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نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای توسعه صادارت دانش 
بنیان و خالق با حضور روسای فرا سیون مرزنشینان و فرا سیون 
توسعه روابط  شورهای عضو ا و با پیشنهاد تشکی   میته مشترک 
مزمع تشک  های دانش بنیان و مر ز نوآوری و  تابدهی صادرات 
اتاق بازرگانی ایران با این دو فرا سیون و با محوریت  ر ت های 

 دانش بنیان و خالق برگزار  د.

به گزارش روابط عمومی مزمع تشک  های دانش بنیان ایران ، این 
نشست هم اندیشی با حضور روسای فرا سیون های مرزنشینان و 
 شورهای عضو ا و، افشین  الهی رئیس مزمع و همینطور 
نمایندگانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک علم و 
فناوری پردیس، مر ز تحوم و پیشرفت ریاست جمهوری و جمعی از 

 بازیگران این زیست بوم برگزار  د.

افشین  الهی رئیس  میسیون  سب و  ارهای دانش بنیان و 
رئیس مزمع تشک  های دانش بنیان ضمن خو امدگویی به 
حاضران با تا ید بر اینکه بزرگترین مشک   ر ت های دانش بنیان 
ورود به بازار است، گوت: اثرات تحریم، بازار غیررقابتی داخ ، 
بازارهای سنتی و  ر ت های وابسته فرصت چندانی برای جوان ها 
و تازه واردها باقی نمی گذارند. صنایع قدیمی و سنتی نیازمند 
دگردیسی هستند و باید  مک  نیم تا ضمن درک اهمیت تحوم 

 دیزیتام فرآیند انتقام را به درستی پیاده سازی  نند.

 الهی با بیان اینکه برای تدوین طرح جهش تولید دانش بنیان با 
نمایندگان مزلس تعامالت بسیار خوبی دا تیم، گوت: استقبام 
می  نیم تا ارتباطات و تعامالت بین نمایندگان مزلس و  میسیون 
های اتاق بازرگانی و تشک  های تخصصی تقویت  ود تا با تدوین 
قوانین متناسب با وضع اقتصاد و جامعه، امور  سب و  ارها در 

  شور تسهی   ود.

او افزود: مر ز نوآوری و  تابدهی صادرات اتاق بازرگانی ایران 
تاسیس  ده تا بازارها و فرصت های صادراتی را برای  ر ت های 

 دانش بنیان پیدا  ند.

مهدی اقتصادی سرپرست مر ز نوآوری و  تابدهی صادرات اتاق 
بازرگانی ایران نیز ضمن خو امدگویی به نمایندگان مزلس و 
حاضران در نشست، گوت: با توجه به فرمایشات مقام معظم 
رهبری در خصوص نامگذاری جهش تولید برای امسام تمام تمر ز 
مر ز نوآوری و  تابدهی صادرات را بر  ناسایی و توانمندسازی 
 ر ت هایی  ه محصوالت صادرات محور تولید می  نند، قرار 

 دادیم.

او با ا اره به اینکه باید ذهنیت مدیران اجرایی را به سمت و سوی 
 1درصد ایده ها و در ایران  5نوآوری تغییر دهیم، گوت: در دنیا 

 111درصد ایده ها به تشکی  استارتاپ منزر می  ود و از هر 
استارتاپ  اید یکی به بازار برسد ولی می تواند بیش از  ر ت 
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 های سنتی و قدیمی تولید و دستاورد دا ته با د.

به گوته اقتصادی، در مر ز نوآوری و  تابدهی صادرات در حام بررسی بازارهای منطقه 
هستیم تا ارتباطات  ر ت های دانش بنیان و فناور را با بخش های مختلف بازارهای 

 داخلی و بین المللی برقرار  نیم.

 

 راه اندازی پایگاه های صادراتی در منطقه

سحر بنکدارپور دبیر   مزمع تشک  های دانش بنیان ضمن معرفی مزمع آن را حلقه واسط 
میان تزار و  ر ت های سنتی با استارتاپ ها و  سب و  ارهای جوان دانست، گوت: 
بزرگترین هدف ما گسترش بازارهای تزاری است تا محصوالت دانش بنیان و فناور عالوه بر 

 بازار داخلی، به  شورهای دیگر هم صادر  وند.

او پیشنهاد راه اندازی پایگاه های صادراتی در  شورهای همسایه و همینطور  شورهای عضو 
ا و را مطرح  رد و گوت: فرصتی است تا با همکاری فرا سیون مرزنشینان و فرا سیون 
 شورهای عضو ا و مزلس  ورای اسالمی پایگاه های صادراتی را در این  شورها ایزاد 
 نیم و برای بازاریابی محصوالت دانش بنیان هم می توانیم نمایشگاه های دایمی راه اندازی 

  رده تا این محصوالت را به بازارهای جدید جهت عرضه ارائه  نیم.

 

 اعالم آمادگی برای توسعه تبادالت بین المللی

و نماینده پارک فناوری پردیس با اعالم  D8میالد صدرخانلو نماینده ایران در  بکه فناوری 
و  B1Bمحصوم  111آمادگی بر همکاریهای صادراتی گوت: در پارک علم و فناوری پردیس 

B1C  متناسب برای بازارهای بین المللی  ناسایی  ده است و ا نون آمادگی داریم در
صورت اعالم بازارهای هدف و متناسب با نیازهای آنها محصوالت را دسته بندی و عرضه 

  نیم.

