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 بنیان و دفتر توسعه صادرات مطرح شد؛ های دانش اندیشی مجمع تشکل در نشست هم

 بنیان شناسایی شود های دانش های صادراتی شرکت ظرفیت

هعای  اندیشی مجمعع تشعکع  نشست هم

بنیان ایران و دفتعر تعوسعصعد اعادرا   دانش

خدما  و محصوال  دانش بنعیعان سعانمعان 

توسصد تجار  در خصعو  نعنعاسعایعی و 

تقویت نمیند ها و ظرفیت هعای اعادراتعی 

 نرکت های دانش بنیان برگزار ند.

های  بد گزارش روابط عمومی مجمع تشک  

بنیان، این نشست با حضور محمدرضا  دانش

دار، سید محسن میعر اعدری  طالیی خزاند

بانرس، علی مسصودی عضو، پژمان تراکمد 

البدل و مجید برنگعری دبعیعر کع   عضو علی

بنیعان بعد هعمعرا   های دانش مجمع تشک 

اسکندری رئعیعس، گعداری مسعمعول معیعز 

بنیان، ولی مسمول میز محعصعوال  و  دانش

انایع خالق و اسعمعاععیعلعی کعارنعنعاس 

بنیان دفتر توسصد اادرا  خعدمعا  و  دانش

محصوال  دانش بنیعان سعانمعان تعوسعصعد 

هعای  ها و ظرفیعت تجار  برگزار ند؛ فرات

همکاری دوجانبد میان دو مجعمعوععد معورد 

 بررسی قرار گرفت.

در ابتدای نشست، طعالیعی بعد معصعرفعی 

بنعیعان پعرداخعت و  های دانش مجمع تشک 

گفت: در حال حاضر در آغان سعومعیعن دور  

 80فصالیت مجمع هسعتعیعم کعد نعامع  

های مختلف انصعتعی  تشک  فصال در بخش

بنیعان  های دانش است و عالو  بر آن انجمن

 ها را هم تحت پونش خود دارد.  در استان

او در ادامد افزود: مجمع در تصام  مستقیعم 

با معصعاونعت ععلعمعی و فعنعاوری ریعاسعت 

جمهوری، اندوق نعوآوری و نعکعوفعایعی  

طور اتاق های بانرگانی ایران و تهعران  همین

قرار دارد و همچنیعن در کعمعیعتعد ارنیعابعی 

بنیان نیز دارای کعرسعی  های دانش نرکت

 است.

سپس برنگری وظایف مجمع را تشریح کعرد 

عنوان یک تشک  باالدسعتعی در  و افزود: بد

اتاق بانرگانی وظیفد رسیدگی و تعوسعصعد 

بنیان را بر  اادرا  خدما  و محصوال  دانش

داریم و تمام تعالش خعود را بعد کعار  عهد 

های اادراتی معوجعود  گیریم تا پتانسی  می

های بانرگانعی و  در مصاونت، اندوق و اتاق

هر نهاد دیگعری کعد در ایعن حعون  فعصعال 

هستند را در یک راستا هعدایعت کعنعیعم تعا 

معنعدی ان  بنیان امکان بهعر  نرکتهای دانش

 آن را پیدا کنند.

او افزود: در این نمینعد ان تعمعام ابعزارهعای 
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های  رسانی بد اعضا و نرکت اطالعانی رسانی موجود برای خدمت

 کنیم. بنیان استفاد  می دانش

عنوان دبیر ک  اتحادید سراسری نرکت های  علی مسصودی نیز بد

فنی مهندسی، حفاظت الکترونیک و نبکد های ایمعنعی نعیعز بعد 

عضعو  801مصرفی تشک  خود پرداخت و گفت: اتحادید سراسری با 

های موسس مجمع است کد در حعون  تعجعهعیعزا   در نمر  تشک 

های مداربستد، تجهیزا  نبعکعد و  امنیتی و حفاظتی مانند دوربین

کند. همینطور برخی ان نعرکعت هعای عضعو بعد  غیر  فصالیت می

 اادرا  خدما  فنی و مهندسی هم می پردانند.

عنوان نمایند  انجمن اتوماسیون انصعتعی در معجعمعع  تراکمد نیز بد

عضو دارد  88وارد مجمع است و اکنون  گفت: انجمن جزو اعضای تان 

کد در انایع مختلفی مانند انصت، مصدن، نفت، نیرو، کشعاورنی و 

 غیر  فصالیت میکنند. 

عنوان نمایند  سندیکای انعصعت بعرق و فعدراسعیعون  میرادری بد

اادرا  در مجمع، گفت: سندیکای انصت برق یک تشکع  نعمعونعد 

کشوری است و طیف وسیصعی ان تعولعیعدکعنعنعدگعان، مشعاوران و 

بنیان بعا  ها را در عضویت خود دارد. کمیتد تخصصی دانش آنمایشگا 

عضو و کمیتد تخصصی اادرا  نیز در این سندیکا فصعال اسعت.  00

در حال حاضر نیز اعضا با مشکال  عدید  مالیاتی در حون  اعادرا  

 خدما  مواجد هستند.

