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در عضو هیات مگیر  مجمع تشکل های 

دانش بنیان ایران در کمیسیون های مشورتی 

درر  نهم اتاق بازرگانی، صنایع ر معادن ر 

 کشاررزی تهران حضور دارنگ.

به گزار  ررابط عمومی مجمع تشکل های 

دانش بنیان ایران، افشی  کالهی رایس 

هیات مگیر  مجمع به عضویت در کمیسیون 

اق صاد نوآرری ر تحول دیجی ال ر بازار پول ر 

سرمایه درآمگ  است. همینطور محمگرضا 

طالیی خزانه دار مجمع نیز عضو کمیسیونهای 

مشورتی صنعت معگن ر تسهیل تجارت ر 

توسعه صادارت اتاق بازرگانی تهران شگ  

 است.

کمیسیون اق صاد نوآرری ر تحول دیجی ال 

برای ارلی  بار در درر  نهم هیات نماینگگان 

ر قرار است در سایه   اتاق تهران تشکیل شگ 

ای  کمیسیون به موضوعات مرتبط با 

ها پرداخ ه  آپ کار دیجی ال ر اس ارت ر کسب

  .شود

سیگمجیگ صگری رایس، فرزی  فردیس نااب 

رایس ارل، شهاب جوانمردی نااب رایس 

درم، افشی  کالهی، سجاد غرقی، مجیگ 

حسینی نژاد اعضای ای  کمیسیون هس نگ. 

همچنی  مسعود شن یایی از اتحادیه شرکت 

های فنی، مهنگسی حفاظت الک ررنیک ر 

شبکه های ایمنی، احمگعلی فرهودی از 

انجم  ارااه کننگگان خگمات دیجی ال اس ان 

تهران ر  ایلو  رزیری از انجم  سامانه های 

حمل ر نقل هوشمنگ اس ان تهران نماینگگان 

  تشکلی ای  کمیسیون به شمار می ررنگ.

های کمیسیون،  ها ر ارلویت تعیی  برنامه 

توجه به آموز ، رفع موانع پیش رری 

کارهای دیجی ال ر اس ارتاپ ها، ارتباط  ر کسب

از جمله مهم تری   صنعت ر دانشگا 

موضوعاتی است که در درمی  نشست ای  

کمیسیون مطرح شگ. همینطور افشی  

کالهی، عضو هیات نماینگگان اتاق تهران، در 

مورد ارزهای رمزنگاری شگ  گفت: به ر است 

گو  ر تجارت گفت ر  اب گا با رزارت صنعت، معگن 

ر مذاکر  شود ر پس از آن رری موارد دیگر 

نظیر مجوزهای الزم، نحو  راردات تجهیزات 

ای  بخش، رگوالتوری ر سایر موارد مرتبط با 

 ای  حوز  تمرکز شود.

در کمیسیون تسهیل تجارت ر توسعه صادرات 

محمگ الهوتی رایس، مهگی شریفی نیک نفس 

نااب رایس ارل، افررز بهرامی به عنوان نااب 

رایس درم ان خاب شگنگ ر محمگرضا طالیی، 

احمگرضا فرشچیان، علیرضا کالهی صمگی، 

سیگرضی حاجی آقامیری، محمگرضا انصاری، 

علی تقوی فر، حمیگرضا صالحی، سیگ 

ضیاالگی  شجاعی، مهگی میراشرفی، حس  

رکنی، صادقی نجفی ر محمگرضا فیاضی به 

 عنوان اعضای کمیسیون ان خاب شگنگ.

اعضای تشکلی کمیسیون نیز علی اکبر 

خگایی از اتحادیه تولیگ ر تجارت آبزیان ایران، 

یوسف مرادلو از انجم  صنایع ر معادن سرب 

ر رری ایران، سعیگ جاللی قگیری از اتحادیه 

تولیگکننگگان ر صادرکننگگان صنایع نساجی ر 

پوشاک ایران، محمگرضا انصاری از انجم  

صادرکننگگان خگمات فنی ر مهنگسی ایران 

 معرفی شگنگ.

در کمیسیون صنعت ر معگن نیز طی 

ان خاباتی محمگرضا زهر  رنگ رایس، علیرضا 

کالهی صمگی نااب ارل، احمگصادقیان نااب 

درم برگزیگ  شگنگ. محمگرضا طالیی، حس  

احمگیان، محمگرضا بهرام ، محمگ امیرزاد ، 

سیگ محمگ اتابک، علی نقیب، عباس آرگون، 

محمگ فنایی، محمگرضا نجفی منش، 

عباسعلی قصاعی، فریال مس وفی، هرریک 

یاریجانیان نماگردی، کار  زرگران، محس  

مهرعلیزاد ،یعقوب کارگرزاد ، صادق نجفی، 

سعیگ زرنگی، فرشاد مقیمی ر محمگرضا 

فیاض به عنوان اعضا ان خاب شگنگ. همینطور 

اعضای تشکلی کمیسیون نیز معرفی شگنگ 

بخ یار علم بیگی از انجم  صنایع  که شامل 

شوینگ  بهگاش ی ر آرایشی ایران، علی 

لشکری از جامعه مگیران ر م خصصی  صنعت 

کفش ایران، امیگ کوشکی از انجم  مس ربچ 

ر کامپانگ، محمود گوهری  از خانه معگن ایران 

ر سیگ محمگرضا مرتضوی از خانه صنعت ر 

 معگن اس ان تهران می شود.