 ه  ام  ایران، نیزریه، مصر،  D8او افزود: در میان هوت  شور فعام در  بکه فناوری 
تر یه، پا ستان، مالزی، اندونزی و بنگالدش می  ود نیز  رایط مساعدی برای تعامالت 

 صادراتی وجود دارد.

محمد ترابی  ار ناس مر ز  ر ت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
هزار محصوم  13 ر ت دانش بنیان  ده اند  ه بالغ بر  5711جمهوری نیز با بیان اینکه 

هزار میلیارد   فروش  ده اند.  111دانش بنیان تولید میکنند و در سام گذ ته موفق به 
معتقدیم این رقم جای ر د دارد و آماده هستیم تا با تمر ز بر بازارهای صادراتی  مک  نیم 

 این رقم را افزایش دهیم.

 

 صنایع خالق مزیت رقابتی هستند

حیدری نماینده  ر ت های خالق نیز با بیان اینکه همیشه هزینه های  ر ت های خالق 
دیده  ده در حالیکه یک مزیت نسبی برای صادرات به  شورهای منطقه و به خصوص 
 شورهای عضو ا و به  مار می روند. او در ادامه پیشنهاد  رد: صنایع خالق در قانون به 
مثابه  ر ت های دانش بنیان لحاظ  وند و مشموم دریافت تسهیالت و حمایت قرار گیرند 

 تا اثرات ا تغالزایی آن بر اقتصاد رو ن  ود.

رستگار نماینده مر ز همکاریهای تحوم و پیشرفت ریاست جمهوری نیز از فعالیت رایزنان 
اقتصادی این مر ز در چهار  شور هند، روسیه، چین و اتریش خبر داد و نسبت به توسعه 

 روابط در  شورهای همسایه ابراز امیدواری  رد.

 

 بخش سنتی اقتصاد پذیرای نوآوری نیست

فداحسین مالکی رئیس فرا سیون مرزنشینان مزلس  ورای اسالمی با بیان اینکه در  شور 
باید از تمام ظرفیت ها و توانمندیهای موجود استواده  رد، افزود: متاسوانه هنوز نتوانستیم 
صنایع را از رو های سنتی به سوی دانش روز و فناوری سوق بدهیم بخش های مختلف 

اقتصاد پذیرای نوآوری نیستند و الزم است دولت و حا میت بسترهای مناسبی برای نس  
 جوان  ه نوآور و فناور است مهیا سازد.

 شور هم مرز است گوت: تنها دو  شور چین و  15استان ایران با  16مالکی با ا اره به اینکه 
روسیه وضعیت مشابهی دارند و از آن به عنوان یک فرصت استواده میکنند. اخیرا در مزلس 

نماینده مزلس ظرفیتی ایزاد  ده تا با  138با راه اندازی فرا سیون مرزنشینان و استقبام 
 فعام  ردن دیپلماسی قدم های جدی در منطقه و  شورهای همسایه بردا ته  ود.

این نماینده مزلس از اعالم آمادگی سورا و وزارت خارجه خبر داد و گوت: بخش های 
دستگاه دولتی  ه به نحوی با مقوله صادرات و واردات در  16مختلوی در  شور از جمله 

ارتباط هستند و مسئولیتی دارند را هماهنگ ساختیم تا راهکارهایی برای برون رفت از این 
 سردرگمی و توسعه روابط تزاری منطقه پیدا  نیم.

احسان صورنواده مدیرعام   ر ت  اریز اعتماد نیز با بیان اینکه تمام بازیگران زیست بوم 
در این نشست به دور هم جمع  دند تا در خصوص راهکارهای توسعه صادرات محصوالت 
دانش بنیان و خالق با تمر ز بر بازارهای منطقه و  شورهای عضو ا و هم اندیشی  نند. به 
گوته وی، مهم ترین اتواق این نشست ایزاد فضایی برای انتقام دغدغه هاست  ه در نهایت 

 منزر به ایزاد روام های صحیح و اثرات پایدار بر اقتصاد  شور خواهد  د.

 

 دانش بنیان ها نیازمند مشوق های صادراتی هستند

ولی اسماعیلی به عنوان رئیس فرا سیون توسعه روابط  شورهای عضو ا و با بیان اینکه 
انقالب وارد چله دوم عمر خود  ده و زمان آن رسیده  ه در ساختارهایمان پوست اندازی 
 نیم، گوت: مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات خود به احیا ساختارها ا اره  ردند. در حام 

مشوق هایی برای  ر ت های دانش بنیان در نظر گرفته  99حاضر در تبصره یک مصوبه 
 ده  ه اثرات مثبتی هم دا ته است باید این مشوق ها را به تبادالت بین المللی هم تسری 

 بدهیم تا پشتوانه ای برای بازسازی مناسبات اقتصادی  ود.

اسماعیلی با بیان اینکه  ر ت دانش بنیان همانطور  ه از نامش بر می آید، سرمایه اش 
دانش و علم است، افزود: خال قانونی برای حوظ مالکیت دارایی های نامشهود  ه  ام  
ایده و دانش هم می  ود وجود دارد  ه باید رفع  ود و جوانان انگیزه پیدا  نند و وارد این 

 عرصه  وند.

او با ابراز تاسف از اینکه تا نون از ظرفیت تزاری  شورهای عضو ا و به درستی استواده 
نشده است، گوت: به رغم پتانسی  قوی و ا ترا ات مذهبی و فرهنگی بسیاری  ه وجود 
دارد این بخش مغووم مانده  ه باید هر چه سریعتر  انام های ارتباطی را برای ایزاد 

 مناسبات اقتصادی برقرار  نیم.

