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 شناسنامه خبرنامه صدای دانش بنیان

 فهرست 

سند جهش تولید دانش بنیان بااداد 

تقاضای نوآوری و فناوری را تقودا  

 کند

 

مشکل ثب  سفاار  ماواد اولایا  

محصوالت دانش بانایاان  در  اا  

 پیگیری اس 

 

فعالی  سامان  قبلی صادور کاارت 

 بازرگانی ب  مدت دو ماه ادام  دارد

 

سند جهش تولید دانش بانایاان باا 

 نگاه ب  آدنده اقتصاد تدودن شود

 

دول  بارای مادداردا  اقاتاصااد از 

 ظرفی  تشکل ها استفاده کند

 

اقتصاد دانش بنیاان راه مایاان ب ار 

 برای تحقق اقتصاد مقاومتی اس 

  

عدم امکان ثب  سافاار  ماوجا  

 ها شد کاهش نقددنگی شرک 

 

معرفی اعضای مجمع تشاکالاهاای 

 دانش بنیان ادران

 گردآوری و اجرا: روابط عمومی 

 مجمع تشکل های دانش بنیان ادران

 028-81088088تلفن تماس: 

 028-87997998فکس: 

 

نشانی الکترونیکی: 

info@daneshbonyan.co 

 daneshbonyan.coنشانی ساد : 

 @daneshbonyan1391تلگرام:  

طبق قااناون  اماادا  از شارکا  هاا و 

موسسات دانش بنیان ک  منجر ب  تحاردا  

سم  عرض  نوآوری و ادجاد تاعاداد زداادی 

استارتاپ و شرک  دانش بنیان شد؛ اکناون 

زمان آن اس  با بازبینی در قانون، ساما  

تقاضای نوآوری و فناوری دعنی صنادع بزرگ 

 و پیشرو در کشور را تقود  کنیم.

ب  گزار  روابط عمومی ماجاماع تشاکال 

های دانش بنیان اداران، افشایان کا های 

رئیس مجمع با بیاان ادان ما الا  گافا : 

رودکرد کلی طرح تکی  بر اساتاارتااپ هاا و 

شرک  های زادشی اس  کا  در قااناون 

تصود  شده بار شاکال  87فعلی ک  سا  

گیری و افزادش تعداد آنها تاکید شده و طی 

ده  گذشت  بر اجرای آن اهتمام بسایااری 

شده اس . در واقع ما از نظر کمی  و  تی 

کیفی  موفق بوددم ک  شرکاتاهاای داناش 

بنیان نوپا و استارتاپ ها را ادجااد کانایام و 

پرور  دهیم ولی نکت  ادنجااسا  کا  در 

قانون جددد بادد مانند هر کشوری ددگری ب  

فکر صنادع بزرگ و پیشرو باشیم. صناداعای 

ک  قرار اس  مسیر  ارکا  تاکاناولاو دا  

شرک  های کوچ  را روشن کنند و ب  آنها 

و در واقع کل اقتصاد خط بدهناد. با  ناظار 

اکنون زمان  ماد  از شرک  های پیشرو و 

 بزرگ اس .

رئیس مجمع تشکل های دانش بانایاان باا 

بیان ادنک  سند جهش تولید  اوی م ال  و 

نکات مفیدی اس  ک  بادد ب  بهتردن نحو از 

آنها استفاده کرد، گف : برای مثا  در ناظار 

گرفتن اعتبار مالیااتای کا  مادت هااسا  

معاون  علمی و فناوری رداس  جماهاوری 

روی آن تحقیق انجام داده اسا . در واقاع 

اعتبار مالیاتی معاد  هزدنا  هاای اناجاام 
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شده برای تحقیق و توسع  ب  منظاور افازاداش ساهام با اش 

و تاجااری ساازی طارح هاای  R&Dخصوصی در فعالی  هاای 

 فناوران  اس .

او با بیان ادنک  دکی ددگر از نقاط مثب  سند ب  رسمی  شناختن 

دانش فنی اس  ک  د/ واقع تمام دارادی د  شرک  دانش بنیان 

ب  شمار می رود، گف : پس از تصود  ادن قانون باداد بایاش از 

ها روی آن کار شود تا سازو کاری برای ارزشگذاری، وثایاقا   ادن

گذاری، ارزدابی و غیره ادنگون  دارادی ها طرا ی و طی د  آدین 

نام  ای جه  اجرا اب غ شود. ب  رغم تمام تایایایاراتای کا  در 

ها و سرماادا  گاذاران هاما اناان  سالهای گذشت  رخ داده بان 

سنجند باداد  ها را می براساس برآورد دارادی های منقو  شرک 

 ب  صورت زدربنادی ب  ادن مسئل  پرداخت  شود.

او با تاکید بر ادنک  دکی از مهمتردن انتظاراتی ک  از ادان ساناد 

انتظار می رود جلوگیری از بروز هر گون  ساواساتافااده و رانا  

های وابساتا  با   ذکر شده تا شرک  29اس ، گف : طبق ماده 

نهادهای عمومی، دولتی و غیر دولتی نمی توانند از امکانات ادن 

قانون استفاده کنند، ک  بسیار قانون مهم و مثبتای اسا  ولای 

برخی از نهادها مانند قرارگاه سازندگی، آستاان قادس، ساتااد 

فرمان امام )ره(، بنیاد مستضعفان و غیره هم بادد ب  ادن لیسا  

اضاف  شوند. زدرا ادن نهادها از نظر مالای و رواباط سایااسای 

بسیار قدرتمند هستند و ع ق  بسیاری هم برای ورود ب  فعالی  

های دانش بنیان دارند ولی شرکا  داناش بانایاان واقاعای در 

بسیاری مواقع توان مقابل  و رقاب  با ادن نهادها را نادارد و در 

 بازار محکوم ب  نابودی اس .