اسکندری ضمن خیرمقدم بد حاضرین در نشعسعت، ان را  انعدانی 

بنیان در دفتر اادرا  سانمعان  های دانش بخشی مجزا برای نرکت

توسصد تجار  خبر داد و افزود: جای خونحالی دارد کد همد عوام  

نظر  رسیدند کد توان بانار داخلی محدود است و بعایعد  بد این اتفاق

بد فکر بانارهای جهانی بود. در حال بررسی هستیعم تعا در حعون  

ای دفعتعر اعادرا  بعد ارائعد خعدمعا  بعد  وظایف ترویجی و توسصد

 بنیان بپردانیم. های دانش نرکت

بنیان و فنعاور را  ریزی هستیم تا ناخد دانش او افزود: در حال برنامد

هم بد طرح ساالند اادرکنند  نموند و ارائد جوایز اادراتعی اضعافعد 

 کنیم.

دفتر توسصد اادرا  خدما  و محصعوال  دانعش بعنعیعان سعانمعان 

نامد خدما  فنی و مهندسی در  توسصد تجار ، با اعالم اینکد آیین

موجعب ایعن  نرف تصویب در نورای عالی اادرا  است، گفت: بد

نامد در حون  خدما  فناوری اطعالععا  و ارتعبعاطعا  گعواهعی  آیین

نود همانند پرواند اادراتی کد برای کاالها وجعود  اادرا  ارائد می

 دارد.

 

 معرفی خدمات صادراتی به فعاالن اتاق بازرگانی

 

در ادامد طالیی بد ارائد پیشنهادا  همکاری مجمع با دفتر توسعصعد 

اادرا  پرداخت و گفت: مجمع آمادگی دارد طی نشستی خدمعا  

دفتر توسصد اادرا  را بد اطالع اعضعای خعود در اتعاق بعانرگعانعی 

ها با دفاتر تخصصی خود مرتبط هستند ولعی  برساند. برخی تشک 

باید توجد دانت سعانمعان تعوسعصعد تعجعار  اسعت کعد معتعولعی 

ساماندهی اادرا  غیرنفتی است و ما آماد  هستیم تا مسمولیت 

 برقراری این کانال ارتباطی را بر عهد  بگیریم.

 

 برگزاری دوره های آموزشی 

 

بنیان در ادامد بد اهمیت مسعمعلعد  های دانش دار مجمع تشک  خزاند

بنیان در خصو  ااول و باید و نبایعدهعای  های دانش آمونش نرکت

ها خدما  آموننعی  اادراتی انار  کرد و گفت: باید بد این نرکت

گعونعد  های اادراتی بسیار خوبی در ایعن داد  نود. چد بسا فرات

هعای اعادراتعی و  ها مغفول ماند  باند و با آمعونش روش نرکت

کعنعد،  مصرفی تسهیال  و خدماتی کد دفتر توسصد اادرا  ارائد می

 این توان بالقو ، امکان نکوفایی پیدا کند.

 

 دبی  2222حضور در اکسپوی 

 

دبی، گعفعت:  2020طالیی با انار  بد برگزاری نمایشگا  اکسپوی 

ادامد دارد و  2028تا دهم آوری   2020این نمایشگا  ان بیستم اکتبر 

 ایران نیز در قالب یک پاویون در این نمایشگا  حضور خواهد دانت.
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ساماند ناوبری ملی با مشارکت فصاالن بخش خصوای در بعخعش 

 تصمیم سانی، تصمیم گیری و اجرا ایجاد خواهد ند.

نشست بررسی الزاما  ایجاد ناوبری ملی کشور با حضور مرتضعی 

براری رئیس سانمان فضایی ایران، نهرام آدم نژاد مصاون حعمع  و 

نق  ونار  را  و نهرسانی، نصعر  جعهعانعگعرد رئعیعس کعارگعرو  

ارتباطا  و خدما  ماهوار  ایی نورای ععالعی فضعایعی، افشعیعن 

کالهی رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایعران و 

رئیس سندیکای مکانیابی و نناسایی رادیویی و اعضای سندیعکعا 

 برگزار ند.

مصاون حم  و نق  ونار  را  و نهرسانی، با بیان ایعنعکعد مصعالعح 

ملی، ما را بد سمت ایجاد ساماند ناوبری ملی سوق داد  اسعت، 

افزود: در همین راستا تفاهم نامد سعد جعانعبعد ای بعا مشعارکعت 

ونارتخاند های دفاع، را  و نهرسانی و ارتباطا  و فناوری اطالعا  

 در حال امضاست.

آدم نژاد ساماند ناوبری ملی را ان سد جنبد حایز اهمیت دانست و 

گفت: در ابتدا باید نیان کشور را در گرو  های مختلف در بخش های 

حم  و نق ، ترافیک، ایمنی، خدما ، امنیت، کشتیرانی احصا کنیم 

کد البتد بخشی ان این موارد در سانمان فضایی پیگیری ند  و بعد 

 اقداما  خوبی منجر ند  است.