 

 تعامل مداوم با مجلس ضروری است

 الهی در ادامه با رویکردهای جدید اتاق بازرگانی ا اره  رد و گوت: سه رویکرد نس  چهارم 
صنعت، تقویت تقاضا از سمت بازار و توسعه صادرات در این دوره اتاق بازرگانی ایران در 
برنامه  اری قرار گرفته است. باید  شور را به نس  چهارم صنعت برسانیم تغییرات صنعت در 
دنیا به قدری سرعت گرفته  ه اگر به آن بی توجهی  نیم جبران عقب ماندگی آن به آسانی 
امکانپذیر نیست. همینطور باید تقاضا از سمت بازار تقویت  ود؛ بازارهایی  ه به  ر ت 
 های دانش بنیان و نوآور اجازه ورود نمی دهند باید در جهت رقابتی  دن سوق داده  وند.

 الهی در ادامه با تا ید بر اینکه احتیاج به سازو اری برای تعام  مداوم با مزلس داریم، 
پیشنهاد راه اندازی  میته مشترک با فرا سیون مرزنشینان و  ر ت های عضو ا و با 
محوریت  ر ت های دانش بنیان و خالق را مطرح  رد تا راهکارهایی برای توسعه صادرات 
در منطقه ارائه  نند و مزمع تشک  های دانش بنیان هم به عنوان دبیرخانه این  میته 

 هماهنگی امور را برعهده بگیرد.

ولی اسماعیلی هم ضمن استقبام از پیشنهاد مطرح  ده، مزمع آقای  الهی را به عنوان 
 رئیس این  میته مشترک اعالم  ردند.

 رویداد...
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های   ارگیری دانش آموختگان برتر فناور به عنوان سرباز امریه فناور در  ر ت سهمیه به
 بنیان افزایش یافت. دانش

بنیان، مزمع تشک  های دانش بنیان از ابتدای  های دانش به گزارش روابط عمومی مزمع تشک 
ای محضر فرمانده معظم    قوا درخواست افزایش سهمیه نخبگان فناور به  سام جاری، طی نامه

 بنیان را مطرح  رد. های دانش عنوان سرباز امریه جهت به  ارگیری در  ر ت

بنیان و روند رو به افزایش آنها و سهمیه اندک  با توجه به فعالیت بیش از پنج هزار  ر ت دانش
تخصیص یافته به نخبگان برای امریه سربازی  ه منزر به اعمام سختیگری های زیادی از سوی 
معاونت علمی و فناوری  ده بود و به منظور استواده موثر از ظرفیت فارغ التحصیالن ممتاز و 

 نخبگان دانشگاهی این درخواست از سوی مزمع ارسام  د.

سپس درخواست معاونت نیروی انسانی ستاد    نیروهای مسلح در خصوص افزایش سهمیه 
دانش آموختگان برتر فناور )پروژه جایگزین خدمت( و سرباز فناور )مامور( جهت به  ارگیری در 

بنیان پس از بررسی، به همراه پیشنهاداتی به محضر فرمانده معظم    قوا  های دانش  ر ت
 تقدیم و مقرر  د.

نور دانش آموخته برتر فناور مورد تایید بنیاد  111به موجب این مصوبه ساالنه در سقف تعداد 
ملی نخبگان  شور جهت انزام پروژه تحقیقاتی فناورانه )پروژه جایگزین خدمت( در چارچوب 

های  لی نظام و نقشه جامع علمی داجا و بر اساس معیارهایی با نظارت معاونت علمی  سیاست
 بنیان معرفی  وند. و فناوری ریاست جمهوری، به  ر ت های دانش

 ارگیری  ام : همکار بخش دفاعی و دارای  های به های دانش بنیان و اولویت معیارهای  ر ت
بنیان گلوگاهی و  پروانه سمتا، دارای سطح فناوری برتر، دارای توان تولیدی محصوالت دانش

تحریمی، دارای قابلیت رفع گلوگاه فناورانه  شور و مزری پروژه های الویت دار ملی و اقتصادی 
  شور.

نور از  ار نان وظیوه دارای تحصیالت حداق   751همینطور مصوب  د، ساالنه در سقف 
های دانش  گذار  ر ت  ار ناسی  ه با تایید معاونت علمی و فناوری، جزو اعضای  لیدی و بنیان
 وند، به عنوان سرباز فناور  بنیان محسوب  ده و براساس معیارهای  واف و عادالنه انتخاب می

گذاری و نظارت راهبردی حواظت اطالعات  و به صورت مامور )امریه( و به نظارت دفتر سیاست
های دانش بنیان  های فناورانه( در  ر ت نیروهای مسلح جهت خدمت )خدمت در عرصه فعالیت

بنیان همکار بخش دفاعی، به معاونت علمی و فناوری ریاست  های دانش با اولویت  ر ت
 جمهوری اختصاص یابند.