سناد جاهاش  27و  87و  82در ادام  ک هی با اشاره ب  بندهای 

تولید دانش بنیان گف : تعدد صندوق های و بنایاادهاا در کشاور 

فسادزا و باعث افزادش بروکراسی و ات ف منابع و وق  اس  و 

از ادن رو پیشنهاد می شود از طارا ای و اداجااد صانادوقاهاا و 

 بنیادهای جددد در ادن قانون خودداری شود.

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان ادران در ادام  بی توجاهای 

ب   ضور شرک  های دانش بنیان در بازارهای جهانی را ناشای 

بایانام  از شرادط تحردم دانس  و گف : در ادن قانون نگاهی نمی

ک  بگودد چ ور ب  افزادش سهم صادرات محصوالت دانش بنیاان 

رسیم.  تی در ادن شراد ی ک  صادرات نف   از کل صادرات می

های ناجوانمردان  خیالای کام  و محصوالت مرتبط ب  خاطر تحردم

کنم ساهام صاادرات ماحاصاوالت  شده اس ، هنوز من فکر نمی

% بارساد. زماانای 8دانش بنیان از سهم صاادرات کشاور با  

ها داشتایام کا   توانیم بگودیم ک  جهش تولید در دانش بنیان می

% از ساهام کال ساباد 80% دا 20ادن محصوالت ب  طور مثا  

 صادراتی کشور را داشت  باشد.

ب  گفت  وی، در ماده های د  تا سوم تعایایان مصاادداق داناش 

بنیان صورت گرفت  ک  ادن امر در قانون موج  مای شاود طاو  

عمر قانون کوتاه شود. ب  طور کلی پیشنهاد می شاود تاعایایان 

مصاددق با قابلی  اولود  بندی و باازناگاری در اولاودا  هاای 

فناوری کشور توسط د  نهاد ک  ادنجا می تواند معاون  علمی و 

 فناوری رداس  جمهوری باشد، صورت پذدرد.

طی رادزنی مجمع تشکل های 

دانش بنیان با معاون  علمی و 

فااناااوری رداااساا  جاامااهااوری 

مشکل ثب  سفار  برخی از 

مواد اولی  مورد نیاز برای تولید 

محصوالت دانش بانایاان رفاع 

 شد.

ب  گازار  رواباط عاماومای 

مجمع تشکل های دانش بنیان 

ادران، پس از وصاو  گازار  

هادی مبنی بار تاوقاب ثابا  

سفار  مواد اولی  مورد نایااز 

برای تولیاد بارخای از کااال و 

محصوالت داناش بانایاان با  

دبیرخان  مجمع، مسئل  ماورد 

پیگیری قرار گرف  و با رادزنای 

های انجام شده میان مجمع و 

معااونا  عالامای و فانااوری 

رداس  جمهوری مشکل ثابا  

سفار  ادن گروه از شارکا  

ها با ارائ  گواهی دانش بنیان 

بودن آنها با  وزارت صاناعا ، 

معادن و تاجاارت رفاع شاده 

 اس .

هادی کا  تاماادال با   شرک 

اقدام درادن خصوص را دارناد، 

تقاضای خود مبنی بر درداافا  

باناایاان را باا   گاواهاای دانااش

هاا  دبیرخانا  ماجاماع تشاکال

ارسا  کنند تا پیگیری دردافا  

ادن گاواهای پاس از ارساا  

درخااواساا  باا  مااعاااوناا  و 

پیگیری از وزارت صم  توساط 

مجمع با ا اتاماا  ماوفاقایا  

 بیشتر صورت پذدرد.

مشکل ثب  سفار  مواد اولی  محصوالت   

 دانش بنیان  در  ا  پیگیری اس 

سرپرس  وزارت صنع ، معدن و 

کال  ای ب  رئایاس تجارت، در نام 

سازمان توسعا  تاجاارت اداران 

دستور داد تا سامان  قبلی صدور 

کارت بازرگانی ب  مادت دو مااه 

موازات سامان  جددد با   ددگر، ب 

 فعالی  خود ادام  دهد.

باا  گاازار  وزارت صاانااعاا ، 

سرپارسا  ادان وزارتا اانا  در 

کل ساازماان  ای ب  رئیس اب غی 

توسع  تجارت ادران اعا م کارد: 

ادجاد و استقرار سامان  دکپارچ  

بااناادی  اعااتاابااارساانااجاای و رتااباا 

اعتباری بارای صادور و تامادداد 

دق  عامال و  کارت بازرگانی، ب 

شفافی  در ادن خصاوص کاما  

مناظاور  رو ب  شادانی کرده؛ ازادن

رفع ادرادات و نواقص ا تاماالای 

سامان  و در ناظار گارفاتان آن 

دست  از متاقااضایاان و فاعااالن 

اقتصادی ک  تاکنون با  فارآداناد 

سامان  جددد آشنادی و تسالاط 

اناد، ضاروری اسا   پیدا ناکارده

ترتیبی ات اذ شود تا ب  مادت دو 

صاورت  ماه، هر دو سااماانا  با 

موازات، ب  فعالایا   زمان و ب  هم

خود ادام  دهد. جعفر سرقینای، 

هم نایان اظاهاار کارده اسا : 

مااحاادودداا  ارائاا  خاادمااات و 

تسهی ت ب  صادرکنندگانای کا  

نسب  ب  بازگش  ارز  اصال از 

اناد،  صادرات خاود اقادام ناکارده

آمده میان  عمل برابر با توافقات ب 

سازمان توسع  تجاارت اداران و 

بان  مرکزی، ب  قوت خود باقای 

 خواهد بود.