 ادامه در صفحه سه ...

عضویت دو عضو هیات مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان در 

 کمیسیون های اتاق بازرگانی تهران
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رکار  ناشناس بودن اکوسیس م توسعه اق صاد ر کسب 

بنیان به اش با   موجب شگ  به جای توسعه اق صاد دانش

 بنیان برریم. های دانش به سوی توسعه شرکت

بنیان،  های دانش به گزار  ررابط عمومی مجمع تشکل

سازی ر  حس  فررزانفر رایس کمیسیون رقابت ر خصوصی

سالمت اداری اتاق بازرگانی تهران با بیان ای  مطلب، به 

بنیان در رزارت  گیری مفهوم دانش ای از شکل ذکر تاریخچه

علوم پرداخت ر گفت: رزارت علوم ارلی  جایی بود که به 

بنیان پرداخت در آن زمان  های دانش بررسی مفهوم شرکت

ای جهت بررسی مفهوم  اتاق بازرگانی ایران کمی ه

بنیان بر چه  بنیان تشکیل داد تا مشخص شود دانش دانش

مفهومی حاکم است ر آیا به طور کلی ای  تعریف درست 

 است یا خیر؟! 

فررزانفر با یادآرری اینکه در اتاق بازرگانی ای  کمی ه به 

مطالعه، اق صادهای جهان پرداخت ر افزرد: م وجه شگیم در 

بنیان رجود نگارد ر  های دانش دنیا مفهومی به اسم شرکت

بنیان یک مفهوم بااهمیت است ر  در مقابل اق صاد دانش

های مهمی است. در دنیا  ها ر مزیت حااز مخ صات، ریژگی

بنیان ثبت  ها در بگر امر با عنوان شرکت دانش شرکت

شونگ بلکه پس از تاسیس، بخشی یا همه  نمی

بنیان تعریف  افزرد  تولیگشان را در قالب دانش ارز 

بنیان"  کارگیری عنوان "شرکت دانش کننگ. دریاف یم به می

ای در عرصه  شگ  که کامال ساخت ر ریشه لغوی شناخ ه

 هایی مواجه کنگ. توانگ ما را با بحران المللی نگارد می بی 

 

 بنیان مولفه های اقتصاد دانش

بنیان  به گف ه ار، یک نقطه حگی است ای  نیست که دانش

توانگ ادعا کنگ که  باشیم یا نباشیم امررز  چه کسی می

بنیان نیست ح ی یک آژانس مسافرتی که یک کار  دانش

دهگ قسم ی از  ررتی  ر تکرارشونگ  را هم انجام می

هایش به اس فاد  مناسبی که از دانش دارد مرتبط  موفقیت

 است. 

سازی ر سالمت اداری  رایس کمیسیون رقابت ر خصوصی

اتاق بازرگانی تهران با بیان ای  مطلب به تعریف اق صاد 

بنیان اق صادی  بنیان پرداخت ر گفت: اق صاد دانش دانش

شود ناشی از  ای که در آن ایجاد می افزرد  است که ارز 

ای از دانش است. یک اکوسیس می رجود  گیری حرفه بهر 

ای  توانگ مزیت رقاب ی ر ارز  افزد  ریژ  دارد که دانش می

آیگ که چه نوع دانشی  را ایجاد کنگ. حال سوالی پیش می

 شود.  ای  ظرفیت را دارد؟! دانشی که تولیگ می

فررزانفر با تاکیگ بر اینکه برای ایجاد مزیت رقاب ی پایگار 

های قگیمی اس فاد  کرد، افزرد: یعنی  شود از رر  نمی

شود یا تکنولوژی رارداتی یا  دانشی که خریگاری می

دانشی که از طریق مهنگسی معکوس ر با فاصله زمانی 

تری  عامل  عنوان مهم توانگ به شود نمی رارد صنعت می

 افزرد  در آن اق صاد به ایفای نقش بپردازد. تولیگ ارز 

 

 وکار  تولیدکنندگان دانش و صاحبان کسب

گیری  ار در پاسخ به ای  سوال که آیا دانشگا  در شکل

بنیان نقشی دارد؟! عنوان کرد: بله، به  اق صاد دانش

شرطی که محققان ر تولیگکننگگان دانش در تعامل با 

ها ر فعاالن اق صادی قرار بگیرنگ که دیگگا  کسب  شرکت

درآمگ، سود ر توسعه دارنگ ر همچنی  در تعامل با 

مش ریان، تامی  کننگگان، جامعه ذینفعان ر بازار صادراتی 

 هس نگ. 