رئیس  میسیون  سب و ارهای دانش بنیان اتاق ایاران باا 
تواند خالء حضور تزار خارجی در ایران را برطرف  بیان اینکه نخستین نمایشگاه مزازی ایران می

بنیان در نخستین نمایشگاه مزازی ایران، از تخویف ویاژه  های دانش  ر ت   ند، اظهار دا ت:
میلیون ریام برخوردار خواهند  د. به نق  از پایگاه خبری اتاق باازرگاانای ایاران،  35تا سقف 

رئیس  میسیون  سب و ارهای دانش بنیان اتاق ایران با ا اره به برگزاری نخستین نمایشگااه 
های مازاازی باه دلایا    ود، گوت: نمایشگاه اسوندماه برگزار می 11تا  5مزازی ایران  ه از 

وری دارند، به تدریج سهم مناسبی از بارگازاری  ها، زمان و بهره هایی  ه در  اهش هزینه مزیت
ها را به خود اختصاص خواهند داد. بر اساس اظهارات افشایان  االهای، رئایاس  نمایشگاه

 میسیون  سب و ارهای دانش بنیان اتاق ایران در دنیا حر ت به سمت انزام امور بر بساتار 
های مزازی و فناورانه آغاز  ده بود؛ اما  رونا سرعت آن را بیشتر  رده و ا نون نیز بحث  محیط

برگزاری نخستین نمایشگاه مزازی ایران نمود بارز حر ت  تابان به سمت استواده از بسترهای 
مزازی در عرصه تزارت و تولید است. الهی در گوت وگو با پایگاه خبری اتاق ایاران تصاریاح 
هاای   رد: حر ت به این سمت  ه ابزارهای فناورانه بتوانند زیرساخت بسیااری از فاعاالایات

ها را اجباری  رده اگرچه هاناوز در  ناپذیر  ده؛ اما  رونا به  ارگیری آن اقتصادی با ند، اجتناب
های مزازی در این مقطع ماماکان  ابتدای مسیر قرار داریم. وی تصریح  رد: برگزاری نمایشگاه

های فیزیکی را به همراه ندا ته با د؛ اما به تدریاج  است تمامی دستاوردهای برگزاری نما گاه

در اقتصاد جای خود را باز  رده و به همین دلی ، برگزاری نخستین نمایشگاه مازاازی ایاران، 
 آزمونی برای این حر ت است.

تواند خاالء  عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه نخستین نمایشگاه مزازی ایران می 
بنیان در نخساتایان  های دانش  ر ت  حضور تزار خارجی در ایران را برطرف  ند، اظهار دا ت:
میلیون ریام برخوردار خواهند  د. الهی با  35نمایشگاه مزازی ایران از تخویف ویژه تا سقف 

اگرچه دید و بازدیدها و   های مزازی بر زندگی مردم دارند، عنوان  رد: ا اره به تاثیری  ه  بکه
های مزاازی در  های تلونی همه برقرار هستند؛ اما بسیاری از ارتباطات نیز از مسیر  بکه تماس

حام انزام است و جای خود را به خوبی در زندگی مردم باز رده است، به نحوی  ه به ابزارهاای 
اند. این فعام اقاتاصاادی خااطارنشاان  ارد:  ای برای مردم  ده هزینه ارتباطی مناسب و  م

گیرند  ه نقش مهمی در ارتباط میان تزاار،  های مزازی به تدریج در جایگاهی قرار می نمایشگاه
 نندگان و متقاضیان  اال و خدمات بازی  نند و هرچه به پیاش  بازرگانان، تولید نندگان، مصرف
تر خواهد  د.  وی با ا اره به نقش و اهمیت بارگازاری ناخاساتایان  رویم، این نقش پررنگ

ترین ابزارهای بازاریابی و  سب و ار اسات؛  نمایشگاه یکی از مهم  نمایشگاه مزازی ایران گوت:
ها، محلی برای عرضه محصوالت،  االها یا خادماات و  ها در نمایشگاه ضمن اینکه غرفه  ر ت

آخرین دستاوردهایی هستند  ه واحد تولیدی موفق به انزام آن  ده است؛ ضامان ایاناکاه 
ها نیز از دیگر مواردی است  اه نشاان  نمایش اهداف سازمانی و ابعاد  سب و ار در نمایشگاه

ای برای آینده تولیدات خود دارد، هامایان  ارایاط در  دهد آن واحد تولیدی چه برنامه می
های مزازی وجود دارد و همه این امکانات در ساختار نمایشاگااه مازاازی، قاابا   نمایشگاه
 سازی است. پیاده

 سهمیه امریه سربازی

 برای نخبگان افزایش یافت

تسهیالت ویژه نخستین نمایشگاه 
 بنیان های دانش مجازی به شرکت
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 محمدعلی چمنیان نائب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران؛

 زیرساخت های فرهنگی زیست بوم دانش بنیان مغفول مانده است

سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص ملیی و 
رشد اقتصادی کشور زیر یک درصید اسیت؛ زییرا 
زیرساخت های زیست بوم دانش بنیان بیا هیمیه 
شئون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیی میا 

 همراستا نشده است.

نمی توان انتظار دا ت بدون بستر سازی مناسب فقط با ارائه تسهیاالت 
 و حمایت مالی اقتصاد دانش بنیان در  شور ر د  ند.

به گزارش روابط عمومی مزمع تشک  هاای داناش بانایاان ایاران، 
محمدعلی چمنیان نائب رئیس  میسیون  سب و  ارهای دانش بنایاان 
اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب، گوت: این جایگاه اقتصاد داناش 
بنیان در اسناد باالدستی مانند اقتصاد مقاومتی یا قانون دانش بنیاان و 

درصد از    اقتصاد با د.  ۰۲تا  ۰۲همچنین برنامه های توسعه ای باید 
با این حام ر د جایگاه اقتصاد دانش بنیان اتواقی نیست  ه یک  به رخ دهد. ا اناون 
نسبت به گذ ته  ه حتی ادبیات دانش بنیان در  شور ندا تیم، نه مرجع حمایتی وجاود 
دا ت، نه بانکی برای ارائه تسهیالت بود، بهتر است. خو بختانه گوتمانی بارای ایازااد 

  ر ت های فناور به جای خرید فناوری  ک  گرفته است.