فعالی  سامان  قبلی صدور کارت بازرگانی ب  

 مدت دو ماه ادام  دارد
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نشس  مجازی کمیسیون کس  و کارهای دانش بنیان اتاق ادران 

با  ضور جمعی از نمادندگان مجلس شورای اس می و اعضاای 

کمیسیون با موضوع انتقا  نظرات و دددگاه های ب ش خصوصای 

 در زمین  طرح جهش تولید دانش بنیان برگزار شد.

ب  گزار  روابط عمومی مجمع تشکل های دانش بانایاان اداران، 

ادن جلس  با  ضور مهدی طییانی نمااداناده اساتاان اصافاهاان، 

سیدا سان خان دوزی، مجتبای تاواناگار، ماجاتابای رضاا خاواه 

نمادندگان استان تهران، سیم  محمودی نمادنده شهرضا و اخاوان 

دبیرکمیسیون اقتصادی، افشین ک هی رئیس کمیسیون کس  و 

کارهای دانش بنیان اتاق ادران و جمعی از اعضاای کامایاسایاون 

کس  و کارهای دانش بنیان اتاق ادران و کامایاسایاون اقاتاصااد 

 نوآوری اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

در ادن نشس  طرح جهش تولید دانش بنیان کا  اکاناون باا دا  

فورد  در برنام  کاری مجلس قرار دارد، مورد بررسی و تباد  نظر 

قرار گرف  و اعضای اتاق ب  ارائ  نظرات کاارشانااسای خاود در 

خصوص بندهای م تلب طرح، خ ها و ناقااط قاوت و ضاعاب آن 

 پرداختند.

در ابتدای نشس  افشین ک هی رئیس مجمع تشکل های دانش 

بنیان و رئیس کمیسیون کس  و کاارهاای داناش بانایاان اتااق 

بازرگانی ادران ب  نمادندگان مجلس و  اضران در نشس  مجاازی 

خیر مقدم گف  و مشارک  باالی اعضا را نشان باارز از اهامایا  

ودژه قانونگذاری در  وزه دانش بنیان دانس  و گف : برای اولایان 

سا  بازبینی می  80بار در تاردخ قانونگذاری کشور قانونی بعد از 

سا  داردم و ادن  10شود. در شراد ی ک  قوانینی با عمر بیش از 

نشان  درک درس  نمادندگان مجلس از زدس  بوم دانش بنیان و 

 نوآوری اس .

در ادام  طییانی نیز با تاکید بر ادنک  بادد از اقتصاد مبتنی بر نفا  

گذر کنیم گف : طرح موجود ب  رغم نقدهادی ک  بر آن وارد اسا  

ولی با هدف پر کردن خ های قانونی و رفع مشک ت شرک  های 

دانش بنیان تدودن شده اس  و کام  آماده هستیم تا با مشارک  

و مشاوره ب ش خصوصی مت صص در ادن  وزه تقنین کم عایا  

 تری از قوه مقنن  را شاهد باشیم.

ک هی ب  رسمی  شناختن دارادای هاای ناامشاروع و اعاتاباار 

مالیاتی ب  نفع رشد ب ش تحقیق و توسع  در شرک  های دانش 

بنیان از نکات مثب  و امیدب ش طرح جهش تولید دانش بنیاان با  

شمار میرود. او با بیان ادن م ل ، گف : بهتر بود نمادندگان ب ش 

خصوصی دعنی اتاق بازرگانی در زمان انشای طرح  ضور داشتند 

ولی اکنون هم فرص  را میتنم می دانیم و هم  ت شماان را با  

 کار میگیردم تا نق   نظرات ب ش خصوصی در قانون لحاظ شود.

فرزدن فرددس عضو کمیسیون کس  و کارهای دانش بنیان اتااق 

ادران نیز ب  طرح ماواردی از ساناد پارداخا  و گافا : روداکارد 

خودکفادی بدون توج  ب  الزامات ارتباط با جامع  جهانی پسنددده 

نیس  ضمن ادنک  ب ش خصوصی همیش  با  دناباا  افازاداش 

سهم در تولید و صادرات اس  ک  بادد برادش برنام  ای در ناظار 

 گرف . همین ور در قانون ب  مقررات زدادی توجهی نشده اس .

ب  گفت  وی، تاکید بر فضای استارتاپی و شرک  های زادشای و 

دانشگاهی در ادن قانون هم مانند قانون گذشت  ددده می شود و 

در مقا  ب  شرک  های بزرگ ک  نقش لوکوموتیوهای اقتصادی را 

دارند و انتظار می رود ک  بقی  شرک  های کوچ  و ماتاوساط را 

 راهبری کنند، بی توجهی شده اس .

چمنیان نائ  رئیس کمیسیون اضاف  کرد: ورود ب  مصاددق دانش 

بنیان در وظادب قانون نیس  و بادد نهادی مانند معاون  علمای و 

فناوری رداس  جمهوری ب  ادن مسئل  ورود کند. قانون بااداد با  

طور کلی تدودن شود و جزئیات در آدنده در آدین نام  هاا در ناظار 

گرفت  شوند خصوصا ادنک   وزه نوآوری همان ور ک  از نامش بار 

 می آدد در لحظ  در  ا  تیییر و تحو  اس .