وی افزود: نکتد دوم تجاری سانی است و باید روش هعای تعامعیعن 

مالی و سرماید گذاری را سنجید و اینکد چد مقدار ان هزیند هعا را 

دولت باید تامین کند. بخش خصوای چد نقشی را معی تعوانعد در 

این فرآیند ایفا کند. این بخش نیز با حضور و توانمندی و تعجعربعیعا  

آقای کالهی و نرکت های بخش خصوای کد در این نمیند فعصعال 

 هستند مهیا است.

بد گفتد وی نکتد سوم، پلتفرمی است کد باید اجرا و ععمعلعیعاتعی 

سانی نود. کد بد این نشست مرتبط نیست و در تفاهم نامعد بعد 

 آن پرداختد می نود.

مصاون حم  و نق  ونار  را  و نهرسانی با انار  بد دیدگا  هعای 

مختلفی کد در نمیند را  اندانی ساماند ناوبری معلعی وجعود دارد، 

گفت: با وجود اینکد گروهی مصتقدند بهتر است بعد جعای اخعتعراع 

دوبار  چرخ ان ساماند های موجود در دنیا اسعتعفعاد  کعنعیعم ولعی 

بررسی میدانی کد روی کشورهای مختلف دنیا انجام ند ، نشان 

میدهد کشورهای مدعی همد در برهد ای ان نمان ساماند داخلعی 

ناوبری خود را را  اندانی کردند، یا بد فکر را  اندانی آن هستند. معا 

هم در کشور این ساماند را بد عنوان یک برنامد بلندمد  ولی مورد 

نیان میدانیم و در ونار  را  و نهعرسعانی آمعادگعی داریعم بعصعد ان 

 امضای تفاهم نامد سد جانبد اقداما  النم و ضروری را انجام دهیم.

 80رئیس سانمان فضایی ایران نیز در ادامد با انعار  بعد بعرنعامعد 

گفت: هفت سعرفصع  در نعقعشعد را   8000سالد کشور تا سال 

فضایی کشور وجود دارد. یکی ان آنها موقصیت یابی و ناوبری اسعت 

کد هم استراتژیک است و هم اقتصاد رو بد رند و وسیصی دارد. بد 

طوریکد طی چند سال گذنتد بیشترین رند را در بخش فضعایعی 

 277اقتصعاد مسعتعقعیعم آن  2080در این عراد دانتیم. در سال 

میلیارد دالر است و پعیعش  8200میلیارد دالر و اقتصاد غیرمستقیم 

 081اقتصاد مستقیم این بخعش بعد  2020بینی می نود تا سال 

 

 
 در نشست مشترک معاونان وزرای ارتباطات و راه در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد

 سامانه ناوبری ملی با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی می شود 
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 ادامد ان افحد دو ...

میلیون  27ند  است این رویداد بالغ بر  بینی  با توجد بد اینکد پیش

کنعیعم فضعایعی  المللی دانتد باند، پیشنهاد می باندیدکنند  بین

هعای  هم در اختیار مجمع قعرار گعیعرد تعا اجعتعمعاععی ان نعرکعت

بنیان در انایع مختلف را در اکسپوی دبی دانتد بعانعیعم و  دانش

المللعی بعد  بنیان کشور را در عراد بین ها و پتانسی  دانش ظرفیت

 نمایش بگذاریم.

او افزود: اعزام هیا  های باندیدکنند  ان نعمعایشعگعا  و حضعور در 

تواند انجملد  ای نمایشگا  اکسپوی دبی نیز می رویدادهای حانید

 های میان مجمع و دفتر توسصد اادرا  باند.  همکاری

نعد   در پایان نشست اسکندری با استقبال ان پیشنهادا  معطعرح

هعای  های النم را با معجعمعع تشعکع  اعالم آمادگی کرد تا همکاری

های اادراتی و ارائد خدمعا  بعد  بنیان در جهت یافتن فرات دانش

 بنیان بد کار گیرد. های دانش نرکت
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 میلیارد دالر هم برسد.

براری با بیان اینکد اکنون هم تمام فرآیعنعد اعادرا  و واردا  کشعور 

وابستد بد نبکد ناوبری است، افزود: بنابراین مهم ترین اولعویعت معا 

این است کد تمام برنامد ریزیها در نمیند ناوبری و حم  و نعقع  را بعا 

مشارکت بخش خصوای و بانیگران االی این حون  کعد ونار  را  و 

 نهرسانی بد عنوان متولی حم  و نق  است بد انجام برسانیم.

او با تاکید بر اینکد بسیار با اهمیت است کد سیاست خودمعان را در 

نمیند نبکد ناوبری در دنیا نفاف سانی کنیم، گفت: باید بدانیم می 

خواهیم نبکد ناوبری ملی را توسصد بدهیم یا نیان داریم بعد نعبعکعد 

 ناوبری جهانی ملحق نویم کد خدما  پایدار ارائد کند.