او با تا ید بر اینکه تنها راهکار برون رفت از معضالت  شور ایزاد  سب و  ارهای داناش 
بنیان، نوآور و فناور است، گوت: واقع بینانه نگاه  نیم سام هاست این گوتمان در حد  عار 
باقی مانده بود و نتوانسته بود جامه عم  بپو د. این نقطه ضعف در تمام بازیگاران ایان 
 ا وسیستم وجود دارد. مداخالت دولت باید خیلی بنیادی تر و زیرساختی تر با د.

 

 بستر رشد کسب و کار دانش بنیان باید پایه ریزی شود

چمنیان معتقد است: زیرساخت های زیست بوم دانش بنیان با همه  ئاون اقاتاصاادی، 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما همراستا نشده است. نمی توان انتظار دا ت بدون بساتار 
سازی مناسب فقط با ارائه تسهیالت و حمایت مالی اقتصاد دانش بنیان در  شور ایازااد 

  ود.

نائب رئیس  میسیون  سب و  ارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به یکی از 
مشکالت زیست بوم دانش بنیان ا اره  رد و گوت: در حوزه دانش بنیان از مرحله بعد از 
فرهنگ سازی  روع به  ار  ده است و به سرعت زیرساخت های فنی و باخاش هاای 
زیست بوم را مانند  تابدهنده، برو ر و غیره ایزاد  ردند و ساختارهای قادیامای ماثا  

 دانشگاه ها و پارک ها و مرا ز ر د را در این سیستم بازتعریف  ردند.

او علت این  تاب را هم عادت مسئوالن به امور زود بازده دانست و گوت: مسئوالن انتظار 
دارند در بازه زمانی دو یا سه ساله بتوانند آمار و گزارش بدهند همین باعث  ده امکاناات 

 همپای ر د روزافزون تعداد  ر ت های دانش بنیان ر د نکند.

به گوته وی، بستر  سب و  ار  ام  نیروی انسانی، قوانین و مقررات، بخش های اجرایای 
میلیون نوری باید بارنااماه  81باید مهیا با د  ه با  ار مقطعی  دنی نیست. یک  شور 

ریزی دا ته با د باید سیاستگذاری  ود و این فرهنگ  ارآفرینی و  سب و  ار مبتنی بار 
 دانش در تمامی مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره در     شور باید جاری با د.

 تاثیرگذاری شرکت ها بر اقتصاد دانش بنیان

چمنیان افزود:  ر ت ها برای اثرگذاری بر اقتصاد باید ارزش افزوده ای ایزاد  اناناد  اه 
مصرف  نندگان آن را حس  نند یا صنایع بزرگ مزاب  وند با  ر ت های دانش بنایاان 
همکاری  نند یا آنها را در زنزیره تامین خود ان مشار ت بدهند یا در ایزاد فناوری آنهاا 
مشار ت  نند.  ر ت ها در ابتدای ر د  ه تحت حمایت هستند، فرصت دارند  ه اعتمااد 
سازی  نند تا بقیه بازیگران زیست بوم آنها را بشناسند.  ر ت ها وقتی حمایت هاا  اه 

 سام است تمام  د باید بازارهایشان ایزاد  رده با د. 5معموال بین سه تا 

 تعریف حمایت ها به صورت مرحله ای

با ابراز نگرانای از  tنائب رئیس  میسیون  سب و  ارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران
اینکه در بلند مدت  اهد ریزش  ر ت های دانش بنیان خواهیم بود، گوت: مگر اینکه در 
قوانین جدید  ه در حام تدوین است حمایت ها در قالب برنامه بلند مدت و باه صاورت 
 مرحله ای تعریف  ود و به نحوی با د  ه خیلی موجب وابستگی به حمایت ها نشود.

چمنیان با تا ید بر اینکه حمایت های مرحله ای است  ه اساس زیست بوم را می ساازد، 
گوت:  ر ت در هر مرحله ای با د یک نوع خاص حمایت نیاز دارد. از  ماک باالعاو  
 روع می  ود تا وام های  م بهره،  مک به دریافت وام از بانک ها و تامین تضامین تا به 
مرحله ای  ه  ر ت ها برای تامین مالی وارد بورس  وند. اینزا دیگر حمایت معنی ندارد 
 باید  ر تی  ه وارد بورس  ده صورت مالی ارائه دهند و ارزش واقعی تولید  رده با ند.

به گوته وی،  ر ت ها باید بتوانند بر اساس ارزش واقعی درون زا به فعالیات هاایشاان 
ادامه بدهند تا پس از دریافت حمایت های اولیه مستق   ود و دیگر نیازی به مداخالت و 

 حمایت های دولتی ندا ته با ند.

 گفت و گو ...
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با تالش صندوق نوآوری و  0202اجالس بین المللی پویش صادرات 
بنیان و کمیسیون کسب و  های دانش شکوفایی و حمایت مجمع تشکل

بهمن ماه  02و  02، 02بنیان اتاق بازرگانی ایران در تاریخ  کارهای دانش
 به مدت سه روز در جزیره کیش برگزار شد.

 
به گزارش روابط عمومی مزمع تشک  های دانش بنیان، در آیین افتتاحیه اجالس افشین  الهی 

های دانش بنیان و رئیس  میسیون  سب و  ار دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران  رئیس مزمع تشک 
اتاق  11و مرضیه  اوردی مدیرتوانمندسازی صندوق نوآوری و  کوفایی به ایراد سخنرانی پرداختند. 

