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 ها؛ بنیان و استارتاا های دانش نش ت بررسی شالوفایی اقتصاد شرکت
 

بنیان بهترین گزینه برای جایگزینی  اقتصاد دانش
 اقتصاد نفتی است

بسسررسسسو شسسکسستصسسایسسو ا سس سس سساد “ نشسس سس  

بسا ”  هسا  بنیان و اسس سارتسا  های دانش شرک 

زاده هساشسمسو  حضتر سید امیرح ین  اضو

عضت هیات رئی ه مجلس شترای اسالمو و 

جمعو از صعاالن حتزه دانش بنیسان و اعضسای 

مجمع تشکل های دانش بنیسان ایسران بسررس ار 

 شد.

به ر ارش روابط عمتمو مجمع تشسکسل هسای 

زاده  بنیسان ایسران، امسیسرح سیسن  ساضسو دانش

هاشمو نماینده مجلس شترای اسالمو در 

بسسررسسسو شسسکسستصسسایسسو ا سس سس سساد ” نشسس سس 

رفس   ”  ها  بنیان و اس ارتا  های دانش شرک 

بسنسیسان و  نگساه مسجسلسس بسه ا س س ساد دانسش

ها نگاهو اس راتژیک اس  در وا سع  اس ارتا 

ما به دنبال ایسن ه س سیسم کسه ایسن ا س س ساد 

 جایگ ین درآمدهای نف و شتد.

این عضت هیات رئی ه مجلس اضاصه کرد  ارسر 

مجمتع درآمد ارزی کشتر از نفس ، مسیسعسانسات 

میلیارد باشد باید دید چه  18ساالنه …  رازی و

 ظرصی و مو تتاند جایگ ین این درآمد شتد.

وی ادامه داد  ا   اد کشتری کسه بسه دنسبسال 

پیشرص  ا   ادی اس ، انب اطو بتده و در 

 088میلسیسارد دالری،  18سال های آینده نیاز 

میلیارد دالر مو شتد بایسد دیسد ایسن هس یسنسه 

 چگتنه تامین مو شتد.

تستان بسرای  مدل ا   ادی چین و هند را نسمسو

 ایران اس فاده کرد

این نماینده مردم در مجلس دهم ت ریح کسرد  

با تتجه به صرهنگ کار، حجم نیروی ان انو و 

 تانین و مقررات نمسو تستان مسدل ا س س سادی 

چین، هند و بنگالدش را در ایران به کسار بسرد، 

بنابراین باید از م یر میانبر یسعسنسو تستسسعسه 

 صناوری و خال ی  اس فاده کرد.

 8.1ال ح یالن دانشسگساهسو  نرخ بیکاری صارغ

 برابر نرخ بیکاری اصراد دارای دیپلم اس .

زاده هاشمو بسابسیسان ایسنسکسه بسیسکساری   اضو

ال ح یالن دانشگاهو، آسیب اج ماعو و  صارغ

امنی و برای کشتر به همراه دارد، ادامسه داد  

ال ح یالن دانشگاهو ظرصی  و پ ان یسل  صارغ

ختبو برای کشستر ه س سنسد. نسرخ بسیسکساری 

بسرابسر نسرخ  8.1ال ح یالن دانشسگساهسو  صارغ

 بیکاری اصراد دارای دیپلم اس .

عضت هیات رئی ه مجلس رف   بسا بسررسسو 

هسسای  هسسا و شسسرکسس  مشسسکسسالت اسسس سسارتسسا 

بنیان نمایندران که ت میم ریران اصسلسو  دانش

های این حستزه  تدوین  تانین ه  ند با چالش

 آشنا ختاهند شد.

 ادامه در صفحه دو ...
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 ادامه از صفحه یک ...

ها،  دیسمسو بستدن  بر اساس این ر ارش صعاالن حتزه اس ارتا 

ای، مالیات و آمتزش   انتن تجارت، بروکراسو اداری، نظام بیمه

ها را ازجمله متانسع پسیسش روی  نادرس  در مدارس و دانشگاه

 بنیان مطرح کردند. های دانش شرک 

های  بنیان از اولویت با پیگیری فعاالن اقتصاد دانش

 استراتژیک مجلس شد

هسای  بررسو شکتصایسو ا س س ساد شسرکس “ در ادامه نش   

بنیسان و اعضسای  صعاالن حتزه دانش”  ها  بنیان و اس ارتا  دانش

بنیان ایران ضمن تقدیر و  سدردانسو از  های دانش مجمع تشکل

هسای  عنتان یکو از حستزه درس و به بنیان به اینکه ا   اد دانش

شده اس  بسه  دار و اس راتژیک در مجلس در نظر ررص ه اولتی 

بنیان پرداخ ه و راهکارهایو نی   بتم دانش طرح مشکالت زی  

 پیشنهاد کردند.

در وهله نخ   به مشکالتو که پیرامتن  ستانسیسن ایسن حستزه 

ها تعدد  تانین و مسقسررات  وجتد دارد، اشاره شد که ازجمله آن

رسریس ی شسده  اس  که متجب سردررمو و عادت بسه  سانستن

ریسرنسدرسان مس سعسدد،  طتر نهادهای متازی، ت میم اس . همین

همگو نیازمند تجمسیسع، …  ناظرین با ضتابط م فاوت، مجتزها و 

سازی و کاهش تعداد م تلیان دارند. از ستی دیگر وجتد  یک ان

ریرانه )بیمه، مالیات، عتارض و غیره( و ناهمگتن   تانین سخ 

های حساضسر در ایسن عسرصسه بساعس  ایسجساد  با صعالی  شرک 

 ها شده اس . های جدی برای شرک  چالش

وکار مانند  سانستن  از دیگر مشکالت،  تانین سن و محیط ک ب

تجارت )ادغام، انحالل، ورشک  سگسو( اسس  کسه بسا صضسای 

تطابق ندارند و نسه در ….(  ها و  وکارهای نتین )اس ارتا  ک ب

وکارهای نتپسا   انتن تجارت  بلو و نه در اصالحیه صعلو، ک ب

اند. بنابراین  تانین مرتبط با این حستزه، بسه  در نظر ررص ه نشده

بسنسیسان، نسیساز بسه  هسای دانسش خ تص  انتن حمای  از شرک 

شناسو دارند. همچنسیسن در ایسن نشس س   بازبینو و آسیب

های مربتط به  تانین بسا  ها و دس ترالعمل نامه مطرح شد، آئین

ها ن یجه الزمه را در  شده و اجرای آن محتری  یک سازمان تهیه

هسای  نسامسه برندارد؛ عدم نظارت کاصو بر اجرای  تانیسن و آئسیسن

هسا تستسسط  ای آن ها نسیس  بساعس  اجسرای سسلسیسقسه اجرائو آن

ربسط شسده اسس . از جسانسب دیسگسر  های اجرائو ذی دس گاه

وکارهای نتین نبستده و  ررتالتتری سن و هم پاسخگتی ک ب

 هاس . بازنگری در آن از اولتی 

های ناسالم و ران و و حضتر خ تل و ها نی  باع  عدم  ر اب 

هسا بسه بسازار شسده  دس رسو برابر و سالم و ر اب و شسرکس 

 اس .

وکارهای نستیسن  کننده صضای ک ب ذکر اس ، عناصر تعیین  ابل

های نسامشسهستد،  رذاری بر سرمایه مانند مالکی  صکری و ارزش

ناشناخ ه بتده و تالش جدی جه  شنساسسایسو آنسهسا صسترت 

 نگرص ه اس .