رئیس سانمان فضایی ایران با بیان اینکد باید مطالصا  همد جانبد ای 

در خصو  نیانها و توانمندی های ملی در این نمیعنعد انعجعام نعود، 

افزود: نبکد ناوبری نمینی را داریم کد مدتی دانشگا  انصتی مالعک 

انتر روی آن کار کرد  است. غیر ان آن نبکد ای دیعگعری داریعم کعد 

توسط ثبت احوال و ثبت اسناد مورد استفاد  قرار میگیعرد. اپعراتعورهعا 

در این نمیند اقداماتی را انعجعام  BTSهم میتوانند با اتکا بد آنتن های 

دهند. عالو  بر آن در حون  سخت افزار اقداما  کمتری انعجعام نعد  

نرکعت عضعو سعنعدیعکعا فعصعال  90ولی در نمیند نرم افزار نزدیک بد 

 هستند.

 

 تشکیل کارگروه مشترک

 

افشین کالهی، ضمن خونامدگویی بد مصاونین دو ونارتعخعانعد را  و 

نهرسانی و ارتباطا  و فناوری اطالعا ، افزود: در ابعتعدا قعدردانعی 

میکنم کد در ابتدای پروژ  نعقعش بعخعش خصعواعی دیعد  نعد  و 

جایگاهی برای آن تصریف ند  است. این فرات خعوبعی اسعت کعد 

بخش خصوای تمام تالش خود را برای ارائد ظرفیت های موجعود بعد 

 کار گیرد.

کالهی با بیان اینکد نیان بد جلسا  بیشتر در قالب یک کارگرو  داریم، 

گفت: اینکد سیستم ناوبری ماهوار  محلی ایجاد کنیم یا ان سیستعم 

های بین المللی استفاد  کنیم مسملد مهمی است. در کشعورهعای 

مختلف را  ح  های مختلفی بد فراخور نرایط و موقصیتشان بعد کعار 

گرفتند. باید بررسی های بیشتری انجام نود تا حداکثر استفاد  را ان 

این بانار بزرگی کد بد اور  بالقو  موجود است ببریم. در غعیعر ایعن 

اور  پروژ  های پراکند  و جزیر  ای در سانمان های مختلف در حون  

ناوبری بدون توجد بد خدما  مورد نیان سانمان ها و فقط با تاکعیعد بعر 

 ااول و نکا  فنی نک  میگیرد.

رئیس سندیکا نناسایی و مکانیابی رادیویی افزود: بخش خصو  در 

چنین پروژ  بزرگی در بخش سرماید گذاری باالدست تعوان چعنعدانعی 

ندارد ولی در بخش های پایین دست بسیار توانمند و اید  پردان است 

و بد همین ترتیب پیشنهاد میکنم اپراتور بخش پایین دسعت، حعتعمعا 

بخش خصوای باند ضمن اینکد بعخعش خصعواعی معی تعوانعد در 

 تصامال  و مذاکرا  بین المللی در این نمیند بد دولت یاری برساند.

رئیس کارگرو  ارتباطا  و خدما  ماهوار  ایی نورای عالی فضایعی، 

نیز در ادامد تالش های انجام ند  در نمیند ساماند نعاوبعری انعار  

کرد و گفت: اقداماتی با اتکا بد نبکد اپراتورهای تلفن همرا  در ایعن 

نمیند انجام ند  است کد نیانمند نمان بیشتری بعرای رفعع نعواقع  

است. استفاد  ان ساماند های بین المللی نیز با محدودیت هایی در 

سرویس دهی و پایداری سرویس همرا  است کد امنیت ملی کشور 

 را دخی  میکند.

جهانگرد با پیشنهاد اینکد چهار اپراتور فصال سبدی ان خدما  نعاوبعری 

بد اور  ترکیبی ارائد کنند ، گفت: برای نظار  بعر ایعن بعخعش نعیعز 

سانمان تنظیم مقررا  رادیویی و سانمعان فضعایعی معی تعوانعنعد بعا 

تشکی  کارگروهی مقررا  گذاری کنند. با این روش معی تعوان بعرای 

میان مد  ساماند های نمین پاید را برای رفع نیانهای کشور توسصعد 

داد تا برای بلند مد  و بد اور  همزمان برای ایجاد ساماند نعاوبعری 

 فضاپاید برنامد ریزی کرد.

در پایان کالهی بد جمع بندی نشست پرداخت و گفت: پروژ  ساماند 

ناوبری ملی باید با مشارکت دولت و بخش خصوای انجام نود و این 

امر مستلزم برگزاری جلساتی در قالب یک کارگرو  بعا حضعور تعمعام 

بانیگران این حون  برای هماهنگی بیشتر در تصمیعم گعیعری، اجعرا و 

 عملیاتی سانی پروژ  است.
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عدم آننایی استارتاپ ها و نرکت های دانش بنیان و نوپا با 

تکنیک های باناریابی و بانارسانی موجب می نود بسیاری ان 

اید  های کارآفرینی پیش ان نکوفایی بد سمت نابودی حرکت 

 کنند.