 ر ت دانش بنیان در این رویداد سه روزه در جزیره  یش حضور  31مشترک بازرگانی به همراه 
 یافتند.

مرضیه  اوردی در  این نشست به اعزام هیات تزاری به ارمنستان با حمایت صندوق نوآوری ا اره 
 ر ت دانش بنیان به سرپرستی رئیس صندوق نوآوری  16 رد و گوت: یک هیات تزاری متشک  از 
اند و تا جمعه با  درصدی صندوق به ارمنستان اعزام  ده 71و  کوفایی و حمایت بالعو  

مسئوالن دولتی و نمایندگان تزاری ارمنستان مذا رات تزاری خواهند دا ت. یکی دیگر از 
 های این سور آغاز به  ار فرو گاه محصوالت دانش بنیان است. برنامه

 ود  از محصوالت دانش بنیان نیز در ارمنستان افتتاح می وی ادامه داد: یک نمایشگاه تزاری دائمی
توانند به مدت یک سام محصوالت خود را با حمایت صندوق نوآوری و  کوفایی  ها می  ه  ر ت

عرضه  نند.  ارگزار برای آنها بازاریابی خواهد  رد و مذا رات تزاری را هدایت  رده و  رایطی را 
 ها فروش صادراتی دا ته با ند.  ند تا  ر ت فراهم می

های   اوردی در مورد دیگر خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و  کوفایی، به پذیرش هیات
تزاری ا اره  رد و گوت: پذیرش هیات تزاری یکی از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری است 

توانند از طریق این خدمت مشتریان  ها می  ود.  ر ت درصدی انزام می 91 ه با حمایت بالعو  
 بالقوه خود را برای انزام مذا رات تزاری با حمایت صندوق به ایران دعوت  نند.

های  مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و  کوفایی ادامه داد: برای توسعه صادرات نیز به  ر ت
های خود را برای توسعه  ها مهارت  نیم تا ضمن رفع  استی دانش بنیان به صورت بالعو   مک می

صادرات تقویت  نند و با نقاط قوت و ضعف،  ر ت خود را در ابعاد مختلف زیرساختی  ناسایی 
  نند.

المللی در آینده،   الهی در آیین افتتاحیه اجالس با ابراز امیدواری از بهتر  دن فضای تعامالت بین

المللی بهتر  ود، فرصتی است تا  ر ای  گوت: ا نون  ه امید است، آینده تعامالت و مبادالت بین
تزاری خارجی را برای حضور در بازارهای ایران آماده  نیم و همینطور در داخ  هم  سب و  ارها را 

 مهیا سازیم تا از ظرفیت های احتمالی آینده بهره مند  وند.
های بین المللی وجود دارد. اتاق  هایی برای مبادالت و همکاری او افزود: در حام حاضر هم فرصت

بازرگانی ایران و تهران ساختارهایی را مانند  میسیون  سب و  ار دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، 
 میسیون تحوم دیزیتام اتاق بازرگانی تهران دارند  ه به زیست بوم نوآوری و فناوری آ نایی  ام  
دارند و همینطور مرا ز نوآوری در هر دو اتاق ایران و تهران به وجود آمدند تا در خدمت زیست بوم 

 با ند و در جهت توسعه و توانمندسازی آن فعالیت  نند.
 الهی عملکرد اتاق های مشترک بازرگانی را هم به عنوان یکی از بازیگران قدیمی عرصه صادرات در 

های مختلف در بخش خصوصی و   شور، مثبت دانست و گوت: در حام حاضر مزموعه بخش
همینطور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و  کوفایی با یکدیگر متحد 

  دند تا فضای  اری برای  سب و  ارهای دانش بنیان و نوآور مهیا با د.
او افزود: تمام تالش خود را به  ار میگیریم تا نهادهای حا میتی را در جهت خواست بخش 

 خصوصی هدایت  نیم.
اتاق  11در این رویداد  ه با هدف توسعه صادرات محصوالت و خدمات ایرانی برگزار  د، روسای 

مشترک بازرگانی از  شورهای حوزه اقتصادی اوراسیا  ام  ارمنستان، قزاقستان، تر یه، قرقیزستان، 
عمان، عراق، سوریه، لبنان، پا ستان، افغانستان، گرجستان، ویتنام حضور دا تند و به تشریح 

های موجود  های  شورهای مقصد صادراتی و همینطور فرآیندهای صادراتی و پتانسی  نیازمندی
 پرداختند.

های  روز دوم اجالس بین المللی صادرات  یش به میزبانی مر ز نوآوری  یش برگزار  د؛  ر ت
های  های تزاری خارجی و نمایندگان اتاق های صادراتی خود به هیات بنیان به ارائه توانمندی دانش

مشترک بازرگانی از  شورهای هند، پا ستان، امارات، قطر، ویتنام، افغانستان، ارمنستان، غیره 
 پرداختند.
تخصصی جهت آ نایی با  B1Bهای همکاری جلسات  در روز سوم نیز جهت  ناسایی فرصت 

 گذاری جزیره  یش برگزار  د. های تزاری و سرمایه فرصت
هدفمندسازی صادرات  االهای ایرانی با  ناسایی بازارهای  شورهای منطقه و آ نایی هرچه بیشتر 

المللی به منظور  اهش ریسک صادرات  االهای  مدیران صنایع با بسترهای نوین قراردادهای بین
 رود. ایرانی به سایر  شورهای منطقه از اهداف برگزاری این اجالس به  مار می