طور نیست که یکی دانش را  ری خاطرنشان کرد: ای 

صورت مس قل تولیگ کنگ یکسری آن را خریگاری کننگ.  به

رکار بایگ به ای  ن یجه برسنگ که در شرکت  صاحبان کسب

خود به تولیگ دانش بپردازنگ یا با مبادی تولیگ دانش ارتباط 

های نسبی خود را  ها قادر خواهنگ بود مزیت برقرار کننگ ای 

 ای را تامی  کننگ.  افزرد  ریژ  بهبود دهنگ ر ارز 

سازی ر سالمت اداری  رایس کمیسیون رقابت ر خصوصی

اتاق بازرگانی با تاکیگ بر مشارکت بخش خصوصی گفت: در 

های درل ی ر  رضعیت فعلی حگاقل ان ظاری که از دس گا 

معارنت علمی ر فنارری ریاست جمهوری رجود دارد ای  

بنیان بودن  است که ترکیب تیمی که قرار است دانش

ها را به ارزیابی ر احراز کنگ از بخش خصوصی ر  شرکت

 فعاالن ای  حوز  ان خاب شود.  
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سازی و سالمت اداری اتاق بازرگانی تهران  در گفتگو با حسن فروزانفر رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی

 مطرح شد؛

 بنیان است افزوده اقتصاد دانش دانش بومی مزیت رقابتی و ارزش 



3   
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انتصاب علی مسعودی به عنوان عضو شورای مشورتی 

 تشکل های اتاق تهران

 

 
علی مسعودی عضو هیات مگیر  مجمع تشکل های دانش بنیان ایران طی حکمی 

 به عنوان عضو شورای مشورتی تشکل های اتاق تهران منصوب شگ.

به گزار  ررابط عمومی مجمع تشکل های دانش بنیان ایران، علی مسعودی 

عضو هیات مگیر  مجمع تشکل های دانش بنیان ر دبیرکل اتحادیه شرکت های 

فنی، مهنگس حفاظت الک ررنیک ر شبکه های ایمنی طی حکمی از سوی 

مسعود خوانساری رایس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ر کشاررزی تهران به عنوان 

 عضو شورای مشورتی تشکل ها منصوب شگ.

ای  حکم در راس ای اجرای مفاد قانون اتاق ر قانون بهبود مس مر محیط کسب ر 

کار ر به منظور بهر  برداری حگاکثری از ظرفیت تشکل ها در تصمیم گیری ر 

تصمیم سازی های مرتبط در جهت نیل به رشگ اق صادی ر توسعه پایگار مب نی بر 

 فعالیت بخش خصوصی صادر شگ  است.
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دبیرخانه شورای عالی عتف آماده رسیدگی به شکایات 

  بنیان های دانش شرکت

سامانه رسیگگی به شکایات شورای عالی 

ها  های شرکت ع ف آماد  رسیگگی به اع راض

بنیان در خصوص فرآینگ یا  ر موسسات دانش

ن یجه ارزیابی ر تاییگ صالحیت، چگونگی 

ها ر تسهیالت یا سایر موانع ر  دریافت حمایت

های  مشکالت مرتبط با صیانت از شرکت

 بنیان است. دانش

های  به گزار  ررابط عمومی مجمع تشکل

قانون  7بنیان ایران، بر اساس ماد   دانش

بنیان ر  ها ر موسسات دانش حمایت از شرکت

ها ر اخ راعات، دبیرخانه  سازی نوآرری تجاری

شورای عالی علوم، تحقیقات ر فنارری )ع ف( 

ها ر  مسئول رسیگگی به شکایات شرکت

های ای   موسسات م قاضی اس فاد  از حمایت

قانون است. دبیرخانه شورا در راس ای عمل به 

ای  رظیفه قانونی خود، در حال دریافت 

ها ر موسسات م قاضی  شکایات شرکت

بنیان است.  اس فاد  از مزایای قانون دانش

تواننگ اع راض خود  ها ر موسسات می شرکت

را نسبت به فرآینگ یا ن یجه ارزیابی ر تاییگ 

ها ر  صالحیت، چگونگی دریافت حمایت

تسهیالت یا سایر موانع ر مشکالت مرتبط با 

بنیان، در ای   های دانش صیانت از شرکت

 سامانه ثبت کننگ.