سازی و تبلیغ مسحس ستالت و خسدمسات  در ادامه به ل وم صرهنگ

طترمعمتل از تتان صعاالن این حتزه  بنیان اشاره شد که به دانش

خارج اس  و نهادهای م تلو امتر اج ماعو بایسد ب س سرسساز 

ها در جامعه باشند )مانند تبلیغ در اسس سفساده از  اس فاده از آن

 مح تالت اررانیک و یا جایگ ینو مح تالت ایرانو با خارجو(.

هسای  ازآن صعاالن بخش خ تصو و اعضای مجمسع تشسکسل پس

های ختد را برای رصع مشسکسالت مستجستد،  بنیان پیشنهاد دانش

ها تشکیل کاررروهو مش رک بیسن  مطرح کردند. که ازجمله آن

اتاق بازررانو ایران، معاون  علمو و صناوری ریاس  جمهستری 

و مجلس شترای اسالمو با محتری  اتساق بسازررسانسو ایسران، 

های ممکن و راهگشسا جسهس   حل منظتر بررسو و تدوین راه به

تستانسد اولسیسن  اصالح متارد صتق و بازبینو  تانین این حتزه مسو

 ا دام این کاررروه باشد.

وکارهای نتین، ایجاد  طتر اصالح ررتالتتری در حتزه ک ب همین

هسای ایسن  های خاص جه  رسیدرو به امتر و صسعسالسیس  حتزه

 ادامه در صفحه چهار...
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به ر ارش روابط عمتمو مجمع تشکل هسای دانسش بسنسیسان، 

های دانسش  اندیشو مدیران و م خ  ان شرک  نش   هم

های کشتر به مسنسظستر بسررسسو مستانسع و  آ  بنیان و اس ارت

بنیان در حتزه  انتنگذاری  بسا هسیسات  مشکالت ا   ادی دانش

 رئی ه مجلس برر ار شد.

در نش   پیشین با هیات رئی ه مجلس شترای اسسالمسو 

صعاالن بخش خ تصو عرصه دانش بنیان مشکالت  سانستنسو 

این شرک  ها را به اطالع مجل یان رساندند و پسیسرو آن بسه 

 ارائه راهکارهایو برای هر متضتع پرداخ ند.

 اضو زاده هاشمو نی  با اس قبال از متارد مسطسرح شسده از 

بنسدی و در  ستی بخش خ تصو رف   مطالب ختبو دس ه

اخ یار مجلس  رار داده شد و ما از آنها اس قبال ختاهیم کسرد 

هسای صسعسال و طسرح  الب ه پیشنهادی مبنو بر دعتت شرکس 

شرکس   868تا  808مشکالت آنها بیان شد که بر این اساس 

از سراسر کشتر معرصو و به این نش   دعتت شسدنسد کسه 

های  انتنو، نقض متانع  انتنو و  تانین اجرا نشده  باید خالء

مترد تتجه  رار ریرد. نماینده مردم مشهد و کالت در مجسلسس 

شترای اسالمو اص ود  متضتعات و مشکالت مطرح شده در 

بندی و م ائل مربتط به دول  باید به دول   نش   را دس ه

ارائه و برخو م ائل نی  در مجلس مترد تستجسه  سرار رسیسرد. 

های مرتبط و اصلو کشتر مانند وزارت  نش  و را با دس گاه

ا   اد، تعاون ، کار و رصاه اج ماعو، معاون  علمو و صناوری 

ها برر ار ختاهسیسم کسرد کسه  ریاس  جمهتری و سایر دس گاه

منجر به پیشنهادی ختاهد شد که در صحن عسلسنسو ارائسه و 

شتد. عضت هیأت رئی ه مجلس شترای اسالمو  بررسو مو

یکو از متضتعات مترد تتجه را ا   اد دانش بنیان و اسس سارت 

ها دان   و اص ود  در این رابطه مجلس دو هدف را دنسبسال  آ 

تستان ا س س ساد  کند، یکو اینکه از چه راه و روشسو مسو مو

واب  ه به نف  را جایگ ین ا   اد دانش پایسه کسرد و ایسنسکسه 

چگتنه از این ظرصی  برای رشد اش ساسال تسحس سیسل کسردرسان 

 دانشسسسسسسسگسسسسسسساهسسسسسسسو اسسسسسسسس سسسسسسسفسسسسسسساده کسسسسسسسرد.

ای در هسیسأت   اضو زاده هاشمو یادآور شد  ما دبسیسرخسانسه

ریری صرایند و م تبات صحن  رئی ه مجلس داریم که در شکل

کسنسد و شسمسا  ها پسیسگسیسری مسو کار را با کمک مرک  پژوهش

تتانید از طریق هیسأت رئسیس سه، کسمسیس سیستن آمستزش و  مو

ها و صکس هیأت رئی ه ارتباط بسر سرار  تحقیقات، مرک  پژوهش

 کرده و م ائل و مشکالت ختد را مطرح کنید. 

در این نش   تتسط م خ  ان و مسدیسران شسرکس  هسای  

دانش بنیان حاضر م ائلو مانند ضرورت تتجه به جایگس یسنسو 

بنیان، اصالح و تسنسقسیسح  ستانسیسن  ا   اد نف و با ا   اد دانش

مربتطه، ت هیل کردن شرایط اخذ مجتزها، مشکل در جسذ  

هسای  های الزم، بسروکسراسسو نیروهای جدید، کمبتد زیرساخ 

 ادامه در صفحه چهار ...

 

 مجلس موانع و مشال ا اقتصاد دانش بنیان در حوزه قانونگذاری با مشارکت ب ش خصوصی بررسی می کند
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 ادامه از صفحه سه... 

  