 بنیان اتاق بازرگانی ایران؛ های دانش با حمایت مجمع تشکل

 اجالس بین المللی پویش صادرات در کیش برگزار شد

 رویداد...
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دومین نشست مزازی دبیران عضو مزمع تشک  های دانش بنیان با حضور دبیران و نمایندگان 
 ها برگزار  د. تشک 

بنیان، در این نشست گزار ی از اقدامات و برنامه  های دانش به گزارش روابط عمومی مزمع تشک 
های  ارگروه آموز ی مزمع ارائه  د. سپس طرح بیمه تکمیلی به اطالع دبیران حاضر در جلسه 

های تخصصی پیشنهاداتی از  رسانده  د.  در ادامه با توجه به اهمیت و میزان اثرگذاری  ارگروه
 های جدید مطرح  د. سوی حاضران جهت تشکی   ارگروه

همینطور گزار ی در خصوص جایگاه صنایع خالق در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
گذاری  د،  بنیان نوع سه نام های دانش طرح اخیر  ه به موجب آن صنایع خالق به عنوان  ر ت

مطرح  د  ه با استقبام حاضران در جلسه قرار گرفت. اطالعات نمایشگاه مزازی  ه توسط 
فدراسیون فاوا و  میسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران برگزار می  ود نیز در اختیار حاضران قرار 

درصدی از سوی  71های دانش بنیان برای حضور در این رویداد مشموم تخویف  گرفت.  ر ت
های عضو اتاق بازرگانی به صورت رایگان  صندوق نوآوری و  کوفایی خواهند  د. همینطور تشک 

های مزمع  در این رویداد امکان حضور دارند. در پایان جلسه نیز با اعالم اینکه سرانزام پیگیری
تشک  های دانش بنیان برای افزایش سهمیه امریه سربازی با ابالغ مصوبه از سوی مقام معظم 

در زمینه اطالع   رهبری و رئیس محترم    قوا به نتیزه رسید؛ دبیران عضو مزمع، به همکاری
رسانی اخبار و اطالعات دعوت  دند تا با مشار ت و تشریک مساعی همه اعضا اخبار با صحت و 

 مند در اختیار مخاطبان قرار گیرد. سرعت در قالب یک ساختار نظام

دومین نشست مجازی دبیران عضو مجمع 
 تشکل های دانش بنیان برگزار شد

 ۱۱/۹۹/۹۹بنیان در تاریخ  های دانش برگزاری نشست مزازی هیات مدیره مزمع تشک 
 بنیان : های دانش مدیره مزمع تشک  محور  لی جلسه هیات

 امضای تواهم نامه همکاری با بیمه تکمیلی دی
گزارش دوره های آموز ی برگزار  ده مانند چالش های مالیاتی برای  ر ت های دانش بنیان، 

 دوره مدیریت نوآوری، دوره آموز ی  ناخت و ارز گذاری دارایی های نامشهود
 برگزاری رویدادهای آینده مزمع تشک  های دانش بنیان

های علم و  برگزاری نشست هم اندایشی به منظور بررسی راهکارهای تعام  اتاق بازرگانی و پارک
 فناوری

 های همکار آزمون و  الیبراسیون  شوری امضای تواهم نامه با انزمن آزمایشگاه

 
»در نشست  بنیان و خالق های دانش ها و آینده  ر ت بررسی چالش اعالم  د:  ر ت های خالق  «

بینی  ده، دانش بنیان نوع سه می  وند. های پیش بر اساس ارزیابی و تعیین  اخص  
 

بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق با ا اره به  پرویز  رمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش
بوم نوآوری و  ارآفرینی  شور گوت:   ر ت خالق و فرهنگی در زیست 96آفرینی یک هزار و  نقش

توانند  های خالق، صاحبان این  سب و  ارها می تر از فعاالن  ر ت در راستای حمایت هرچه بیش
مند  وند و مسیر   د، بهره بنیان ارائه می های دانش از تسهیالتی  ه تا پیش از این صرفًا به  ر ت

تر بپیمایند. پیشرفت را  تابان  
 

های  وی افزود: با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تصویب  ارگروه  ر ت
بینی  ده،  های پیش های خالق بر اساس ارزیابی و تعیین  اخص بنیان از این پس  ر ت دانش
  وند. می 3بنیان نوع  دانش

« های خالق شرکت  3بنیان نوع  دانش «
شوند می  

نشست مجازی هیات مدیره  مجمع تشکلهای 
 دانش بنیان برگزار شد

تاوجاه  1411رئیس  میسیون  سب و ارهای دانش بنیان اتاق ایران تا ید  رد: در بودجه ساام 
مناسبی به زیست بوم دانش بنیان به خصوص  ر ت های  وچک و متوسط  ده و رقم اختصاص 

 یافته به  ارخانه های نوآوری نیز چشمگیر و دلگرم  ننده است.