بد گزارش روابط عمومی مجمع تشک  های دانش بنیان ایران، 

علی مسصودی عضو هیا  مدیر  مجمع، با بیان اینکد استارتاپ 

ها تجربد باناریابی و بانارسانی ندارند و این پانند آنی  آنها بد 

نمار می رود، گفت: نکتد اینجاست کد مصاونت علمی و فناوری 

نیز چنین وظیفد و البتد توانی ندارد این وظیفد و رسالت تشک  

هاست. وقتی نرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها وارد 

تشک  ها می نوند، تان  با فرات ها و پیشنهاداتی برای 

فصالیت در حون  های مشابد روبرو میشوند کد برای مثال درآمدناتر 

 یا کم هزیند تر است. دولت کد این اطالعا  را ندارد.

او بر اهمیت سنجش نیان بانار تاکید و بد طرح ونار  انصت، مصدن 

و تجار  درخصو  را  اندانی ساماند نیان انار  کرد و گفت: قرار 

بود این ساماند بستری باند تا تمام کارفرماهای دولتی نیانهای 

خودنان را مطرح کنند و نرکت های داخلی با بررسی آن اقدام 

 بد سرماید گذاری کنند و در طی نمان نیانهای کشور رفع نود. 

این عضو هیا  مدیر  مجمع گفت: خونبختاند اندوق نوآوری و 

نکوفایی نشست ها و نمایشگا  هایی برگزار می کند کد 

نرکت ها توانمندیهای خودنان را نشان میدهند تا کارفرمای 

 دولتی مطلع نود و طبق نیانهایش اقدام بد عقد قرارداد کنند.

مسصودی با تاکید بر اینکد در حال حاضر بخش خصوای و تشک  

تخصصی مرتبط با حون  فصالیت هر انصتی بهترین منبع اطالعاتی 

برای نناسایی وضصیت بانار، ظرفیت های بالقو  و بالفص  است، 

گفت: در هر تشک  انبوهی ان تجربیا  نکست و موفقیت کسب 

و کارها انبانتد ند  است کد تصام  و مشارکت با این نبکد ان 

تاجران و فصاالن باسابقد بهترین کالس درس برای استارتاپ ها و 

 دانش بنیان ها بد نمار می رود.

 

 ترس از سرقت ایده

دبیرک  اتحادید سراسری در خصو  چالش ترس ان سرقت اید  

کد یکی ان بزرگترین دغدغد های ااحبان اید  بد نمار می رود، 

گفت: حفظ اید  جنبد های مختلفی دارد، ان یک منظر گاهی افراد 

اید  ای در سر دارند ولی ان ترس فاش ندن و سو استفاد  

دیگران آن را بد کسی مطرح نمیکند، وقت، انرژی و هزیند می کند 

آن را بد ثمر می رساند ولی در بزنگاهی کد بد دنبال سرماید گذار 

می گردند تان  متوجد میشوند کد این اید  قبال پیاد  سانی ند  

و حتی نکست هم خورد  است. ان منظر دیگر اگر آن اید  را با 

افراد یا مشاوران غیرمصتمد در میان بگذارند، پیش ان اینکد فرات 

نروع دانتد بانند اید  توسط فرد یا گرو  دیگری بد سرقت 

 میرود.

بد گفتد وی، نقش مشاوران مصتمد در این مرحلد بد خوبی 

احساس می نود، اگر این مشاوران در جایگا  انفی هم بانند 

با نناختی کد ان بانار و انصت دارند، مشاور  های کاربردی تری 

 نیز ارائد می کنند.

او در پاسخ بد این سوال کد ثبت و مالکیت فکری اید  می تواند 

راهکاری برای این چالش باند؟! گفت: متاسفاند در حال حاضر 

ثبت و مالکیت فکری اید  جوابگو نیست باید بد سرعت و قاطع 

عم  کرد. در واقع بد محض اینکد یک اید  کارآفریناند با یک طرح 

 مناسب موجود باند باید سریع اقدام کرد.

عضو هیا  مدیر  مجمع تشک  های دانش بنیان ایران، در ادامد 

بد طرح مثالی پرداخت و گفت: در گذنتد تولیدکنند  عروسک، 

یک میلیون ان یک مدل عروسک را تولید و رواند بانار میکرد، با این 

روش هیچ رقیبی فرات کپی برداری ندانت حتی اگر هم چنین 

قصدی دانت تا وارد چرخد تولید نود تولیدکنند  اولید بانار را 

هزارتا  7انباع می کرد نکتد اینجاست کد تولیدکنند  اول با 

نروع نمیکرد تا بانار را تست کند و فرات طالیی برای ورود رقبا 

 بد بانار نمی داد.