چمنیان در بحث  ماد  ها، نق   ای برای پادان تسهی ت در نظار 

گرفت  شود، گف :  ماد  خوب اس  ولای اگار دادامای بااشاد 

همانند وضعیتی ک  برای صنع  خودروسازی روی داده برای بقی  

صنادع هم رخ میدهد. بادد  ماد  ها جادی تمام شاود و شارکا  

 روی پای خود بادستد.

او هم نین ب  قوانین کار اشاره کرد ک  اغل  ب  صورت دکجانب  و 

ب  نفع کارگر نوشت  شده اس  ولی نیروی انسانی شرک  هاای 

دانش بنیان هم  در زمره ن بگانی هستند ک  ناقاش کالایادی در 

فرآدندهای شرک  ادفا میکنند رفتن و ترک کار ادن نیاروهاا ضاربا  

سنگینی ب  شرک  دانش بنیان وارد می کند بادد قانونی تادودان 

 شود ک  نیروی کار ب  را تی قادر ب  خروج از کار نباشد.

محسن میرصدری بازرس مجمع تشکل های دانش بنیاان نایاز باا 

طرح جهش تولید دانش بنیان گف  در ادن قاناون  1اشاره ب  ماده 

ذکر شده ارگان های دولتی گواهینام  های بیان الامالالای را از 

شرک  های دانش بنیان طل  نکنند. در  الیک  بسایااری از ادان 

گواهینام  ها در داخل قابل صدور هستند و اگار گاواهایانااما  را 

ناددده بگیردم س ح کیفی  محصوالت کااهاش پایادا مایاکاناد و 

همین ور بدون ادن مجوزها امکان ورود ب  بازارهای جهانای را از 

 دس  می دهیم.

او تاکید کرد: در قانون بادد نقش تشکل های تا اصاصای با اش 

 خصوصی ب  روشنی در سند مش ص شود.

 در کمیسیون کس  و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ادران با  ضور نمادندگان مجلس م رح شد؛

 سند جهش تولید دانش بنیان با نگاه ب  آدنده اقتصاد تدودن شود
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 ادام  از صفح  قبل ...

شهاب جوانمردی نائ  رئیس کمیسیون اقاتاصااد ناوآوری اتااق 

تهران نیز گف : اولود  ها را بادد در اسناد باالدستی ددد و جزئیات 

را ب  آدین نام  ها سپرد. بادد در تدودن قانون اباتادا رفاع ماواناع، 

تمرکز بر توسع  بازار و شتابدهی مسیر را در نظر گرف  تا جهش 

تولید رخ دهد. تشکل های ب ش خصوصی بادد با نظر کارشناسی 

اعضای خود برای آدنده اقتصاد دانش بنیان هدفگذاری و باازار را 

آمادش کنند و مجلس بر اساس آنها قوانینی را وضع کند ک  منجار 

سا  آداناده تضامایان  80ب  تسهیل گری و شتابدهی شود تا در 

 کننده  رک  سردع صنادع باشد.

او افزود: در کس  وکارهای دانش بنیان باا ماواناع جادی روبارو 

هستیم چون مقول  جدددی اس  مسائل عادی آن مانند مالیات و 

بیم  و گمرک هم شرادط ودژه ای دارد و م تص ادن شارکا  هاا 

 بادد دستورالعملی در نظر گرف .

در پادان طییانی پس از استماع صحب  های  اضران در جالاسا  

مجازی با بیان ادنک  هنوز در مار الا  تادودان طارح هساتایام از 

پیشنهادها و نق   نظرات ب ش خصوصی استقبا  کرده و اباراز 

امیدواری کرد تا قانونی جامع و مانع در جه  رشد اقتصاد داناش 

 بنیان با نگاه ب  جهش تولید اقتصاد دانش بنیان تدودن شود.

ب  هم  مجمع تشکل های دانش بانایاان اداران، 

نشس  وبیناری معرفی خدمات مالی و اعتبااری 

صندوق نوآوری و شکوفادی ودژه شارکا  هاای 

انجمن صنفی تولید کنندگان و فان ”  دانش بنیان 

شهارداور  88س  شنب  “  آوران صنعتی ساختمان

 ماه برگزار شد.

 وبینار

ب  هم  مجمع تشکل های دانش بانایاان اداران، 

نشس  وبیناری معرفی خدمات مالی و اعتبااری 

صندوق نوآوری و شکوفادی ودژه شارکا  هاای 

اتحادد  شرک  های فنی مهندسی ” دانش بنیان 

دکشنبا  “   فاظ  الکترونی  و شبک  های ادمنی

 شهردور ماه برگزار شد. 28

 وبینار
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 گفتگو با سحر بنکدارپور دبیرکل مجمع تشکل های دانش بنیان ادران

 دول  برای مددرد  اقتصاد از ظرفی  تشکل ها استفاده کند

اکنون نقش م الب  گری تشکل ها ب  دلیل تاحاردام هاا و باحاران 

اقتصادی ناشی از شیوع ودروس کرونا جدی تر از گذشت  اس  در 

صورتیک  دول  ب  تعهدات مالی خود با شرک  های ب ش خصوصی 

پادبند نباشد  یات شرک  ها ب  م اطره می افتد و بادد بارای آناهاا 

 چاره انددشی کرد.