پیچیده، تحریم و مشکل نقل و ان قال پتل، بیمه و تأمین  اج ماعو، 

کمبتد سرمایه تخ  و، ت هیل دسس سرسسو بسه احسراز هستیس ، 

ها، مشکل نقدینگو برای خرید مح تالت، مشسکسل  اص ایش حمای 

رویه و عدم کن رل و نسظسارت بسر آن، ضسرورت تستجسه بسه  واردات بو

ها، ارائه ت سهسیسالت، اجسرای  ستانسیسن،  ها با تتجه به تحریم شرک 

برداری، مشکسل اصس ایسش  بر بتدن تهیه رتاهینامه و پروانه بهره زمان

ها و  تانسیسن،  ای اجرا شدن بخشنامه  یم  ارز، عدم اجرا یا سلیقه

حمای  از کاالهای ایرانو و بهبتد وضعی  و شرایط منا  ه، بسه روز 

المسلسلسو،  شدن  انتن تجارت الک رونیک، تتجه به مراودات مالو بین

جذ  سرمایه با ری ک باال، اتمام تاریخ اع بار  انتن ثب  اخ راعسات 

و عالئم تجاری، مشکل در اجسرای  سانستن ارزش اصس وده، ضسرورت 

ها، تخ یص بتدجسه،  اص ایش صضاهای ک ب و کار تتسط شهرداری

صراهم نمتدن صضای تبلیاات آسان و راح ، تتانمندسسازی مسحسیسط 

برای رشد ک ب و کارهای نتپا، مشکل تنتع مجتزها، اجباری بتدن 

ای از مجلس برای رسیدرسو  بیمه کارمندان، ضرورت ان خا  نماینده

ها، مشخص نبتدن نسهسادی واحسد بسرای ارائسه  به مشکالت شرک 

اندازی  های مالیات در کشتر، سنگ مجتزها، صراهم نبتدن زیرساخ 

 ها مطرح شد. ها در م یر صعالی  اس ارت آ  شهرداری

همچنین در این نش   متاردی مانند تش   آراء در م یسر صسدور 

ها و تعریف جامعو از آنها،  صرم مجتز، مشخص نبتدن م ئتلی  پل 

شفاف نبتدن  تانین، منع واردات کاالهای مشابه داخلسو، ضسرورت 

هسای  در نظر ررص ن ت سهسیسالت در  سانستن تسجسارت بسرای شسرکس 

ها در مناطق کم ر  بنیان، به ختبو جا نیف ادن واژه اس ارت آ  دانش

تتسعه یاص ه، مشکل امکان خرید خدم  و نبتد تبلیاات مسنساسسب، 

اندیشو در خ تص  تانین م نا ض، تتجه به بازاریابو خارجو  چاره

های خارجو، تهدیسد  برای صادرات مح تالت و شرک  در نمایشگاه

ها و اینکه طرح اصالح  انتن تسجسارت کسه در  آ  و تتهین به اس ارت

مجلس در حال بررسو اس   انتن مناسبو بسرای ک سب و کسار 

هسا مشسکسل  آ  بنیان و اس سارت های دانش نبتده و در م یر شرک 

 کند از ستی مدیران حاضر در نش   مطرح شد. ایجاد مو

 ادامه از صفحه دو ...

های مخ لف )مثال اخ  اص واحدهای  ویسژه  ها در سازمان شرک 

سسازی )در صسترت امسکسان( در  و شسفساف…(  برای بیمه، مالیات، 

های واب  ه به دول  جه  به حدا ل   راردادهای دول و و سازمان

هسای خساص  ها به شرک  های اطالعاتو و ارائه پروژه رساندن ران 

بنیان بتد که در  ها صعاالن دانش خ تل و و واب  ه از دیگر پیشنهاد

زاده هاشمو عضت هیات رئی ه مسجسلسس  حضتر امیرح ین  اضو

 شترای اسالمو مطرح شد.

 ایجاد زیرساخت مناسب م دم بر هر حمایتی است

بنیان تاکید کسردنسد  ایسجساد  در پایان نش   نی  صعاالن حتزه دانش

وکار چابک و بدون مس احسم بسرای  بتم مناسب و صضای ک ب زی  

تر و مقدم بر هر حمای و برای تتسسعسه  ها، مهم صعالی  این شرک 

بنیان اسس  و ارسر عس م حساکسمسیس  بسرای  وکارهای دانش ک ب

بسنسیسان  جایگ ینو ا   ساد نسفس سو جسدی بساشسد، ا س س ساد دانسش

 ترین ر ینه اس . مناسب
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توان نک کش  نمی
دشمنان خارجی 
و کارشالنیهکا در 
عکککککککککرصکککککککککه 

الکمکلکلکی را  بیکن
نککادیککده گککرفککت 
ولکککی بککک کککش 
بکککککزرگکککککی از 

نتیجکه بکودن  بی
هککا از  حککمککایککت
 داخککلککیتککولککیککد 

نککاشککی از سککو 
مدیریکت مکنکابکع 

 است.

المللو، بخش ب ررو از  های بین در کنار کارشکنو
ها از تتلید داخلو ناشو از ست  ن یجه بتدن حمای  بو

 مدیری  منابع اس .
بنیان،  های دانش به ر ارش روابط عمتمو مجمع تشکل

م عتد شن یایو با بیان این مطلب از شعارزدرو که 
داده اس ، رالیه کرد  در حتزه حمای  از تتلید داخل رخ

و رف   بااینکه شاهد ه  یم مقام معظم رهبری 
هرسال با تتجه به وضعی  کشتر یک عنتان ا   ادی 

کنند ولو ازنظر اجرایو و عملیاتو وضعی   را اعالم مو
های تتلیدی به ر نشده اس . دروا ع بالصاصله  بنگاه

بعد از اعالم نام هرسال تتسط مقام معظم رهبری و 
ها و  ها، کمی ه رانه کمی یتن ابالغ به  تای سه

ریرند ح و منجر به تشکیل  هایو شکل مو کاررروه
شتد، در برخو متا ع  هایو مو ها و کاررروه کمی یتن

 تانینو نی  در مجلس شترای اسالمو ت تیب 
شتد ولو به ا دام اجرایو و عملیاتو منجر  مو
 شتد. نمو

تتان نقش دشمنان  به رف ه شن یایو باوجتدی که نمو
المللو را نادیده  ها در عرصه بین خارجو و کارشکنو

ها از  ن یجه بتدن حمای  ررص  ولو بخش ب ررو از بو
 تتلید داخلو ناشو از ست مدیری  منابع اس .

او با بیان این مطلب اص ود  یک مشکل اساسو در 
کشتر داریم که هر سیاس  و هر مدل کاری که برای 

شتد و منابعو تخ یص  تتسعه ا   اد اتخاذ مو
یابد؛ به دنبال آن اصراد ستءاس فاده رر که دس  بر  مو

 ضا از بخش خ تصو یا خ تل و ه  ند، از طریق 
ارتباطات خاص ختد نفتذ کرده و منابع را در اخ یار 

ریرند و مانع رسیدن آن به دس  تتلیدکننده اصلو  مو
که تجربه، تخ ص و پ ان یل چرخاندن چرخ ا   اد را 

 شتند. دارد، مو
رئیس اتحادیه سراسری تاکید کرد  نک ه مهم 

کدام از این ستءاس فاده رران در  اینجاس  که هیچ
زمره  دما و پیشک تتان صنع  نبتده و نی  ند اغلب 

وارد و ستدجت ه  ند که از ارتباطات و  رروهو تازه
مت عی  ختد به ضرر ا   اد کشتر ستءاس فاده 

 کنند. مو
 

 راهالارهایی برای رونق تولید
 

او در ادامه به رین راهکار را ن دیک کردن این دو رروه از 
وکارهای  صعاالن پیشک تت و باسابقه در کنار ک ب

بنیان دان   و رف   اینجا به مبح  ارتباط  نتپا و دانش
ختریم که همیشه مطرح بتده  دانشگاه و صنع  برمو

و   هم به ن یجه نرسیده اس . در این میان  و هیچ
ت میمات اش باهو مانند ت ریق منابع مالو به 

داده اس  که از دالیل عدم  دانشگاهیان هم رخ
شده برای رونق  ها و ت هیالت ارائه متصقی  حمای 

 شتد. تتلید مح ت  مو
شن یایو اص ود  روحیات و تفکر یک محقق با یک تاجر 

داند چطتر مش ری پیدا کند، به  م فاوت اس . تاجر مو
های  مراودات تجاری، اصتل ارتباطات اع باری و روش

که یک دانشگاهو  وصتل مطالبات آراه اس . درحالو
چنین روحیاتو ندارد و و  و پتل و منابع مالو در 
اخ یار یک صرد دانشگاهو که دارای علم و دانش 

ریرد دیگر امکان همکاری میان  اس ،  رار مو
شتد و در این  وکار مهیا نمو دانشگاهو و دارنده ک ب

میان صاک تری به اسم آشنایو با اصتل تجارت رم 
شتد. از ستی دیگر تاجر پیشک تت نی  بدون  مو

روز باشد و سهم بازار ختد را  تتاند به دانش صنو نمو
 حفظ کند.