 در گفت و با علی مسعودی عضو هیات مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان ایران مطرح شد

 

 بازاریابی و بازارسازی پاشنه آشیل استارتاپ ها
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آبعان معا ، در  28تعا  21ها در حون  رباتیک و اتوماسیون انصتی، ان  های دانش بنیان و استار  آپ گردهمایی فناوراند انایع، نرکت

های آموننی و سرگرمی در مح  اندوق  های پزنکی و ربا  های امدادگر، ربا  های بانرس، ربا  های انصتی، ربا  های ربا  حون 

 نوآوری و نکوفایی برگزار  ند.

هعای تعخعصعصعی و  ، پعنع B2Bهعای  های اندوق نوآوری و نکوفایی، نشسعت در این گردهمایی عالو  بر مصرفی خدما  و حمایت

 های دانش بنیان در حون  رباتیک برپا ند. های نرکت های فناوراند انایع و توانمندی نمایشگا  نیانمندی

گزارنی ان نظرا  نرکت های حاضر در نمایشگا  جانبی این گردهمایی در ادامد تهید ند  است کد با مطالصد آن چشم انعدانی ان 

 کیفیت و بانخورد این رویداد بد دست می آید.

 بازخورد شرکت کنندگان در نمایش اه رباتیک و اتوماسیون صنعتی

 تمرکز نمایش اه بر بخش رباتیک بود 

 نه اتوماسیون صنعتی

  

یانار قالیچد چیان ان نرکت های کنترل انصتی تاد، او با بیان اینکد بخش رباتیک در نمایشگا  

پررنگتر ان بخش اتوماسیون انصتی است، گفت: ایرادی بد نمایشگا  وارد نیست. ما در حعون  

اتوماسیون انصتی، کنترل و تونین دقیق مواد چد مایصا  چد جامدا  را انجام معیعدهعیعم. هعم 

 دستگا  تجهیزا  فیزیکی را داریم و هم برنامد نویسی و مانتیورینگ را انجام می دهیم.

او افزود: ان انصت آب و برق یا ان انایع دفاع برای باندید آمد  بودند و اغلب بد دنعبعال ربعا  و 

تکنولوژی ربا  ها بودند و ما برای ارتباط با مشتری باید خواستد خودمان را در قالب یعک نعامعد 

درخواست مطرح می کردیم کد بد طور مصمول و در خعار  ان نعمعایشعگعا  هعم ایعن روش بعا 

 بروکراسی اداری نیادی روبرو است.  

 نمایشگا  ان نظر نظم برگزاری و هماهنگی ها بد خوبی برگزار ند  است.

نیانهای ما را برطرف نکرد و مشتری مرتبط با حون  کاری ما خیلی محدود در ایعن نعمعایشعگعا  

 حضور دانتند. 

  

جای خالی یک تشکل تخصصی 

 در حوزه پرینتر سه بعدی

  

بیژن مسصعودی در نمعیعنعد ایعد  پعردانی، 

نمایشگا  خوبی بود،  در ایعن نعمعایشعگعا  

موفق ندیم با افرادی کعد نعیعان فعنعاورانعد 

دانتند ارتباط بعرقعرار کعنعیعم. در فعرآیعنعد 

مراودا  افرادی کد اینجا با یکعدیعگعر آنعنعا 

ندند، اید  های بسیاری بعرای تعولعیعد و 

نوآوری نک  گرفت و نمیند هعمعکعاریعهعای 

 آتی را رقم ند.

نرکت ها، کسب وکارها و سانمان هایعی 

کد با طرح نیانهایشان بد نمایشگعا  آمعد  

بودند، فرات هعای هعمعکعاری خعوبعی را 

موجب ندند هرچند باندیدکنند  تخصصعی 

چندانی وجود ندانت کد احتماال تبلیغا  و 

اطالع رسانی کافی در این نمعیعنعد انعجعام 

 نشد  بود.

او در ادامد پیشنهاد داد در اتاق بانرگعانعی، 

انایع، مصادن و کشاورنی ایران یعا تعهعران 

تشکلی برای حون  پرینترهای سد بعصعدی 

ایجاد نود تا مجموعد ای ان نرکت هایعی 

کد در این نمینعد فعصعال هسعتعنعد بعد دور 

یکدیگر جمع نوند. در حون  های نو و جدید 

وجود تشکع  هعای تعخعصعصعی بعیعشعتعر 

 احساس نیان می نود.

 

 بازدیدکننده تخصصی داشتیم

  

سمیرا سرحدی ان نرکت اید  کاوان انصت پردیس، با بیان اینکد نعمعایشعگعا  خعوبعی بعود و 

توانستیم مشتریان هدفمان را مالقا  کنیم، گفت: محتوای ارئد ند  کامال با حعون  فعصعالعیعت 

نرکت ما تناسب دانت. دیدارهای بسیار موثر و امیدبخشی دانتیم هرچند هعنعون بعد ععقعد 

قرارداد یا امضای تفاهم نامد نزدیک نشدیم ولی انتظار داریم کد تصدادی ان آنها بد نتایح مطلوبی 

 برسد.