موقع مس نگات ر اطالعات  در صورت ارااه به

ها ر موسسات  صحیح ر دقیق از سوی شرکت

بنیان م قاضی، فرآینگ رسیگگی به  دانش

 انجامگ.  شکایات بی  یک تا در ما  به طول می

تواننگ در صورت  ها ر موسسات می شرکت

ر  86085033تمایل از طریق تماس با شمار  

آقای بنابی ر همچنی  دف ر  140داخلی

دبیرخانه شورای عالی ع ف مس قر در صنگرق 

نوآرری ر شکوفایی با شمار  تماس 

آقای بنابی ر یا آدرس الک ررنیکی  86088215

daneshbonyan@atf.gov.ir  نسبت به پیگیری

رضعیت شکایت خود اقگام کننگ. در صورت 

رجود ابهام در مورد منگرجات ای  فرم ر نحو  

های فوق  توانیگ با شمار  تکمیل آن نیز می

 تماس حاصل فرماییگ.

دبیرخانه شورای عالی ع ف عالر  بر رسیگگی 

بنیان رظیفه تهیه  های دانش به شکایات شرکت

بنیان  نهاد مرتبط با دانش 8گزار  عملکرد 

شامل: معارنت علمی ر فنارری ریاست 

جمهوری، صنگرق نوآرری ر شکوفایی، سازمان 

امور مالیاتی، گمرک، بیمه مرکزی، بورس ر 

ارراق بهادار، تامی  اج ماعی ر رزارت علوم 

تحقیقات ر فنارری را بر عهگ  دارد که گزار  

شگ ، به مجلس شورای اسالمی تقگیم  تهیه

 شود.  می

 ادامه از صفحه یک ...

 

 

در کمیسیون بازار پول ر سرمایه نیز فریال 

مس وفی به عنوان رایس، افررز بهرامی نااب 

ارل ر عباس آرگون نااب درم ان خاب شگنگ ر 

افشی  کالهی، شهاب جوانمردی، محمگ 

معصومی اصفهانی، محمگرضا زهر  رنگی، 

حس  احمگیان، محمگرضا انصاری، حس  

شیرزاد، مج بی صفایی، علی اکبر مهرفرد 

رضا پگیگار از اعضای ای  کمیسیون هس نگ. 

انجم  شرک های مشارر سرمایه گذاری ر 

نظارت بر طرحها ر محمگهادی موقعی از 

انجم  ملی لیزینگ ر علیرضا نخس ی  

مرتضوی از انجم  شرک های نماینگگی 

خگمات صنعت بیمه کشور به عنوان نماینگ  

 تشکل های معرفی شگنگ.

 

کمیسیون مشورتی در  10در ای  درر  بالغ بر 

اتاق بازرگانی تهران پیش بینی شگ  است 

که شامل کمیسیون اق صاد سالمت، 

کمیسیون انرژی ر محیط زیست، کمیسیون 

بازار پول ر سرمایه، کمیسیون تسهیل تجارت 

ر توسعه صادرات، کمیسیون بهبود محیط 

کسب رکار ر رفع موانع تولیگ، کمیسیون 

کشاررزی ر صنایع تبگیلی، کمیسیون صنعت 

ر معگن، کمیسیون حمل ر نقل لجس یک، 

کمیسیون اق صاد نوآرری ر تحول دیجی ال ر در 

 نهایت کمیسیون گردشگری است.
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 گزارش خبری و تصویری از برگزاری دو نمایشگاه ایران هلث و اینوتکس

بنیان ایران،  های دانش به گزار  ررابط عمومی مجمع تشکل

محمگرضا کمپانی دبیرکل اتحادیه با بیان ای  مطلب، گفت: 

بیست ر درمی  نمایشگا  ایران هلث با نظارت ر 

گذاری چهار تشکل بخش خصوصی که به امر  سیاست

پردازنگ باهگف ررنق تولیگ  راردات، تولیگ ر صادرات می

شرکت تولیگکننگ  در ای   300برگزارشگ  است. بیش از 

درصگ نسبت به سال گذش ه  20نمایشگا  حضور یاف نگ که 

 رشگ داش ه است.

کمپانی با تاکیگ بر اینکه نمایشگا  ایران هلت پل ارتباطی 

های خارجی ر ایرانی است، گفت: اتحادیه  میان شرکت

صادرکننگگان تجهیزات پزشکی نیز برای حضور موثر ر نمایش 

های صادراتی اعضای خود در پاریونی به مساحت  توانمنگی

شرکت را فراهم ساخ ه  18م رمربع امکان حضور  500هزار ر 

های  بیش ری م قاضی حضور بودنگ ر  است. هرچنگ شرکت

 تر کنیم. به همی  دلیل امیگ داریم در سال آینگ  فضا را بزرگ

دبیراتحادیه صادرکننگگان تجهیزات پزشکی به دس ارردهای 

پاریون برپا شگ  توسط اتحادیه اشار  کرد ر افزرد: حضور 

دهگ.  افزایی را افزایش می ها در پاریون امکان هم شرکت

های خارجی نیز به قگرت ر توان ما پی  نماینگگان شرکت

های صادرکننگ   کننگ که با شرکت برنگ ر تمایل پیگا می می

 ایرانی همکاری کنگ.