ب  گزار  روابط عمومی مجمع تشکل های داناش بانایاان اداران، 

بنکدارپور دبیرکل مجمع با بیان ادنک  شرک  ها از تشکلهاا اناتاظاار 

دارند ک  مشک تشان را با دول  پیگیری کنند، گافا : در وضاعایا  

عادی ادن ارتباط برقرار اس  ولی در بحران اقتصادی ادن خواساتا  

پر رنگتر و انتظارات بیشتر میشود زدرا کارفرمای اصلی دول  اسا  

و اگر دول  ب  تعهدات مالی خود با ب ش خصوصی پادبناد نابااشاد 

 یات شرک  ها ب  م اطره می افتد و بادد برای آنها چاره انددشای 

کرد. در وضعی  فعلی ک  دول  ب  دلیل تحردم ها و بحران اقتصادی 

ناشی از شیوع ودروس کرونا با مشک ت بسیاری روبرو اس  نقش 

 م الب  گری تشکل ها جدی تر هم شده اس . 

 

 تشکل ها نمادنده ب ش خصوصی هستند

بنکدارپور با تاکید بر ادنک  تشکل ها نمادنده ب ش خصوصی هستند، 

گف : انتقادی ک  از وزارت صنع ، معدن و تجاارت وجاود دارد ادان 

اس  ک  طی مشورت با چند شرک  خاص ب  ادن نتیج  می رساد 

ک  ثب  سفار  محصو  و کاالدی را متوقب کند در صاورتایاکا  آن 

شرک  ها نمادنده صنب نیستند و اغل  بر پاد  ماناافاع شا اصای 

خودشان ب  مسئوالن وزارت ان  اط عات میدهند. انتظاار مای رود 

وزارت صم  در خصوص تصمیم گیری برای چنین مسائلی ک   یات 

و بقای شرک  ها را تح  تاثیر قرار میدهد از تشکل های ت صصای 

 آن صنع  استع م بگیرد و با تشکل ها مشورت کند.

 

 تشکل ها بادد ب  دول  مشاوره بدهند

او در ادام  از توقب روند ثب  سفار  برخی کاالهاا گا دا  کارد و 

افزود: از اوادل اسفند ماه شرک  های وارد کننده ب  دلایال بساتا  

شدن ثب  سفار  قادر ب  واردات نیستند و بعضی از محاصاوالتای 

ک  میزان تولید داخلی آنها کمتر از نیاز کشور اس  با کمبود مواجا  

شده اس . از سوی ددگر چند ماهی هس  ک  ثب  سفار  ماواد 

 اولی  هم بست  شده و منجر ب  توقب روند تولید شده اس .

دبیرکل مجمع تشکل های دانش بنیان ادران با بیان ادنک  دول  باداد 

برای مددرد  اقتصاد کشور از ظرفایا  تشاکال هاای تا اصاصای 

استفاده کند، افزود: تشکل ها ب  دلیل اطا عاات جااماعای کا  از 

وضعی  صنب و کس  و کارشان دارند می دانند در هر  وزه ای چند 

تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و غیره داردم. وقتی در صاناعاتای 

تعدادی شرک  دانش بنیان تولید کننده داردم ک  در مجموع دو سوم 

نیاز بازار را پوشش میدهد بنابرادن شرک  های واردکننده باداد دا  

سوم ددگر را تامین کند. وقتی دول  ثب  سفار  آن کاال را متوقاب 

می کند، در واقع ب شی از نیاز بازار بدون پاسخ باقای مای مااناد؛ 

عرض  کمتر از تقاضا می شود تعاد  بازار بر هم مایا اورد، قایاما  

 محصو  باال می رود نارضادتی هم افزادش می دابد.

 

 خدم  رسانی ب  اعضا در شرادط کرونا

او در ادام  خدمات مجمع ب  اعضا را برشامارد و گافا : بارگازاری 

همادش و نشس  ها با هدف ا صا نیاز و عرض  ادده، برگزاری دوره 

های آموزشی کوتاه مدت و دوره ای متناس  با نیاز شارکا  هاای 

دانش بنیان، جذب تشکل ها، ادجاد روابط همکاری با صندوق نوآوری 

و شکوفادی جه  ارتقا شرک  های دانش بنیان و برقراری تعام ت 

فی مابین، آموز  آگاهی ب شی و ارائ  اط عات ب  شرک  هاا و 

بنگاه های اقتصادی جه  ارتقا ب  درج  دانش بنیان و اط ع رسانی 

 تسهی ت دانش بنیان از جمل  خدمات مجمع ب  شمار می رود.

 او افزود: ب  دلیل شیوع ودروس کرونا و ق ع زنجیره انتقا ، برگزاری

 

 ...  9ادام  در صفح  
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  سید محسن دهنوی عضو هیات رئیس  مجلسدادداش  

اقتصاد دانش بنیان راه میان بر برای تحقق اقتصاد مقاومتی اس  ادن 

های اخیر در س نرانی های رهبر معظم انق ب، تکرار  مفهوم، در سا 

 شده اس  ک  نشان دهنده اهمی  ادن  وزه اس . 