او با انار  بد اینکد مهمترین ویژگی نمایشگا  تخصصی، باندیدکنند  تخصصی اسعت، گعفعت: 

اینجا النم نیست برای مراجصد کنند  توضیح دهید یا تشریح کنید کد چد خدماتی ارائد میکنید و 

هر کدام چد فوایدی دارد. بلکد باندیدکنند  کامال بد حون  مسلط است و مطابق با نیعان خعودش 

محصول و خدمت ما را ارنیابی و بررسی می کند. ما هم طبق نیان مشتعری معحعصعوالتعمعان را 

عرضد می کنیم. بد طور مصمول چنین دیدارهایی بد قراردادهای مناسعبعی کعد بعرای طعرفعیعن 

 مناسب است ختم می نود.
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بنیان  های دانش رئیس مجمع تشک 

بنیان را بد اخذ  های دانش ایران، نرکت

کار  بانرگانی دعو  کرد تا ضمن 

گذاران و بانرگانان  سانی با سرماید نبکد

 فصال در اتاق نیز آننا نوند.

بد گزارش ایسنا، افشین کالهی رون  

ننبد در همایش ساختارهای حمایتی 

وکارهای نوپا و نرکت های  کسب

بنیان کد بد مناسبت هفتد جهانی  دانش

کارآفرینی در اندوق نوآوری و نکوفایی 

های  برگزار ند، افزود: یکی ان چالش

موجود در کشور وجود اقتصاد نفتی 

بنیان را  است و اگر ما اقتصاد دانش

حلی برای جایگزینی اقتصاد  عنوان را  بد

توانیم در  نفتی بدانیم، در این اور  می

آیند  جامصد اثرا  بیشتری بر جای 

 بگذاریم.

کالهی افزود: اتاق بانرگانی انایع 

نهاد  مصادن و کشاورنی ایران یک

 ۰0نهاد است کد حدود  غیردولتی و مردم

هزار عضو فصال اقتصادی کوچک و بزرگ 

 دارد.

های  کالهی با تأکید بر این کد نرکت

های  بنیان باید بد عضویت تشک  دانش

های تخصصی  تخصصی مرتبط با حون 

مرتبط با فصالیت خود درآیند، ادامد داد: 

های  سانی میان نرکت این امر بد نبکد

کد  بنیان منجر خواهد ند، ضمن آن دانش

توانند با حضور در میان  ها می نرکت

بانرگانان بزرگ و فصال عالو  بر باناریابی 

گذارانی را هم  محصوال  خود سرماید

 پیدا کنند.

بنیان  های دانش رئیس مجمع تشک 

های اخیر ناهد  ایران ادامد داد: در سال

بنیانی  های نوپا و دانش بودیم کد نرکت

های فصالیت خود قوی  کد در حون 

وکارهای  اند، توانستند کسب واردند 

سنتی را تحت نصاع قرار دهند و ما نیز 

در نظر داریم کد با امکانا  اتاق بانرگانی 

و حمایت اندوق نوآوری و نکوفایی 

بسترهایی را برای حمایت ان 

 بنیان ایجاد کنیم. های دانش نرکت

کالهی، ادور کار  بانرگانی را انجملد 

های حمایتی این تشک  نام برد و  برنامد

های  خاطرنشان کرد: نرکت

بنیانی کد بخواهند کار  بانرگانی  دانش

توانند ان تخفیفا  این  دریافت کنند، می

اور  رایگان  مند نوند و بد تشک  بهر 

 کار  بانرگانی خود را دریافت کنند.

های ادور  دراد هزیند 90بد گفتد وی، 

کار  بانرگانی ان طریق اندوق نوآوری و 

ها ان طریق اتاق  نکوفایی و باقی هزیند

 نود. بانرگانی تامین می

کد ما در این مجمع  وی با تاکید بر این

ها  کنیم کد حافظ منافع نرکت تالش می

بانیم، یادآور ند: بر این اساس تالش 

ها اندوق  نود تا در سایر استان می

اندانی کنیم.  گذاری خطرپذیر را  سرماید

ضمن اینکد اتاق بانرگانی نیز در حال 

 تاسیس مرکز نوآوری است.

های  ایم نرکت او گفت: سصی دانتد

نوپا، اندوق نوآوری و نکوفایی، 

مصاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری و اتاق بانرگانی رابطد تنگاتنگ 

دانتد بانند کد خونبختاند اکنون 

های  تصام  برای ارائد خدما  بد نرکت

 بنیان و نوپا ایجادند  است. دانش

همایش ساختارهای حمایتی 

وکارهای نوپا و نرکتهای  کسب

بنیان با همکاری اندوق نوآوری و  دانش

نکوفایی، دانشگا  آناد اسالمی، 

سانمان کارآفرینان ایران و مجلس 

 نورای اسالمی برگزار ند.
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 گذار مزایای عضویت سازی و یافتن سرمایه شبکه

 هاست بنیان در اتاق بازرگانی برای دانش 

 ادامد ان افحد قب  ...  