رئیس اتحادیه سراسری با پیشنهاد اینکه منابع را 
صترت مشروط به دو رروه نتآورها و پیشک تتان  به

تخ یص دهیم ادامه داد  این دو رروه ارر حاضر به 
همکاری با یکدیگر شتند امکان دریاص  ت هیالت و 

های  دیمو،  ها را ختاهند داش . یعنو شرک  حمای 
عنتان  باتجربه و دارای سرمایه که اینجا به

شناسیم در مقابل  رذاران مو ها و سرمایه دهنده ش ا 
های مدیری و،  های مالو و مشاوره ارائه حمای 

تتانند از دانش تخ  و، خال ی  و نتآوری  مو
مند شتند. از دول   بنیان بهره های نتپا و دانش شرک 

های الزم برای این  هم ان ظار داریم ب  ر و زیرساخ 
 تعامل و همچنین نظارت را مهیا سازد.

ها باید  بنیان او اص ود  در سال رونق تتلید عالوه بر دانش
تجربه که  رذاران  دیمو و صاحب به سرمایه

ای معطتف  کنند تتجه ویژه هاس  صعالی  مو سال
 داش .

 
تالیه بر آمارهای کمی و تاکید برای رسیدن به 

 اهداف برنامه ششم توسعه
 

او با تقدیر از ا دامات معاون  علمو و صناوری ریاس  
بنیان،  های دانش عنتان م تلو شرک  جمهتری به

ای به  رف   باید تتجه داش  در شرایط ا   ادی ویژه
بریم که مشابه آن در هیچ کجای دنیا وجتد  سر مو

ندارد. در کشتر ما هنتز ارائه آمارهای کمو اهمی  
بنیان ایجادشده  دارد اینکه چند ه ار شرک  دانش

تر اس  تا اینکه اعالم شتد چند تا از این  مهم
اند. در این جنگ ا   ادی  ها به متصقی  رسیده شرک 

سنگرهای دصاعو ما صنایع، دانشمندان و نخبگان 
وجتد شاهد  ه  ند؛ باید آن را تقتی  کنیم. بااین

های  ها برای ارائه ت هیالت، وثیقه ه  یم، بانک
کنند یا نتسانات نرخ  سنگین با بهره باال درختاس  مو

ارز نی  امکان صعالی  اع باری را دشتار کرده اس  تا 
 ازپیش برای صعالی  دشتار شتد. شرایط بیش

 های ایمنی عنوان شد؛ رئیس اتحادیه خدماا فنی مهندسی و حفاظت الالترونیک و شبالهدر گفتگو با م عود شنتیایی 

 

 رونق تولید باهمراهی شرکتهای باساب ه در کنار دانش بنیان های نوپا می ر می شود
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بنیان بر همکاری هماهنگ  اکتسی  م ا   اد دانش

 وکار و تتلیدکنندران دانش اس تار اس . صاحبان ک ب

بنیان،  های دانش به ر ارش روابط عمتمو مجمع تشکل

رئیس کمی یتن تتسعه پایدار نائب ح ن صروزان صر  

اتاق بازررانو تهران بابیان این مطلب اص ود  برای اینکه 

سازی شتد عالوه بر اصراد  یک طرح تحقیقاتو، تجاری

علمو و محقق بادانش روز نیازمند اصرادی آشنا به اصتل 

وکار، عرضه و تقاضا و مدیری  مالو ه  یم.  ک ب

تتلیدکنندران دانشو که اطالعات به روز دارند از بازار 

دانند کدام حتزه دانش  داخل و خارج باخبر ه  ند. مو

اص وده الزم در بخش وا عو تتلید یا ارائه  تتاند ارزش مو

 خدم  ایجاد کند.

تتان با خرید دانش م ی  ر اب و  او با بیان اینکه نمو

ایجاد کرد، رف   در روزراری که سرع  رردش اطالعات 

های   دری زیاد اس  که دیگر روش و تتلید دانش به

 دیمو مانند خرید تکنتلتژی و دانش و مهندسو 

ای ندارد. زیرا آنکه تتلیدکننده اصلو دانش  معکتس صایده

تتاند بهره الزم  نی    و صرصا آن را خریداری کرده نمو

تتاند به  یم  اصلو  در ارائه کاال در بازار را ببرد. یا نمو

عنتان نماینده عمل کند و  کاال را بفروشد یا باید به

بخشو از درآمد را به دارنده اصلو دانش پرداخ  کند. 

 برنده این بازی صاحب آن دانش اس .

او در مقابل با تاکید بر اینکه عدم تتجه به اکتسی  م 

بنیان، سرختردرو محققان و صاحبان علم  ا   اد دانش

در پو ختاهد داش ، خاطرنشان ساخ   تحریک 

های دانشگاهو پره ینه، م فرق و ح و عامل  محیط

سرختردرو اس . اصرادی بدون اینکه از مشکالت 

سازی مطلع باشند بر اساس نگاهو که در حتزه  تجاری

ها تالش و تحقیق علمو  تح یلو دارند، پس از سال

رسند و و  و وارد  روی یک طرح به کاال و مح تلو مو

شتند یا بازار نیازی به آن مح تل ندارد یا تتلید  بازار مو

آن مح تل صرصه ا   ادی ندارد و از همه بدتر اینکه 

کاالیو با دانش باالتر در بازار متجتد اس  یا دیگر روی آن 

شتند و م یر تتسعه آن مح تل تاییر  شاخه کار نمو

 کرده و تمرک  روی حتزه دیگری رص ه اس .

ها دانشجتیان  صروزانفر با بیان این مطلب رف   طو سال

ای تربی  کردیم که اکنتن در  ال ح یالن برج  ه و صارغ

کنند عل  ناتتانو در  های دنیا صعالی  مو به رین شرک 

ها  جذ  این اصراد این نی   که دول  از دانشگاه

اندازه کاصو حمای  نکرده اس  بلکه به این دلیل  به

هایو را از  اس  که صنع  پیشرویو نداش یم تا پروژه

ها بختاهد تا این چرخه شکل بگیرد و اصراد در آن  دانشگاه

 شکتصا شتند.

کنیم  او اص ود  اکنتن به تتلیدکننده دانش پتل ت ریق مو

ولو بازار آمادرو خرید این دانش با یم  مناسب را 

ندارد و اب دا یک دانشگاهو ناخرسند بتده که بعد یک 

کند و بعد از پنج سال یک شرک  دار  شرک  تاسیس مو

 شتد. خترده مایتس و مقروض مو شک  

صروزانفر با ابراز تاسف از اینکه عمده درآمد کشتر از محل 

صروش سرمایه ملو اس  رف   عامل پایداری و 

پذیری ا   اد دیگر منابع نف و، زیرزمینو و  ر اب 

ها متلفه هایو ه  ند  مت عی  جاراصیایو نی   این

که کشتر را تا به امروز رسانده اس . از این به بعد 

ر اب  اصلو برای پایداری میان نفراتو اس  که در 

اص وده ه  ند.  داخل ا   اد دارای تتانمندی تتلید ارزش

های ا   ادی تتانایو تتلید ارزش پیدا کردند و  بنگاه

های حمای و ختد را  مجمتعه دول  ت میم ررص ه برنامه

وکارها م مرک   ریری و پیشرص  این نتع از ک ب بر شکل

 کند.