شرک   7000توسع  شرک  های دانش بنیان و رسیدن آنها ب  بیش از 

هزار میلیارد تومان نشان دهنده اقبا   820و  جم فروشی بیش از 

فعاالن علم و فناوری کشور ب  ادن  وزه اس . ادن دستاوردها  اصل 

های دانش مجلس شورای اس می در  اجرای قانون  ماد  از شرک 

سا  گذشت  و پس از تصود  و اب غ آن اس . هر چند  80طو  

دستاورد قابل توجهی اس  اما کافی نیس ، وقتی اتفاقات روی داده 

در ادن  وزه را مرور می کنیم می بینیم ک  بنگاه های بزرگ اقتصادی 

روی خوشی ب  ادن  وزه نشان نداده …  اعم از نف  و گاز، خودرو و 

ای در کشور وجود دارد ک  جلو دانش  اس . کماکان قوانین نانوشت 

بنیان شدن اقتصاد کشور را می گیرد. واقعا جای تأسب اس  برای 

کشور ما، ک  در آن شرک  های خوبی در  وزه تولید تجهیزات نف  و 

گاز ادجاد شوند ولی کماکان نگاه ب  خارج باشد، محصوالت با کیفی  

داخلی بازار نداشت  باشد و متأسفان  برخی از مددران دولتی، نگاه 

شان ب  خارج و خرددهای خارجی باشد، صنع  دانش بنیان داخلی 

رشد نکند و در شرادط تحردم کشور ضرب  ب ورد. راه اصلی رشد شرک  

های دانش بنیان و تبددل شدن آنها از شرک  های کوچ  و متوسط 

)SME(  ها ب  شرک  های بزرگ، تنها و تنها ادجاد بازار برای آنها و خردد

از آنهاس  تا بتوانند کس  و کار خودشان را گستر  بدهند، توان 

رقاب  با شرک  های بزرگ جهانی را پیدا بکنند. در طو  چند سال  

گذشت  شرادط برای رشد برخی شرک  های تولید کننده دارو و داروی 

نوترکی  ادجاد شد، بسیاری از داروهای وارداتی با کیفی  خوب و قیم  

کمتر تولید شدند. االن تبددل ب  صادر کننده شده ادم. تنها و تنها د  

دلیل داش  آن هم اعتماد ب ش دولتی ب  تولید کننده داخلی و ادجاد 

 بازار برای آن بود.

نظام اقتصاد سنتی کشور، الجرم بادد تیییر کند، اقتصاد دانش بنیان با 

ب شی نگری و نگاه جزدره ای قابل تحقق نیس ، نمی شود مدعی 

توسع  صنع  ماشین سازی دانش بنیان داخلی شد ولی قواعد 

گمرکی را کماکان  امی واردات ماشین آالت چید. نمی شود مدعی 

 ماد  از تولید داخل شد و بان  های کشور کماکان مشیو  فعالی  

شود مدعی خردد از تولیدات داخلی شد  های سوداگرادان  باشند. نمی

ولی شاهد افو  برندهای تولید داخلی در اثر واردات بی رود  کاالها 

شد. بادد نگاهی ک ن نگر  اکم شود و هم  ب ش های کشور را در ادن 

جه  همراستا کند تا شاهد رسوخ دانش در ب ش های م تلب اقتصاد 

های اخیر با توج  ب  تأکیدات رهبر معظم  و صنع  کشور باشیم.در سا 

انق ب، مردم کشور وظیف  خود را در زمین  خردد از محصوالت ادرانی ب  

خوبی ادا کرده اند، اما متأسفان  دستگاه های دولتی، ک  در ادن زمین  

انتظاری بیشتری از آنها می رف ، وظیف  خود را ب  خوبی انجام نداده 

اند. ب  عنوان مثا  در زمین  محصوالت مربوط ب  صنع  خودرو، شرک  

های دانش بنیان زدادی ادجاد شد ک  می توانستند کیفی  محصوالت 

ادن صنع  را ارتقاء دهند اما ب  هر دری زدند بست  بود، چرا ک  بازاری 

انحصاری داشت  و دغدغ  ای برای ارتقاء خود ندارند، بسیاری از صنادع 

ددگر نیز ب  همین شکلند. در صنع  نف  کشور وضعی   ساس تر 

اس  چرا ک  تأمین عمده بودج  کشور از ادن مسیر اس . چ  بسیار 

ق عاتی وجود دارند ک  ب  دلیل تحردم، امکان واردات آن وجود ندارد و 

در گذشت  متأسفان  ب  دلیل فرهنگ وابستگی در ادن صنع ، تولید 

 ها شکل نگرفت  اس . کنندگانی در آن زمین 

در گام دوم انق ب ک  اختصاص ب  جوانان دارد، دوره شکل گیری 

نگاهی مستقل و با تکی  بر توان داخلی و اعتماد ب  استعداد و توانادی 

جوانان ادن کشور اس . چگون  میشود ک  همین جوانان در پی یده تردن 

های نظامی بدرخشند اما کشور در صنادع ب  مرات   ها در عرص  فناوری

ساده تر بلنگد. در گام دوم انق ب، با هم  جوانان انق بی سن  های 

وابست  و زنگ زده گذشت  متحو  شده و راه پیشرف  دانش بنیان 

کشور هموار خواهد شد. در گام دوم انق ب، برنام  ردزی و ت   کشور 

های ناجوانمردان  خواهد بود، مش ص اس   خنثی سازی کامل تحردم

ک  تحردم کشور وقتی ما صادرات ت  محصولی داردم ب  را تی قابل 

انجام اس . ولی وقتی اعتماد ب  شرک  های دانش بنیان شکل گرف  

و آنها نف  را تبددل ب  انواع محصوالت قابل صادرات کردند و دامن  

محصوالت و مشتردان جهانی کشور افزادش چشمگیری داش ، عم  

 کشور تحردم ناپذدر میشود.

