شامل دو پنل تاصصی که  پ وهه
هاای نااوبا ی مالای و  ب رسای زیا سااخات

کاربا دهاای نااوبا ی در پا وهه ساپاهاتان و 
های ناوب ی در دورا  کا وناا و  طور ایده همین
شناسی ب گزاری رویدادهای م تنی با   آسیب

 اعه  نیاز در این س  روز ب گزار شد.
 

هاای  محورهای این رویداد شاامال اسااماانا 
یابیا، ازیا سااخات و تاجاهایازاتا،  موقعیت

هاای  افازودها و اسایاساتام افزار و ارزش ان  
شده اسات. در ایان  مکمل و ت کی یا تعیین

رویداد ک  از روز شن   دهم خ داد آغااز شاد، 
  دقی   ایاده 15کننده ب  مدت  های ش کت تیم

خود را مع فی ک دند و در ب اب  سواالت داورا  
 از ط س خود دفاع ک دند.

در روز پایانی س  ایده ب ت  مع فی شدند کا  
 ب  این ش س استد

 
رتبه اول ایده "سامانه مدیریدت نداوگدان 

  ارنینگ" اا سور امیر اارعی
 

سداار نداوگدان  رتبه دوم ایدده "بدادیدنده
شده" اا سور سید مدحدمددجدواد  توایع

 رشیعی طباطبایی
 

دهدندده  رتبه سوم ایده "پدادتداد اندتد دال
هدار  محصوال  بدیدولدو یدک و شدرآورده

 خونی" اا سور پوریا  رمی
 

گا  دو  رویداد دات راینک  ح کت ب  سمات 
هاای با تا   سازی ایاده کارب دی ک د  و تجاری

 است.
 

ایده شوی دات راینک  باهد  ایجااد بساتا  
باا ای ایااده پاا دازی در حااوزه ناااوباا ی و 

یابی ب  اساس نیازهای فعلی و آینده  موقعیت
صورت مجازی با همات سانادیاکاای  کشور ب 
یابی رادیویی و  های شناسایی و مکا  ش کت

سازما  فضایی از شن   دهام تاا دوشانا ا  
 دوازدهم خ دادماه ب گزار شد.

 سه ایده برتر رویداد دا  راینرس معرشی شد



     

     

     

     

     

     

اتحادي  تولیدكنندگا  و 

 صادرکنندگا  ن   افزار اي ا 

اتحادی  ش کت های فنی مهندسی 

حفاظت الکت ونیک  و ش ک  های 

 ایمنی

 اتحادی  صنایع لوس های فش ده ای ا 

انجمن تولیدکنندگا  ن   افزار 

 تلفن هم اه ای ا 

 اتحادی  صادرکنندگا  تجهیزات پزشکی

انجمن بهین  سازی مص   

 ان هی ای ا 
 انجمن ارگانیک ای ا 

انجمن ش کت های مهندسی و 

 پیمانکاری نفت و گاز و پت وشیمی

 اتحادی  صنایع هوایی و فضایی ای ا 

انجمن تولیدکنندگا  و واردکنندگا  ماشین 

آالت سنگین معدنی، ساختمانی و 

 راهسازی

 انجمن ناش ا  دیجیتال

سندیکا تولیدکنندگا  تجهیزات 

 فن آوری اطهعات ای ا  
سندیکای تولیدکنندگا  داروهای 

 دامپزشکی

 انجمن صنایع خورشیدی
انجمن صادرکنندگا  خدمات 

 فنی و مهندسی ای ا 

 

انجمن صنفی ش کت های 

 اتوماسیو  صنعتی

سندیکای تولیدکنندگا  مکمل 

 های رهیمی _غذایی ای ا  

سندیکای شناسایی و 

 مکانیابی رادیویی

سندیکای صاح ا  صنایع 

 داروهای انسانی ای ا 
 سندیکای صنعت ب ق

فدراسیو  صادرات ان هی و  سندیکای صنعت مااب ات

 صنایع وابست  ای ا 

کانو  ط احی و مهندسی و 

 ط احی مونتاه ای ا 

    

    

 انجمن ش کت های 

 دانش بنیا  استا   ک ما 
 انجمن ش کت های

دانش بنیا  استا   ل ستا    
 انجمن ش کت های

دانش بنیا  استا  م کزی   

 انجمن هار استانی

انجمن صنفی کارف مایی ماشین 

 سازا  صنایع غذایی ای ا 

 

انجمن تولیدکنندگا  و صادرکنندگا  

 محصوالت بیوتکنولوهی پزشکی ای ا 

 انجمن ش کت های دانش بنیا  سهمت ته ا  انجمن ش کت های دانش بنیا  خ اسا  رضوی  انجمن ش کت های دانش بنیا  استا  اصفها  

 انجمن ش کت های دانش بنیا  سهمت همدا 

 انجمن آزمایشگاه های همکار آزمو  
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