رئیس کمی یتن تتسعه بازار اتاق بازررانو تهران تاکید 

کرد  در وهله نخ   ان ظار داریم با مشاوره بخش 

خ تصو م یر تتسعه ا   اددانش بنیان در کشتر 

های  همتار شتد و به جای تمرک  براص ایش تعداد شرک 

بنیان  ها بر رشد و تتسعه ا   اد دانش بنیان، تالش دانش

های  ها و طرح م مرک  شتد و سپس ارزیابو پروژه

 بنیان به بخش خ تصو هر صنع  وارذار شتد. دانش

6 

 ؛در گفتگو با ح ن فروزانفر 

 

 ای از دانش در اقتصاد  گیری حرفه بهره

 شود دانش بنیان می ر می

بکککه جکککای 

تککککمککککرکککککز 
بککرافککزایککش 

تککککککعککککککداد 
هکای  شرکت

بنیکان،  دانش

هکا بکر  ت ش
رشکککککد و 

تکککوسکککعکککه 
اقکککتکککصککککاد 

بنکیکان  دانش
مکککتکککمکککرککککز 

شکککککود و 

سککککک کککککس 
ارزیکککککابکککککی 

هککا و  پککرو ه
هکککای  طکککر 

بنکیکان  دانش

بککه بکک ککش 
خصکککوصکککی 

هر صکنکعکت 
 واگذار شود.
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بسنسیسان اتساق ایسران،  وکارهای دانسش اصشین کالهو رئیس کمی یتن ک ب

های این کمی یتن در دوره نهم صعالی  هیات نمایندرسان را  مهم رین اولتی 

 تشریح کرد.

رسیسری بسرای  اصشین کالهو با تأکید بر این متضتع کسه در حستزه ت سمسیسم

مترد غفل   رارررص ه اسس ، ایسن  «تحریک تقاضا»بنیان،  های دانش شرک 

وکسارهسای  ترین دس تر کسارهسای کسمسیس سیستن ک سب متضتع را یکو از مهم

 بنیان اتاق ایران در دوره نهم اعالم کرد. دانش

ورست بسا  بنیان در دوره نسهسم در رسفس  وکارهای دانش رئیس کمی یتن ک ب

بسنسیسان و  های ا   ادی دانسش حل مشکالت بنگاه «پایگاه خبری اتاق ایران»

های این کمی یتن در دوره  ترین برنامه ها را از مهم وکار آن بهبتد صضای ک ب

نهم اعالم کرد و در همین زمینه رف   در حال حاضر اکتسی  م اس ارتاپسو 

بنیان شکل ررص ه اس  و این اکتسی  م مشکسالت  های دانش برای شرک 

هسا و مسسسس سات  خاص ختد را دارد؛ م أسفانه  انتن حسمسایس  از شسرکس 

بنیان در اجرا با مشکالت ب یاری متاجه اس  و در عمل ایسن  سانستن  دانش

 درریر بروکراسو شده اس .

به رف ه کالهو، صندوق نتآوری و شکتصایو و معاون  عسلسمسو و صسنساوری 

ها و مسسسس سات  ریاس  جمهتری، دو مجری اصلو  انتن حمای  از شرک 

بنیان ه  ند که هرکدام سازوکارهای مخ تص به ختد را دارنسد کسه  دانش

های نتپا و دریساصس   ها، ارایه خدمات به اس ارتا  باع  شده ارزیابو شرک 

بر شتد. از طرصو راهو د   الزم در تشخیص ایسنسکسه کسدام  ت هیالت زمان

 شتد. بنیان اس  یا خیر به کار ررص ه نمو بنگاه ا   ادی دانش

بنیان اتاق ایران با تأکسیسد بسر ضسرورت  وکارهای دانش رئیس کمی یتن ک ب

بنیان ت ریح کرد  با تتجه به  های حتزه دانش های تشکل مندی از ظرصی  بهره

هسای بسخسش  که تشسکسل ها و ازآنجایو های تخ  و در تشکل حضتر کمی ه

رتنه  شناسند و در ارایه نظرات ختد بدون هیچ ها را مو خ تصو به ر شرک 

های  تتان از این ظرصی  برای ارزیابو صنو بنگاه دهند، مو داری نظر مو جانب

 ا   ادی اس فاده کرد.

رسیسری بسرای  کالهو همچنین با تأکید بر این متضتع که در حستزه ت سمسیسم

مترد غفل   رارررص ه اسس ، ایسن  «تحریک تقاضا»بنیان،  های دانش شرک 

وکسارهسای  ترین دس تر کسارهسای کسمسیس سیستن ک سب متضتع را یکو از مهم

بنیان اتاق در دوره نهم دان   و رف   در اکتسی  م اس ارتاپو تمام  دانش

انرژی م ئتالن و صسعساالن ایسن 

هسای  حتزه این اس  تا شرکس 

بنیان حسمسایس  شستنسد و  دانش

مسسحسس سستل و نسستآوری داشسس سسه 

کسه صسراهسم  باشند؛ درصسترتسو

کردن بسازار بسرای صسعساالن ایسن 

عرصه نادیده ررص ه شده اس . 

در همین زمسیسنسه کسمسیس سیستن 

بنیان اتاق  وکارهای دانش ک ب

ایران در نسظسر دارد تسا بسخسش 

خسسدمسسات و صسسنسسایسسع در حسستزه 

بازارهای سن و را ترغسیسب بسه 

اسسسس سسسفسسساده از مسسسحسسس سسستالت 

 بنیان کند. های دانش شرک 

های تخ  و اتاق ایران چه تاثیری بر بهبتد صضای ک ب و کار و  کمی یتن

همفکری دول  با بخش خ تصو دارند؟ کالهو در پاسسخ بسه ایسن سستال 

های  های تخ  و اتاق در دوره ضمن مثب  ارزیابو کردن عملکرد کمی یتن

بنیان اتاق ایسران در  وکارهای دانش رذش ه، اص ود  عملکرد کمی یتن ک ب

های رذش ه نشان داده اس  که صعالی  این کمی یتن مشسخس سا بسر  دوره

ای که وجتد دارد، رونسد  ریران متثر بتده اس ؛ با این حال نک ه نظرات ت میم

طتالنو پذیرش و اجرای م تباتو اسس  کسه از سستی بسخسش خ ستصسو 

هسا یسا  شتد؛ راها شاهدیم که ح و پیشنهادهایو که تشسکسل پیشنهاد مو

کنند، پس از چند سال از  های تخ  و بخش خ تصو مطرح مو کمی یتن

 ریرد. ستی دول  مترد پذیرش وا ع مو

کند در حال حاضر دیدراه مش رکو بین بسخسش  کالهو با این حال تاکید مو

خ تصو و دول  شکل ررص ه اس . او با ارایه یک مسثسال در ایسن خ ستص 

هسای رسذشس سه بسر  اص ود  یکو از متضتعاتو که بخش خ تصو طو سسال

هسای  هسای شسرکس  اجرایو شدن آن تاکید داش ، بح  اس فاده از سرمایه

تر بتد. به این معنا کسه  های کتچک رذاری بر روی شرک  ب رر ر برای سرمایه

بنیسان یسا اسس سارتسا  کستچسک،  های دانش به جای ارایه ت هیالت به شرک 

رذاری ب رگ را ایجاد و حمای  کنیم تا آنها م  قیما وارد  های سرمایه شرک 

های کتچک را حمای  کنند. در  حتزه اس ارتاپو شده و بدین وسیله شرک 

حال حاضر شاهدیم که با رذش  چند سال از مطرح شدن این ایده، متضتع 

 در دول  جا اص اده اس  و در حال عملیاتو شدن اس .
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 وگو با افشین ک هی؛  گفت

 به دنبال تحریک ت اضا برای استارتاا ها ه تیم
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بنسیسان  شرک  دانش 8288چهار ه ار مح تل و بیش ر از 

هسا  در حتزه سالم  در بازار داریم که پایسگساه اصسلسو آن

 نیروی ان انو، ایده و صکر اس .