ها باشیم در  به گف ه ری، برای صادرات نبایگ به دنبال درلت

ها فارغ از  ها ر بیمارس ان دنیا شرکت ها، دانشگا 

کننگ  صورت مس قل اقگام به خریگ می هایشان به درلت

بنابرای  ما هم ان ظاری از درلت ر رزارت بهگاشت نگاریم. 

المللی اقگام به  نماینگگان محلی ما بایگ طبق موازی  بی 

هایی نیز ما را در ای   بازاریابی کننگ. حضور در چنی  نمایشگا 

 رسانگ. عرصه یاری می

ار از جمله دس ارردهای ای  نمایشگا  را برشمرد ر گفت: در 

قلم محصول حوز  سالمت توسط  23ای  درر  از نمایشگا  

رزیر مح رم بهگاشت ررنمایی ر رارد چرخه مصرف در مراکز 

 درمانی شگ  است.

دار اتحادیه صادرکننگگان  در ادامه محمگرضا محمگ خزانه

تجهیزات پزشکی نیز بابیان اینکه پاریون با اع قاد به اینکه 

همکاری ر تعارن منجر به کسب ن یجه مضاعف می شود، 

برپاشگ  است گفت: پاریون در یک طراحی یکسان 

های حاضر فراهم ساخ ه  های برابری را برای شرکت فرصت

کشور دنیا  26است. در حال حاضر صادرکننگگان پیشرر که به 

صادرات تجهیزات پزشکی دارنگ در کنار گررهی دیگر که 

گذاری  سابقه فعالیت کم ر دارنگ قرار گرف نگ ر با به اش راک

های خود با کم ری  هزینه بیش ری  ن یجه  توان، تجربه ر ایگ 

 سازنگ. را عایگ خود می

المللی تجهیزات پزشکی، دارر ر آزمایشگاهی نمایشگا  بی 

های صنعت  )ایران هلث( با هگف ارااه آخری  توانمنگی

در محل  38خرداد  22تا  13سالمت ایران طی ررزهای 

شرکت  ۰00المللی تهران با حضور بیش از  های بی  نمایشگا 

 داخلی ر خارجی برگزار شگ.

زمان، هش می  درر  نمایشگا   طور هم در سوی دیگر به

اکوسیس م نوآرری ر فنارری زیر یک »اینوتکس با شعار 

های  اس ارتاپ، شرکت ۰00میزبان بیش از  «سقف

دهنگ ، پارک فنارری، مخ رع، مرکز  بنیان ر فنارر، ش اب دانش

 گذار خطرپذیر، من ور ر مشارر است. رشگ، سرمایه

سورنا س اری در اف  احیه ای  مراسم تاکیگ کرد که بایگ با  

اق صاد نف ی مبارز  کرد ر از لزرم سرمایه گذاری بخش 

 .ها به عنوان یک رریکرد جگیگ گفت سن ی در اس ارت آپ

به گف ه ار، جوامع بایگ به سمت نوآرری پیش بررنگ ر دانشگا  

های ما نیز بایگ به نسل سوم ر چهارم برسنگ. امررز  دیگر 

دهگ. هرجا  سن ی فکر کردن ر سن ی عمل کردن جواب نمی

ر هر بخشی که اس ارت آپ ها رارد شگنگ با شکست نسبی 

دهگ که بایگ  بخش سن ی رربرر بودیم ر ای  مساله نشان می

 گذاری کنگ. بخش سن ی در ای  اکوسیس م سرمایه

س اری با اشار  به رجود بیش از هف اد ش ابگهنگ  در سطح 

ها یک مرکز  کشور عنوان کرد که امررز  تقریبا تمامی دانشگا 

انگ. ار به عگم دخالت درلت در اکوسیس م  نوآرری ایجاد کرد 

ام که  اس ارت آپی تاکیگ کرد ر گفت: بارها ر بارها مطرح کرد 

درلت نبایگ در ای  اکوسیس م دخالت کنگ ر ما صرفا نقش 

 هماهنگ کننگ  ر تسهیل کننگ  را خواهیم داشت.

از جمله حمایت های صورت گرف ه در ای  در نمایشگا  می 

صورت جگاگانه در  بنیان به شرکت دانش 20توان به حضور 

نمایشگا  اینوتکس ر ایران هلث در ذیل غرفه های صنگرق 

 نوآرری ر شکوفایی اشار  کرد.