 

 دیدارها در این نمایش اه تازه شد

 

محمد ساالری نصب ان نرکت مو  فعنعاوری 

هونمند، حضور در نمایشگا  چندین معزیعت 

را کسب کردیم، اول اینکد تعصعامعالتعمعان بعا 

اندوق نوآوری و نکوفایی را ان نزدیک انجام 

دادیم. مالقت های انجام ند  منجر ند  تا 

رئیس اندوق بد طور مستقیم دستور انجام 

 درخواست ما را دادند کد جای قدردانی دارد.

ان سوی دیگر، یکسری ان نیانمندهعایعی کعد 

مطرح  کرد  بودیم را تعوانسعتعیعم ان طعریعق 

آننایی با نرکت هایی کد ان استعان هعای 

دیگر بد عنوان میان غرفد دار در نعمعایشعگعا  

حضور یافتند، پیدا کنیم و امیدواریم ان طعریعق 

توان داخلی و نرکعت هعای دانعش بعنعیعان 

 مشابد خودمان این نیانها را رفع کنیم.

او بد فرات های بکعری کعد ان معالقعا  بعا 

باندیدکنندگان تخصصی فراهعم نعد انعار  

کرد و افزود: بعد جعز تعان  نعدن دیعدار بعا 

مشتریان قدیمی، باندیدکنندگان خوبی هعم 

ان سانمان ها و نهادهای بزرگی بد نمایشگا  

دقعیعقعد  00آمدند و وقت گذانتند. حتی تا 

هم برای ننیدن احبت نعرکعت هعا وقعت 

گذانتد ند کد نشعان معیعدهعد ایعن نعیعان 

 ارتباطی دوجانبد بود.

بد گفتد وی، با توجد بد اینکد ما یک نرکعت 

سال فصالیت هسعتعیعم و جعزو  80با سابقد 

اولین نرکت هایی بودیم کد معجعون دانعش 

بنیانی دریافت کردیم در حعال حعاضعر تعمعام 

بانیگران حون  اتوماسیون انصتی و رباتیک را 

 می نناسیم.

او با بیان اینکد محصوالتمان هایتک اسعت و 

تمام ارنیاب ها با فصالیت نعرکعت آنعنعایعی 

دانتند برای همین بد راحتی معجعون دانعش 

بنیانی دریافت کعردیعم و در ارنیعابعی هعای 

ساالند هم مصموال مشکلی نداریعم بعا ایعن 

وجود بد نرکت هایی کعد قصعد دارنعد بعد 

تانگی مجون دانش بنیانی را دریعافعت کعنعنعد 

 تواید کرد، نکیبا بانند.
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اتحاديد تولیدكنندگان و 

 اادرکنندگان نرم افزار ايران

اتحادید نرکت های فنی مهندسی 

 حفاظت الکترونیک  و نبکد های ایمنی
 اتحادید انایع لوح های فشرد  ایران

انجمن تولیدکنندگان نرم افزار 

 تلفن همرا  ایران

اتحادید اادرکنندگان تجهیزا  

 پزنکی

انجمن بهیند سانی مصرف 

 انرژی ایران
 انجمن ارگانیک ایران

انجمن نرکت های مهندسی و 

 پیمانکاری نفت و گان و پترونیمی

اتحادید انایع هوایی و فضایی 

 ایران

انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان مانین 

آال  سنگین مصدنی، ساختمانی و 

 راهسانی

سندیکا تولیدکنندگان تجهیزا   انجمن نانران دیجیتال

 فن آوری اطالعا  ایران 
سندیکای تولیدکنندگان داروهای 

 دامپزنکی

 انجمن انایع خورنیدی
انجمن اادرکنندگان خدما  

 فنی و مهندسی ایران

 

انجمن انفی نرکت های 

 اتوماسیون انصتی

سندیکای تولیدکنندگان مکم  

 های رژیمی _غذایی ایران 

سندیکای نناسایی و 

 مکانیابی رادیویی

سندیکای ااحبان انایع 

 داروهای انسانی ایران
 سندیکای انصت برق

فدراسیون اادرا  انرژی و  سندیکای انصت مخابرا 

 انایع وابستد ایران

کانون طراحی و مهندسی و 

 طراحی مونتاژ ایران

 اعضای مجمع تشکل های دانش بنیان ایران

انجمن نرکت های 

 دانش بنیان استان 

 تهران

انجمن نرکت های 

دانش بنیان استان 

 اافهان 

انجمن نرکت های 

 دانش بنیان استان 

 خراسان رضوی

انجمن نرکت های 

دانش بنیان استان  

 کرمان

انجمن نرکت های 

دانش بنیان استان  

 لرستان

انجمن نرکت های 

دانش بنیان استان 

 مرکزی

انجمن نرکت های 

دانش بنیان استان  

 همدان

 انجمن های استانی

انجمن تولیدکنندگان و اادرکنندگان 

 محصوال  بیوتکنولوژی پزنکی ایران