به ر ارش روابط عمتمو مجسمسع تشسکسل هسای دانسش 

ح ین وطن پتر با بیان این مطلب به ارائه آماری   بنیان،

بنیان حتزه سالم  پرداخس   های دانش از صعالی  شرک 

 62شرک  محس ستل دارنسد و  468و رف   در این میان 

اس انسدارد کسیسفسیس   )CE(شرک  صادراتو داریم. یعنو 

هسا  مح تل اروپا را اخذ کردند و ارزآوری دارند. این شرک 

وکار ا   ادی را دارند. این در  های یک ک ب تمام ویژرو

بنیان در کشتر حسدودا  شرایطو اس  که کل عمر دانش

سسال  888سال اس  و از ستی دیگر نس دیسک بسه  88

اس  که کشترمان صنع و شده ولو تنها مح تلو که 

 کنیم متاد خام نف و و معدنو اس . صادر مو

بسنسیسان حستزه  هسای دانسش وطن پتر اکتسی  م شسرکس 

سالم  را ایده آل ندان   ولو شرایط را خت  ارزیابسو 

و  و عملکرد ختد را ن ب  بسه رسذشس سه   کرد و رف  

کسنسیسم  سال رسذشس سه بسررسسو مسو 6یا  0ختدمان در 

شتد که با سرع  بیش ری در حال رشد و  مشخص مو

تتسعه ه  یم. تحتل ختبو داش یم پسنسجسره واحسد در 

ررص ه اس . هسر نسهسادی کسه در  وزارت بهداش  شکل

بنسیسان حستزه  داخل وزارت بهداش  برای حمای  از دانش

انسد.  کرد همسه یسکسجسا جسمسع شسده سالم  صعالی  مو

سی  م چابک شده و بروکراسو کم ر شده به آمتزش 

وری را  نیروی ان انو تتجه بیسشس سری شسده تسا بسهسره

 اص ایش دهیم.

سسازی  او در ادامسه ارزیسابسو خستد از وضسعسیس  تسجساری

بنیان را عنتان کرد و رف   از اب دا انستاع  مح تالت دانش

شستد  ها را از زمانو کسه یسک ایسده مسطسرح مسو حمای 

که جتانان در رویدادهای اس سارتساپسو  خ تص هنگامو به

کنند تا و  و به مح تل آزمایشگاهو تبدیل  شرک  مو

 شتد، در دس رس اس .

بنیان حتزه سسالمس  بسا  های دانش رئیس انجمن شرک 

ابراز تمایل برای جذ  همکاری و مشارک  با نسهسادهسای 

مرتبط رف   بخشو از کار در معاون  علمو و صسنساوری 

ریاس  جمهتری و صندوق نتآوری و شکتصسایسو انسجسام 

شتد ان ظار داریم همکاری و همراهو بیشس سری بسه  مو

 بنیان با این دو نهاد داش ه باشیم. های دانش نفع شرک 

بنیان نبتدنسد در  های دانش او با تاکید بر اینکه ارر شرک 

شسدیسم،  ای روبرو مو ها با مشکالت عدیده شرایط تحریم

بنسیسان سسالمس  خسیسلسو آسسیسب  رف   در حتزه دانش

بینیم زیرا ارز ختاهو ب یار کمو داریم. م کسو بسر  نمو

درصسد ارز  20تا  28منابع داخلو ه  یم. این حتزه بین 

تتانیم روی پای ختد بای  یم. از ستی دیگر  نیاز دارد. مو

سازمان غذا و دارو، اداره کل تجهی ات پ شکو، معاونس  

تتسعه و صناوری و هیات امنای ارزی در وزارت بهسداشس  

 باور کردند که باید به مح تالت و تتلیدات داخل بپردازند.

به رف ه وطن پتر، با این وجتد بر اس انداردها و کیسفسیس  

مح تالت هم تاکید داریم و اصرار داریم تا اس انداردهای 

CE المللو را دریاص  کنسنسد. حس سمسا  و اس انداردهای بین

نهاد ستمو آزمایش و تایید  شده تتسط یک نمتنه ساخ ه

شتد که یسک مسحس ستل را یسکسو  هرحال نمو به  شتد.

 ب ازد، تایید کند و بدون نظارت بفروشد.

 ح ین وطن پور؛

بنیان  های دانش وضعیت اکوسی تم شرکت 

 س مت خوب است

در وزارا 

بکککهکککداشکککت 

پنکجکره واحکد 

گکرفکتکه  شالکل

اسکککککککککککککت. 

سکککیککک کککتکککم 

چککککابککککک و 

بککروکککراسککی 

کمتر شده بکه 

آموزش نیروی 

ان انی توجه 

بیشتری شده 

وری را  تا بهره

افککککککزایککککککش 

 دهیم.
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رئیس  ته 

 ضاییه در جمع صعاالن بخش خ تصو دانش بنیان، با 

اعالم حمای  و صیان  کامل دس گاه  ضایو از 

ها، بر ضرورت  آ  بنیان و اس ارت های دانش شرک 

مندی از  دس یابو به  ته  ضاییه هتشمند و بهره

 صناوری و نتآوری برای تحتل  ضایو تاکید کرد.

نش   هم اندیشو نقش شرک  های دانش بنسیسان 

هللا سید  و اس ارت آ  ها در تحتل  ضایو با حضتر آی 

ابراهیم رئی و رئیس  ته  ضاییه و اصشسیسن کسالهسو 

رئیس مجمع تشکل های دانسش بسنسیسان بسه هسمسراه 

اعضایمجمع تشکل های دانش بنیان ایسران و صسعساالن 

بخش خ تصو و اس ارتا  هسای بسرتسر بسررس ار شسد. 

همچنین سترنا س اری معاون علمو و صناوری رئسیسس 

جمهتر، علو وحدت رئیس صندوق نتآوری و شکتصایو 

و جمعو از م ئتالن  ضایو نی  حضتر داش ند. در این 

نقش آصرینو  نش   راهکارهای تحتل  ضایو به وسیله 

شرک  های دانش بنیان و اس ارتا  ها مترد بح  و تسبسادل نسظسر  سرار  

 ررص . 

 

بنیان در رونسق  رئیس  ته  ضاییه بر نقش ا   اد دانش

تتلید، ایجاد اش اال و تحقق ا   اد مقاوم و تاکید کرد 

هسا از نسظسر مسالسو،  و رف   رصع مشکالت این شرک 

حقت و و ا   ادی و همچنین صراهم ساخ ن زمینه کار 

 و صعالی  آنها امروز یک ضرورت انکارناپذیر اس .

 

هسای  آی  هللا رئی و با بیان اینکسه تستسسعسه شسرکس 

هسای جسلسترسیسری از  ترین مستلسفسه بنیان از اصلو دانش

صروشو در کشتر اس ، ادامه داد  نیروهای جستان  خام

تتاننسد بسا یسک کسار  ها مو و تح یلکرده در این شرک 

هایو  علمو و خال انه، منابع سرشار کشتر را به ثروت

پایدار تبدیل کنند و بازویو اثررسذار در رصسع مشسکسالت 

 ا   ادی باشند.