های  خردادما  در محل نمایشگا  22تا  13بیست ر درمی  نمایشگا  ایران هلث همزمان با نمایشگا  اینوتکس در تاریخ 

 رکارهای نوپا برگزار شگ. بنیان ر کسب های دانش دایمی تهران با حضور شرکت

م رمربع در  1500اتحادیه صادرکننگگان تجهیزات پزشکی به همرا  جمعی از اعضای خود در فضایی به مساحت 

های فعال در  ای پرقگرت از شرکت نمایشگا  ایران هلث حضور یافت تا توان صادراتی ای  نمایشگا  را به صورت هس ه

 ای  حوز  به نمایش بگذارد.

4 

 نمایشگاه آگروفود برگزار شد
 

 

بیست ر ششمی  نمایشگا  بی  المللی صنایع کشاررزی، مواد غذایی، ماشی  آالت ر صنایع رابس ه موسوم به آگررفود در تاریخ 

 در محل داامی نمایشگا  های بی  المللی برگزار شگ. 1338خرداد ما   31تا  28

انجم  ارگانیک ایران، اعضا ر تولیگ کننگگان محصوالت ارگانیک را در قالب پاریون ارگانیک در گرر  های کاالیی م عگد در محل برگزاری 

 به گرد یکگیگر جمع آرری کرد. 3-8نمایشگا  های بی  المللی تهران در سال  
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تواننگ را  گریز از  های باسابقه می شرکت

بنیان ر نوپا  های دانش ها را به شرکت بحران

ها  بیاموزنگ ر در مقابل از خالقیت ر نوآرری آن

 منگ شونگ. بهر 

 

های  به گزار  ررابط عمومی مجمع تشکل

بنیان ایران، مسعود شن یایی بابیان  دانش

ای  مطلب، بازیگران اصلی تولیگ را در بخش 

صاحبان صنایع موفق قگیمی ر دیگری 

بنیان دانست ر  های نوپا ر فعال دانش شرکت

گفت: برای ررنق بخشیگن به تولیگ بایگ به 

ای  در گرر  ر نیازهایشان توجه کرد. در 

سو صنایع ر تولیگکننگگانی هس نگ که از  یک

قگیم مشغول به کار ر فعالیت بودنگ ر نیاز 

کردنگ. ای  گرر   مردم ر کشور را برآررد  می

اکنون دچار دردس ه چالش هس نگ. یا 

خودشان را با شرایط فنی ر تکنولوژی ررز 

تطبیق نگادنگ یا به دلیل اع بار ر شان 

اق صادی در دامان مراجع مقسم پول اع بار ر 

های طالیی  رانت پررر  نیاف نگ تا از فرصت

 منگ شونگ. ایجادشگ  از ای  رهگذر بهر 

ار مع قگ است، ای  دس ه از صنایعی با 

تجربه برای افزایش کارآمگی ر اثربخشی 

 خود نیاز به هگایت ر کن رل ر راهنمایی دارد.