  اقتصاد دانش بنیان راه میان ب ر برای تحقق اقتصاد مقاومتی اس 
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 دابی راددودی گف : میثم صالحی عضو هیات مددره سنددکای شناسادی و مکان

 ها شد عدم امکان ثب  سفار  موج  کاهش نقددنگی شرک 

عدم امکان ثابا  سافاار  و کاماباود ماواد اولایا ؛ 

ها  سازی محصوالت را متوقب کرده و تحودل پرو ه آماده

ب  تاخیر انداخت  و در نهاد  موج  کاهش ناقادداناگای 

 ها شده اس . شرک 

ب  گزار  روابط عمومی سانادداکاای شانااساادای و 

دابی راددودی، میثم صالحی عضو هایاات مادداره  مکان

وکاارهاا بااداد باا آن  سنددکا ب  مشک تی کا  کسا 

هاای  وپنج  نرم کنند اشاره کرد و گفا : تاحاردام دس 

هاای  ظالمان  ک  مجبور ب  دور زدن آن هستیم، هزدانا 

بسیاری را ب  اقتصااد کشاور تاحامایال کارده اسا ؛ 

 78هم نین بروز ودروس منحوس کرونا از بهمن ساا  

تا ارددبهش  امسا  موج  بست  شدن مرزها شاد و 

هاا در کشاور کااهاش   ه ب  دنبا  آن قراردادها و پارو

گیری داف  ک  منجر ب  کم شادن ناقادداناگای و  چشم

وکارها شده اس . ماجاماوع  ها در کس  افزادش هزدن 

ها را تح  شعاع  ادن عوامل، پتانسیل و ظرفی  شرک 

 قرار داد.

او افزود: تامایان ماواد اولایا  و بساتا  شادن ثابا  

ای  ها را با مشاکا ت عادداده ها اغل  شرک  سفار 

روبرو کرده اس . در صنع  ما ق عات الاکاتارونایاکای 

پزی جز مواد اولیا  اسا .  مانند شکر و آرد در شیردنی

متاسفان  در کشور نیز زدرساخ  و دانش تاولایاد ادان 

ادام؛ لاذا  ق عات وجود ندارد و از ادن باب  کام  وابست 

ب  دلیل عدم امکان ثب  سفار  و عدم ت اصایاص ارز 

ب  سب  نبود ارز، اغل  قراردادها با تاخیر مواج  شاده 

 اند. شده ها مشمو  جردم  و برخی از شرک 

او از چند نرخی بودن ارز انتقاد کرد و گف : ادن مسئلا  

شاده کااالهاا بااال بارود و  باعث شده قایاما  تاماام

ک  گروهای از افاراد  کننده متضرر شود در الی مصرف

بدون ضاب   ب  ارزهای دولاتای دساتارسای دارناد و 

هاای  برند. امیدواردام سااماانادهای سودهای ک ن می

شده در  اوزه صاادرات و واردات و بارگشا   شروع

دار باشد و در بستر منااسابای  دالرهای صادراتی ادام 

بازان هم در کنار رشد قایاما    رک  کند.  ضور سفت 

سک  و نوسان ارز بازار را فلا  کارده اسا . ماردم و 

 هم  فشار را ندارند. وکارها ددگر طاق  ادن کس 

های عمل نشده و  اتای ماتانااقا   صالحی ب  وعده

ها و نهادهای دولتی اشاره کرد و گف : تحردام  دستگاه

اند، ودروس کرونا هم کا   را زورگودان ب  ما تحمیل کرده

هاا و  معضل جهانی اس ؛ در ادان باازه، با اشانااما 

هاای زداادی را از ناهاادهاای ما اتالاب کا  از  وعده

های ملی هم م رح شدند را شنیددم. اغلا  باا  رسان 

ها بااعاث ساردرگامای  هم در تناق  بودند و هم  ادن

بیشتر شده اس . بادد ناگااه اسااسای با  سااخاتاار 

مددردتی کشور داشت  باشیم تا ببینیم جامع  با  چا  

سم  و سودی در  ا   رک  اس . آدا مددران کشاور 

راستا و همسو با هم هستند؟ آدا در ادان شاراداط  هم

دهند با اتحاد و بااوجاود اخاتا فاات،  س  ، اجازه می

 دکپارچ  عمل کنند؟

ها از سرماد  چندسال  خاود  او با دادآوری ادنک  شرک 

توانند بگذرند و ب  خاطر ودروس و تحردم کاارشاان  نمی

کنند، گف : زمانی ک  بحث ادام   ایاات  را تع یل نمی

آدد ددگر ناگزدر ب  انجام خایالای  د  شرک  ب  میان می

از کارها هستاناد. بسایااری در ادان مادت با  دالدال 

اقتصادی تیییر و تحوالتی در شاخ  فعالی  خود اداجااد 

کردند و دس  ب  تولید محصوالتی مارتاباط با   اوزه 

س م  مانند ماس  و الکل دا تجهیزات پزشکای ماثال 

ونتی تور زدند ک  اقدام مثبتی اس  زدرا راهای اسا  

برای بقای شرک  ولی نکت  ادن اس  ک  چاناد درصاد 

توانند ب  سرع   صنادع ادن تفکر و چابکی را دارند و می

 ادن تیییر را در خودشان ادجاد کنند.