 

او با تأکید بر ل وم خسدمس  دوطسرصسه  سته  ضسایسیسه و 

بتم صناوری به یکدیگر، رصع مشکسالت حسقست سو  زی  

بنیان از جسمسلسه ارزش مسعسنستی و  های دانش شرک 

ارزشگذاری وا عو مح تالت آنها را ضروری دان س  و 

اص ود  در حال حاضسر، مسقسررات عسادی بسر ثسبس  ایسن 

ها حاکم اس ، در حالو که بسایسد ثسبس  آنسهسا  شرک 

دهسنسد ب سیسار  م ناسب با جنس کاری که انجسام مسو

ها تبدیل به یک  سریع باشد و برای صاحبان این شرک 

مشکل و دغدغه نشتد. رئیس  ته  ضاییه در ادامه بسا 

های تخ  و برای رسیدرو  تاکید بر ل وم ایجاد دادراه

هسا و هسمسچسنسیسن  آ  های مربتط به اسس سارت به پرونده

اس فاده از مشاوران مطلع در این زمینه تتسط  ضسات، 

اظسسهسسار کسسرد  بسسرای شسسنسساسسسایسسو و رصسسع مشسسکسسالت 

تتان کاررروهو مشس سرک  بنیان، مو های دانش شرک 

بین دس گاه اجرایو و دس گاه  ضایو تشکیل داد تسا 

ظرف یک ماه ن ب  به اح ای م ائل و مشکالت این 

حتزه ا دام کنند و یک ساز و کار سریع برای رصسع ایسن 

 مشکالت صراهم سازند.

                                                        

های  هللا رئی و همچنین با اشاره به نقش شرک  آی 

بنیان در خدم  به  ته  ضاییه در زمینه پیشگیری  دانش

از جرایم، مبارزه با مفاسد، ارتقای شفاصی ، جلتریری 

از اطاله دادرسو، اص ایش سطح اتقان آرا و ت سهسیسل 

 دس رسو مردم به عدال  خاطرنشان کرد  برخو 

 ...88ادامه در صفحه 

 رئیس قوه قضاییه؛

بنیان  های دانش قوه قضاییه از شرکت 

 حمایت و صیانت می کند

9 

در حال حکاضکر، 

م کرراا عکادی 

بککر تککبککت ایککن 

ها حاکم  شرکت

است، در حالی 

که باید تبت آنها 

مککتککنککاسککب بککا 

جنس کاری ککه 

دهنکد  انجام می

ب ککیککار سککریککع 

 باشد .
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در کمی یتن ک ب و کارهای دانش بنیان اتاق بازررانو ایران که بسه 

ریاس  اصشین کالهو برر ار شد اعضا به بررسو اهداف و بسرنسامسه 

 های چهار سال آینده کمی یتن پرداخ ند.

به ر اش روابط عمتمو تشکل های دانسش بسنسیسان ایسران، اصشسیسن 

کالهو رئیس کمی یتن ک ب و کارهای دانش بنیان بسا تساکسیسد بسر 

اینکه تعامل و هم اص ایو با دس گاه ها و نهادهای مسرتسبسط بسا حستزه 

باید زبسان و   دانش بنیان اس راتژی این دوره کمی یتن اس ، رف  

ادبیات مش رکو میان بازیگران مخ لف این حتزه ایجاد کسنسیسم تسا بسه 

تدریج به اهداف کالن دس رسو پیدا کنیم. ختشبخ انه طو سالسهسا 

برر اری جل ات و پیگیریهای مداوم امروز ادبیات بخش خ ستصسو و 

معاون  علمو و صناوری ریساسس  جسمسهستری و صسنسدوق نستآوری و 

 شکتصایو در عرصه دانش بنیان تقریبا ن دیک شده اس .

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان اص ود  در حسال حساضسر ا سبسال 

عمتمو میان دس گاه های مخ لف برای پرداخ ن به مفسهستم دانسش 

بنیان به وجتد آمده اس ؛ باید این را یک صرص  ببینیم تا با تعامل بسا 

نهادهای مخ لف در این عرصه تاثیررذار باشیم و ارر دس گاهو   سد 

ارائه ت هیالت یا  انتن رذاری دارد ب تاند با همراهو مناسب بسخسش 

 خ تصو به درس و این وظیفه خطیر را ایفا کند.

صرزین صردیس نائب رئیس کمی یتن نی  ضمن تشریح تاریخچه  انستن 

تجارت در کشتر، به متضع اتاق بازررانو ایسران در خ ستص ت ستیسب 

الیحه اخیر مجلس شترای اسالمو اشاره کرد و رف   این  سانستنسو 

اس  که تمامو ک ب و کارها و صعاالن ا   ادی را تح  تاثسیسر  سرار 

 میدهد و باید نظر بخش خ تصو در آن اعمال شتد.

در ادامه طبق دس تر جل ه نش  ، اولتی  های چهاررانه صعالیس  

کمی یتن شرک های دانش بنیان جه  تعیین نقشه راه چهسار سسال 

 آینده مطرح شد و تتسط اعضا به بح  و تبادل نظر رذاش ه شد.

کالهو نی  پس از اس ماع نظرات حاضران، به جمع بندی پسرداخس  و 

اص ود   انتن بهبتد محیط ک ب و کار از جمله م ئتلی  های  انتنو 

اتاق بازررانو اس  که در کمی یتن نی  به طتر مشخص بهبتد محیط 

ک ب و کار دانش بنیان ها را از طریق ایجاد نقش محتری برای اتساق 

 در اولتی  صعالی  هایمان تعریف کرده ایم.

به رف ه کالهو تتسعه بازار ک ب و کارهای نتآور و دانش بنسیسان بسا 

اولتی  صادراتو نی  برنامه بعدی و در وا ع هدف اصلو کسمسیس سیستن 

ک ب و کارهای دانش بنیان اس . از ستی دیگر در این  الب ایسجساد 

مرک  نتآوری اتاق ایران ختاس ه معاون  علمسو و صسنساوری ریساسس  

جمهتری از اتاق اس  که به کمی یتن دانش بنیان محتل شده تا به 

بازارسازی شرک  ها و همکاری با دیگر بخش های ا س س ساد دانسش 

 بنیان کمک شتد.

رئیس کمی یتن ک ب و کارهای دانش بسنسیسان ادامسه داد  آسسیسب 

شناسو نظام ا   اد دانش بنیان نی  اولتی  کاری بعدی کمی سیستن 

اس  که پیش از این نی  روی آن کار شده اس  تا در نهای  با اصسالح 

 تانین یا ح و نهادها در جه  بهبتد اکتسی  م دانش بسنسیسان  سدم 

 برداریم.

او به مامتری  سپرده شده از ستی هیات نمایندران اتاق بسازررسانسو 

اشاره کرد و رف   طرح ری ی روش های حمای سو و تسامسیسن مسالسو 

و  VCاخ  اصو برای شرک  های دانش بنیان و اس ارتا  ها نظسیسر 

تامین مالو جمعو، در همکاری با نهادهای مس ستلسو نسظسیسر بسانسک 

مرک ی، بترس، صرابترس که مامتری و اسس  کسه از سستی هسیسات 

 نمایندران اتاق ایران به کمی یتن سپرده شده اس .

در پایان نی  محمدعلو چمنیان نائب رئیس کمی یتن نی  با تاکیسد بسر 

اینکه در حال رذار از ا   اد سن و به مدرن و نتآور ه  یم رف   بسا 

وجتد اینکه رذار به رذر زمان نیازمند اس  ولو برای ت ریع صسرآیسنسد 

مو تتان مداخله کرد که به طتر معمتل این مسداخسلسه هسا از جسنسس 

حمای و اس  تا ا   اد نتآور و نتپا  درت بگیرد و پس از ثبات هم باید 

 حمای ها روند ن ولو را طو کنند تا از ص اد جلتریری شتد.