رایس اتحادیه شرکت های فنی مهنگسی  

های ایمنی در  حفاظت الک ررنیک ر شبکه

ها  بنیان های نوپا ر دانش ادامه به شرکت

ررز،  نفسه به اشار  کرد ر گفت: ای  گرر  فی

دارای تحصیالت ر خالقیت هس نگ رلی از در 

جنبه ضعف دارنگ. یا تجربیات تجاری کافی 

نگارنگ یا سازرکار مگیریت سیس می برای 

ادار  یک سازمان بزرگ را تجربه نکردنگ ر 

صورت  میخواهنگ از نقطه صفر آغاز کننگ، به

ناگهانی رشگ کرد  

زمان با  ر هم

گیری ر شررع  ارج

ترافیک  درآمگی ر 

کاری شررع ر بعگ 

از مگت کوتاهی رر 

به افول کرد  ر از 

ررنگ ای   بی  می

طورمعمول  فرآینگ به

در تا پنج سال به 

 انجامگ. طول می

شن یایی مع قگ 

است: در آن 

مقطعی که ای  

سوی  ها به شرکت

افول حرکت 

کننگ اح یاج به  می

حمایت ر مشارر  دارنگ، زیرا در اب گای امر، 

ها  ها ر تسهیالت نسب ا هنگف ی به آن رام

شگ  است. در اثر عگم مگیریت منابع  پرداخت

یا اس فاد  نابجا پیش از آنکه به درآمگزایی 

ها  ساخ اری برسنگ، زمان بازپرداخت رام

رسگ. فشار بازپرداخت آن بگهی موجب  می

شود ر به جای  شان می آشف گی ذهنی

اینکه به توسعه خالقیت ر نوآرری خود ادامه 

بگهنگ، در جس جوی منابع دیگری هس نگ تا 

که تجربه  خودشان را حفظ کننگ. ازآنجایی

طور  رکار ر همی  کافی در حوز  کسب

جایگزینی پش وانه مالی مناسبی هم 

نگاش ه ر دیگر برای دریافت تسهیالت بیش ر 

اع باری هم نگارنگ  ر مواجه با محافظه کاری 

ترتیب  ای  رام دهنگگان می شونگ. به

شونگ  اس مرار ای  بنگا  ها دچار خگشه می

ر درنهایت شرکت با سرعت بیش ری رر به 

کنگ.  نزرل ر در نهایت نابودی حرکت می

که تجربه ر سرمایه ر اع بارات  درصورتی

تواننگ را  گریز از  های باسابقه می شرکت

 بحران را به آنها بیاموزد ر جلوگیری کنگ.

ار نیز با تاکیگ بر اینکه در اق صاد به هر در 

گرر  پیشکسوتان با تجربه ر امکانات ر هم 

بنیان ر اس ارتاپ ها  های دانش شرکت

نیازمنگیم، گفت: هیچ بنگا  اق صادی نیست 

که تنها با داش   سرمایه یا دانش فنی 

ها هر در الزم ر ملزرم  ب وانگ موفق شود ای 

 یکگیگر هس نگ.

توان ان ظار داشت  به گف ه شن یایی، نمی

ها را در  درلت همه مشکالت ای  شرکت

های مگیری ی، مالی ر تعیی  نقشه را   زمینه

 تجاری سازی فنارری ها را رفع کنگ.

 

خطرات افزایش سیل 

 مهاجرت برای کشور

 

 

رایس اتحادیه شرکت های 

فنی مهنگسی ر حفاظت 

های  الک ررنیک  ر شبکه

ایمنی، به افزایش تعگاد 

مهاجرت نخبگان ر برخی 

صاحبان سرمایه ر صنایع در 

کشور اشار  کرد ر افزرد: 

اس ارتاپ یا شرکت 

بنیانی که پس از یک  دانش

درر  فعالیت ر مواجه با 

های مخ لف که در خال  بحران

تجربه مگیری ی فعالی ش به 

شود دیگر  شکست منجر می

مقررض ر سرخورد  است ر 

دیگر ح ی نخبگان آن 

اس ارتاپ حاضر نیس نگ رارد 

یک شرکت دیگر به عنوان 

کارشناس شونگ ر زنگگی 

کارمنگی را در پیش بگیرنگ 

بنابرای  رها کردن ر مهاجرت 

ارلی  فکری است که به 

 کنگ. ذهنشان خطور می

 

ر از طرفی صاحبان صنایع ر 

حرفه ها رق ی امیگ مثبت به 

آینگ  نگاش ه ر راحگ صنع ی ر 

بازرگانی آنان در خطر طوالنی 

مگت رربرر شگ  ر امکان خفظ 

ی توسعه فعالیت هایشان 

نگارنگ آنها نیز به فکر خررج ر 

مهاجرت سرمایه گذار در 

کشورهای سرمایه پذیر 

میگردنگ که هر دری آینها 

برای منابع مالی ر تخصصی 

کشور بسیار خطرناک ر زیان 

آرر است که بایگ به سرعت 

برای جلب رضایت ر حفظ ای  

منابع در کشور اقگامی صورت 

 پذیرد.

6 

در گفتگو با مسعود شنتیایی، رئیس اتحادیه شرکت های فنی مهندسی و 

 های ایمنی حفاظت الکترونیک و شبکه

های  سرمایه، تجربه و دانش فنی سه رکن اساسی شرکت 

 بنیان دانش
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پس از اینکه یونس ژااله ر غالمحسی  شافعی به عنوان در کانگیگای 

ان خاب رایس اتاق ایران سخنرانی خود در نشست هیات نمایناگگاان 

رای برای بار دیاگار راایاس  ۰۰8رای از  302را آغاز کردنگ، شافعی با 

 اتاق ایران شگ. 

ای  جلسه در راقع گام پایانی ان خابات اتااق باازرگاانای ایاران باود  

 است.

گیری، شافعی به عنوان رایس فعلی ر کااناگیاگای  پیش از انجام رای

ریاست مجگد ان خابات اتاق بازرگانی ایران رعگ  داد که مرکزی ماننگ 

های مجلس در اتاق بازرگانی توجه شاود ر عاالر  بار  مرکز پژرهش

ای ، در درر  جگیگ اتاق بازرگانی به دیپلماسی اق صادی توجه شاود. 