مردان و  اکاوما  ماا  او تاکید کرد: الزم اس  ک  دول 

 تما فکرهای زدرساختی و بنیادی را رقم بزنند. کاما  

ها ب رخد تاا  زدادی بادد ب  صنادع بزرگ بشود تا چرخ آن

تر  رک  کاناناد. در واقاع  های کوچ  تبع آن، شرک  ب 

 نکرده تبددل ب  مرداب شود. ادن آب راکد نماند ک  خدای

هاا  ب  گفت  صالحی، ادن در شراد ی اس  ک  شرکا 

هاادای  اند کا  باا رو  با مسائل بسیاری مواج  شده

مثل تعددل نیرو، کم کردن شیف  کاری، کاهش مزادا و 

غیره سعی در کنتر  آن دارند. شیوع کاروناا عا وه بار 

هااای  ای کا  ادااجااد کارده هازدانا  مشاکا ت عاددااده

سازی،  فظ بهداش  و ضدعفونی را هم ب  خانوار  پاک

 ها اضاف  کرده اس . و هم شرک 

 ... 7ادام  از صفح  

روددادهای فیزدکی و چناد هامااداش 

پیش بینی شده مجمع تشکال هاای 

دانش بنیان را لیو کرددم و تا جاادای 

ک  امکاان داشا  رودادادهاا را با  

 صورت مجازی برگزار می کنیم.

بنکدارپور با اشاره ب  برگزاری روداداد 

مجاازی دات راداناکاس گافا : دات 

رادنکس دکی از تجرب  هاای بسایاار 

هزار نفر از  80موفق اس  ک  بالغ بر 

آن بازددد کردند، دلایال اصالای ادان 

استقبا  ع وه بر محتوای مناس  و 

ماها  بارای هامااهاناگای  1رادزنی 

نهادها و دستگاه های م تلب دولتی 

و شرک  های با اش خصاوصای و 

 ضور دو معاون وزدر در روداداد؛ با  

کار گیری تیم  رف  ای فیلمبرداری و 

صدابرداری بود ک  موج  شد کیفی  

صدا و تصودر باالدی ب  م اطبان ارائ  

شود. ادن مسئل  هم منوط ب  صارف 

هزدن  باالدی اس  ک  بددهی اسا  

برای برگزاری هم  روددادهاا اماکاان 

 آن وجود ندارد.

برگزاری مجازی روددادها در اباتادای 

شیوع ودروس کرونا راهاکاار بسایاار 

م لاوبای باود کا  از تاوقاب روناد 

باارگاازاری جاالااسااات، ماایاازگااردهااا و 

سمینارها جلوگیری کرد. بنکدارپور باا 

بیان ادن م ل ، گف : عارض  ای کا  

ادن روزها با آن مواج  هستیم تاعادد 

برگزاری وبیناارهااسا  کا  ماوجا  

روزمرگی و دلازدگای شاده اسا ؛ 

افراد وارد جلس  مجازی می شوند و 

همزمان ب  دداگار کاارهاادشاان هام 

رسیدگی میکنند  ضور در رودادادهاا 

در درج  دوم اهمایا  قارار گارفاتا  

اس  در صورتی ک  افاراد باا تاماام 

 واس و تمرکز در جلسات فایازداکای 

 ضور دارناد. با  ناظار ماوضاوعاات 

تکراری، آموز  های بی کایافایا  و 

فراوانی تعداد ادن وبیناارهاا ماوجا  

 ادن مسئل  شده اس .



     

     

     

     

     

     

اتحادي  تولیدكنندگان و 

 صادرکنندگان نرم افزار ايران

اتحادد  شرک  های فنی 

مهندسی  فاظ  الکترونی   و 

 شبک  های ادمنی

اتحادد  صنادع لوح های فشرده 

 ادران

انجمن تولیدکنندگان نرم 

 افزار تلفن همراه ادران

اتحادد  صادرکنندگان تجهیزات 

انجمن بهین  سازی مصرف 

 انر ی ادران
 انجمن ارگانی  ادران

انجمن شرک  های مهندسی 

و پیمانکاری نف  و گاز و 

 پتروشیمی

اتحادد  صنادع هوادی و فضادی 

 ادران

انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان 

ماشین آالت سنگین معدنی، 

 ساختمانی و راهسازی

 انجمن ناشران ددجیتا 

سنددکا تولیدکنندگان 

تجهیزات فن آوری اط عات 
سنددکای تولیدکنندگان داروهای 

 دامپزشکی

 انجمن صنادع خورشیدی
انجمن صادرکنندگان خدمات 

 فنی و مهندسی ادران

 

انجمن صنفی شرک  های 

 اتوماسیون صنعتی

سنددکای تولیدکنندگان 

مکمل های ر دمی _غذادی 

سنددکای شناسادی و 

 مکانیابی راددودی

سنددکای صا بان صنادع 

 داروهای انسانی ادران
 سنددکای صنع  برق

فدراسیون صادرات انر ی و  سنددکای صنع  م ابرات

 صنادع وابست  ادران

کانون طرا ی و مهندسی و 

 طرا ی مونتا  ادران

    

    

 انجمن شرک  های 

دانش بنیان استان  

 کرمان

 انجمن شرک  های

دانش بنیان استان   

 لرستان

 انجمن شرک  های

دانش بنیان استان  

 مرکزی

 انجمن های استانی

انجمن صنفی کارفرمادی 

ماشین سازان صنادع غذادی 

 

انجمن تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان محصوالت 

 بیوتکنولو ی پزشکی ادران

انجمن شرک  های دانش بنیان س م  انجمن شرک  های دانش بنیان خراسان انجمن شرک  های دانش بنیان استان 

انجمن شرک  های دانش بنیان س م  

انجمن آزمادشگاه های همکار 
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انجمن تولیدکنندگان     های 

 هیدروکربنی ادران 

انجمن صنفی تولیدکنندگان و فن 

 آوران صنعتی ساختمان 