در پایان حاضران در نش   با اکثری  آرا به هیات رئی ه کمی سیستن 

وکال  دادند پس از ویرایش و اعمال نظرات عنتان شده برنامه هسا و 

اولتی  های کمی یتن ک ب و کارهای دانش بسنسیسان را بسه هسیسات 

 رئی ه اتاق ایران اطالع رسانو کنند.

تعامل و هم افزایی با نهادها و دستگاه های 

دولتی استراتژی این دوره کمی یون ک ب و 

 کار دانش بنیان است
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اصشین کالهو رئیس مجمع تشکل 

های دانش بنیان ایران در آیین 

اخ  امیه پنجمین دوره کاصه سرمایه 

اعالم کرد اتاق بازررانو به دنبال 

 تاسیس مراک  نتآوری اس .

به ر ارش روابط عمتمو مجمع 

تشکل های دانش بنیان ایران، 

با هدف  «کاصه سرمایه»پنجمین دوره 

رذاران   ها با سرمایه  آ   پیتند اس ارت

برر ار شد. این رویداد صرص و برای 

ها و ک ب   آ  معرصو اس ارت 

رذاران و   کارهای نت به سرمایه و 

رذاری   بررسو امکان سرمایه

سازی آن   های خال انه و تجاری  ایده

 اس .

اصشین کالهو، رییس هیات مدیره 

های دانش بنیان اتاق  مجمع تشکل

بازررانو ایران در اخ  امیه رویداد کاصه 

سرمایه ت ریح کرد  مشاوره به  تای 

سه رانه کشتر از وظایف اتاق 

بازررانو صنایع، معادن و کشاورزی 

 ایران اس .

تتاند  او اص ود  اتاق بازررانو مو

های دانش بنیان را وارد محیط  شرک 

 ب رگ حتزه ا   ادی کشتر کند.

رئیس هیات مدیره مجمع تشکل 

های دانش بنیان به برنامه های اتاق 

بازررانو اشاره کرد و اص ود  سعو 

داریم در اتاق بازررانو مراک  نتآوری 

 را ایجاد کنیم.

تاکنتن چهار رویداد کاصه سرمایه  با 

همکاری شرک  صرابترس ایران، پارک 

علم و صناوری پردیس و پارک علم و 

صناوری تهران برر ار شده که در این 

چهار رویداد بیش از ه ار جل ه 

رذاری خ تصو میان اس ارت   سرمایه

رذاران برر ار شده   ها و سرمایه  آ 

اس . همچنین در مجمتع بیش از 

آ   اس ارت 288رذار و   سرمایه 8۵8

 8۶اند و مبلاو بالغ بر   حضتر داش ه

ها   میلیارد تتمان برای اس ارت آ 

 جذ  سرمایه صترت ررص ه اس .

اتاق بازرگانی به دنبال تاسیس مراکز 

 نوآوری است

 ادامه از صفحه نه ...

 

کنند تتسعه صناوری به معنای  ت تر مو

حذف کاغذ اس  در حالسو کسه حسذف 

کاغذ، سطح اب دایو و نازل این کار بسه 

آید. اصق ما دس یابو به یسک  شمار مو

سازی  دس گاه  ضایو هتشمند و صعال

هسسای نسستیسسن بسرای ت سسهسسیسسل  سسامسسانسسه

 دس رسو مردم به عدال  اس .

 

رئیس  ته  ضاییه در ادامه بر صیانس  و 

حمایس  کسامسل دسس سگساه  ضسایسو از 

بنیان تساکسیسد کسرد و  های دانش شرک 

رسسفسس   ایسسن حسسمسسایسس  را بسسر مسسبسسنسسای 

های کشتر و صرمایشسات مسقسام  ضرورت

معظم رهبری وظیفه ختد و همه اج ای 

دانیم و مع قدیم که ایسن امسر  نظام مو

عملو و اجسرایسو  نیازمند یک کار میدانو، 

اس  و صرصا با صدور بخشنامه و دسس سترالسعسمسل  

 شتد.   محقق نمو 

 

هللا رئسیسس سو در پسایسان بسر لسس وم  آیس 

هسای  کاری در سامسانسه جلتریری از کپو

نتین تاکید کرد و یادآور شد  نباید اجازه 

ها بسه ابس اری بسرای  داد که این سامانه

 تقلب و تخلف تبدیل شتند.

 

اعضای مجمع تشکل های دانش بنیسان 

و صعاالن بخش خ تصو دانش بسنسیسان 

نی  در این نش   بسه الیسحسه  سانستن 

تجارت که پس از ت تیب تمامو صعساالن 

ا   ادی را تح  تاثسیسر  سرار مسیسدهسد، 

ایجاد  تانین راهبردهای  ضسایسو بسرای 

حمای  شرکس  هسای دانسش بسنسیسان، 

اجرای شفاف  ستانسیسن اشساره کسردنسد 

ضمن در زمینه ر  رش روابط صیمابیسن 

در جه  ایجاد سامانه های هتشسمسنسد 

برای تتسعه خدمات  ته  ضاییه اعسالم 

 آمادرو کردند.
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اتحاديه تتلیدكنندران و 

 صادرکنندران نرم اص ار ايران

اتحادیه شرک  های صنو مهندسو 

 حفاظ  الک رونیک  و شبکه های ایمنو
 اتحادیه صنایع لتح های صشرده ایران

انجمن تتلیدکنندران نرم اص ار 

 تلفن همراه ایران

اتحادیه صادرکنندران تجهی ات 

 پ شکو

انجمن بهینه سازی م رف 

 انرژی ایران
 انجمن اررانیک ایران

انجمن شرک  های مهندسو و 

 پیمانکاری نف  و راز و پ روشیمو

اتحادیه صنایع هتایو و صضایو 

 ایران

انجمن تتلیدکنندران و واردکنندران ماشین 

آالت سنگین معدنو، ساخ مانو و 

 راه ازی

سندیکا تتلیدکنندران تجهی ات  انجمن ناشران دیجی ال

 صن آوری اطالعات ایران 
سندیکای تتلیدکنندران داروهای 

 دامپ شکو

 انجمن صنایع خترشیدی
انجمن صادرکنندران خدمات 

 صنو و مهندسو ایران

 

انجمن صنفو شرک  های 

 اتتماسیتن صنع و

سندیکای تتلیدکنندران مکمل 

 های رژیمو _غذایو ایران 

سندیکای شناسایو و 

 مکانیابو رادیتیو

سندیکای صاحبان صنایع 

 داروهای ان انو ایران
 سندیکای صنع  برق

صدراسیتن صادرات انرژی و  سندیکای صنع  مخابرات

 صنایع واب  ه ایران

کانتن طراحو و مهندسو و 

 طراحو متن اژ ایران

 اعضای مجمع تشالل های دانش بنیان ایران

انجمن شرک  های 

 دانش بنیان اس ان 

 تهران

انجمن شرک  های 

دانش بنیان اس ان 

 اصفهان 

انجمن شرک  های 

 دانش بنیان اس ان 

 خراسان رضتی

انجمن شرک  های 

دانش بنیان اس ان  

 کرمان

انجمن شرک  های 

دانش بنیان اس ان  

 لرس ان

انجمن شرک  های 

دانش بنیان اس ان 

 مرک ی

انجمن شرک  های 

دانش بنیان اس ان  

 همدان

 انجمن های استانی