پس از ان خاب رایس اتاق بازرگانای، چاناگ نافار از اعضاای هایاات 

نماینگگان اتاق بازرگانی ایران برای نااب رایسی اتاق بازرگانی اعالم 

کانگیگاتوری کردنگ. محمگ امیرزاد ، محمگرضا انصاری، محمگ صاادق 

ررزی، مسعود خاوانسااری،  حمیگیان، مهگی بخشنگ ، حسی  سالح

جمال رازقی ر ماحاماگ حسایا  ررشاناک آماادگای خاود را بارای 

کانگیگاتوری نااب رایسی اتاق بازرگانی ایران اعالم کردنگ. در نهایات 

ررزی، مساعاود خاوانسااری، ماحاماگرضاا انصااری ر  حسی  سالح

دار ر  محمگامیرزاد  به عنوان نااب رییس، غالمحسی  جمیلی، خزانه

کیوان کاشفی به عنوان منشی هیات رییسه ان حاب شگنگ. از ایا  

میان جمیلی ر کاشفی در چهر  جگیگ هیات رایسه اتاق باازرگاانای 

 شونگ. ایران محسوب می

  رئیس و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انتهاب شدند

7 

 نمایشگاه های تهصصی بین المللی )فصل تابستان(

  عنوان توضیحات تاریخ برگزاری

 Nano Korea 2013 1 کر  جنوبی -نانو تیر 14 –12

 MAKS MOSCOW AEROSALON 2 ررسیه -صنایع هوایی مرداد 6 –1

 Vita foods Asia 3 سنگاپور  -گیاهان دارریی کشاررزی شهریور 3-4

 Inamarine 2013, Inacoating 2013, Inawelding 2013  4 نانو_ انگرنزی شهریور 6-8

 Agri Tech  5 هنگ -گیاهان دارریی کشاررزی شهریور 3-11

 Medical Fair  6 تجهیزات پزشکی شهریور 22 –20

 IBC – International Broadcasting Convention  7 هلنگ-رسانه شهریور 22-26

 8  نمایشگا  بازرگانی بازسازی سوریه سوریه شهریور 26-30

  عنوان تاریخ برگزاری

 1 نمایشگا  توانمنگیهای صنایع کوچک ر م وسط تیر ما  18-21

 2 نمایشگا  الکامپ تیرما  27-30 

 3 المللی صنعت ساخ مان نوزدهمی  نمایشگا  بی  مرداد 13- 16

 4 های سلولزی المللی کاغذ، مقوا، فرآررد  درمی  نمایشگا  بی  مرداد  13 –16

 نمایشگاه های تهصصی داخلی )دو ماه آینده(
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اتحاديه تولیگكننگگان ر 

 صادرکننگگان نرم افزار ايران

اتحادیه شرکت های فنی مهنگسی 

 حفاظت الک ررنیک  ر شبکه های ایمنی
 اتحادیه صنایع لوح های فشرد  ایران

انجم  تولیگکننگگان نرم افزار 

 تلف  همرا  ایران

اتحادیه صادرکننگگان تجهیزات 

 پزشکی

انجم  بهینه سازی مصرف 

 انرژی ایران
 انجم  ارگانیک ایران

انجم  شرکت های مهنگسی ر 

 پیمانکاری نفت ر گاز ر پ ررشیمی

اتحادیه صنایع هوایی ر فضایی 

 ایران

انجم  تولیگکننگگان ر راردکننگگان ماشی  

آالت سنگی  معگنی، ساخ مانی ر 

 راهسازی

سنگیکا تولیگکننگگان تجهیزات  انجم  ناشران دیجی ال

 ف  آرری اطالعات ایران 
سنگیکای تولیگکننگگان داررهای 

 دامپزشکی

 انجم  صنایع خورشیگی
انجم  صادرکننگگان خگمات 

 فنی ر مهنگسی ایران

 

انجم  صنفی شرکت های 

 اتوماسیون صنع ی

سنگیکای تولیگکننگگان مکمل 

 های رژیمی _غذایی ایران 

سنگیکای شناسایی ر 

 مکانیابی رادیویی

سنگیکای صاحبان صنایع 

 داررهای انسانی ایران
 سنگیکای صنعت برق

فگراسیون صادرات انرژی ر  سنگیکای صنعت مخابرات

 صنایع رابس ه ایران

کانون طراحی ر مهنگسی ر 

 طراحی مون اژ ایران

 اعضای مجمع تشکل های دانش بنیان ایران

انجم  شرکت های 

 دانش بنیان اس ان 

 تهران

انجم  شرکت های 

دانش بنیان اس ان 

 اصفهان 

انجم  شرکت های 

 دانش بنیان اس ان 

 خراسان رضوی

انجم  شرکت های 

دانش بنیان اس ان  

 کرمان

انجم  شرکت های 

دانش بنیان اس ان  

 لرس ان

انجم  شرکت های 

دانش بنیان اس ان 

 مرکزی

انجم  شرکت های 

دانش بنیان اس ان  

 همگان

 انجمن های استانی