و  1411اعضای  میسیون  سب و ارهای دانش بنیان اتاق ایران در نشست اخیر به بررسی بودجه 
طرح جهش تولید دانش بنیان پرداختند. افشین  الهی، رئیس  میسیون  سب و ارهای داناش 
بنیان اتاق ایران گزار ی از بررسی سهم نهادها و دستگاه های حوزه دانش بنیان در الیحه باودجاه 

درصد نسبت باه  13ارائه داد. به گوته او اعتبارات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  1411

ساام  11سام گذ ته ر د دا ته  ه با توجه به نرخ تورم این رقم مناسب نیست؛ ولی نسبت باه 
گذ ته دو برابر  ده است. بودجه صندوق نوآوری و  کوفایی، سه هزار میلیارد   در نظر گرفته 
 ده است.  فعام اقتصادی با ا اره به اینکه از صندوق توسعه ملی هم ارقامی در نظر گرفته  اده 
 ه باید با نظر و تایید مقام معظم رهبری تخصیص  ود، تا ید  رد: برای تبدی  تسهایاالت ارزی 

مایالایاون  ۰۲معادم  ۹۰۲۲صندوق به ریام باید راهکاری در نظر گرفته  ود. در الیحه بودجه سام 
های نوآوراناه  های خالق دارای طرح های نوآورانه اختصاص یافته و  ر ت یورو، منابع ارزی به طرح

توانند از این منابع استواده  نند. همین طور در این الیحه   اخص و قاب  قبوم از نظر قانون نیز می
های نوآوری فعام در حاوزه  های نوآوری تخصیص داده  ده و  ارخانه میلیون یورو به  ارخانه 15

 توانند از این منابع استواده  نند.  صنایع نرم و خالق نیز می

توجه مناسبی به زیست بوم دانش بنیان به خصوص  ار ات  1411به گوته  الهی در بودجه سام 
های  وچک و متوسط  ده است و رقم اختصاص یافته به  ارخانه های نوآوری نیز چشماگایار و 

 دلگرم  ننده است. 

به زیست بوم دانش بنیان  2022نگاه بودجه 
 دلگرم کننده است 
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خدمات، راهکارها، مشورت های اقتصادی و سرویس های تجاری همه بر پایه دانش تهییه و 

 به مشتریان ارائه می شود ولی در تعریف دانش بنیان جایگاهی ندارند.

 

به گزارش روابط عمومی مزمع تشک  های دانش بنیان، ادموند میرزاخانیان رئیس  میاتاه 

دانش بنیان انزمن نوت، گاز و پترو یمی، بی توجهی به خدمات را یکی از  اساتای هاای 

اقتصاددانش بنیان دانست و گوت: اقتصاد دانش بنیان یک فرصت است  ه مزیات هاای 

بسیاری مانند انواع تسهیالت را  ام  می  ود ولی جای خالی خدمات در ایان تاعاریاف 

احساس می  ود به رغم اینکه ارائه خدمات هم میتواند برپایه داناش باا اد. تاماامای 

راهکارها، گزار ها و مشورت های اقتصادی یک  ر ت دانش بنیان هم بر اسااس داناش 

 تهیه و به مشتریان ارائه می  ود. 

میرزاخانیان افزود: رهبران سیاسی ما نگاه ویژه ای به اقتصاد دانش بنیان دارند و مناباعای 

هم برای آن در نظر گرفتند. در  نار حمایت های مالی باید نگاه  الن با د تا اقتصاادداناش 

بنیان در زیست بوم اقتصاد  الن پذیرفته  ود و مزموعه قوانین بارای آن وضاع  اود. 

موهوم دانش بنیان در تمام بخش های اقتصاد مانند صنعت، خدمات، تولایاد،  شااورزی، 

 مالی وجود دارد.  

 

 بزنگاه حمایت از شرکت های دانش بنیان کجاست؟

 

میرزاخانیان به فضای  حمایتی و گلخانه ای  ه  ر ت های دانش بنیان در آن  ک  گرفته و 

ر د می  نند، انتقاد  رد و افزود:  ر ت ها بعد از  ک  گیری و دریافت حمایت های مالی 

باید وارد بازار بشوند،  مرحله ای  ه دیگر فضای گلخانه ای و فانتزی وجود ندارد. هارچاناد 

معتقدم قرار نیست همه متخصص بازار با ند، حتی در نگاه واقع گرایانه همه نبایاد بارای 

ورود به بازار موفق  وند. بازار فضایی برای رقابت و پیکار است حتی یک ریام هم سرنو ت 

ساز است. تا قب  از ورود به بازار واقعی  ر ت های دانش بنیان در زیست بوم  ایاک و 

 سته و رفته  ک  میگیرند و ر د میکنند و سپس با  وک و نامالیمات دنیای واقعی روبرو 

 می  وند.

به گوته وی، مکانیزم لینک  ردن  ر ت های دانش بنیان به بازار خالیی است  ه باید جدی 

 گرفته  ود.

او با بیان اینکه جایگاه اقتصاد دانش بنیان بسیار نوپاست و نگاه جامعه نسبات باه ایان 

مسئله بسیار بخشی است، گوت: همه فارغ التحصیالن دانشگاهی عالقه مند هستناد وارد 

این عرصه  وند ولی تنها زمانی در اقتصاد  الن اثرات مثبت در پی خواهد دا ت  ه ایان 

 ر ت ها پیوند ارگانیک با صنعت و بازار برقرار  نند وگرنه همیشه در بوته حمایات بااقای 

میماند و هیچگاه ر د نخواهند  رد. این ماموریتی است  ه تنها از دولت نمیتوان اناتاظاار 

دا ت، بخش خصوصی، تشک  ها و اتاق های بازرگانی در راس آن باید به  مک این تاازه 

 واردان بشتابند.

 ه به سیلیکون ولی پاریس هم معروف است ا اره  ارد  Station Fاو در ادامه به بازدید از 

و گوت: در بازدیدی  ه دا تم متوجه  دم یکی از راهکارهای آناهاا بارای وصا   اردن 

استارتاپ ها به بازار،  مک به ورود آنها به بورس است. در همه جای دنیا  ر ت های دانش 

بنیان و استارتاپ ها به دلی  باال بودن ریسک مورد حمایت قرار میگیرند ولی هنگام متصا  

 دن به بازار با فرآیندهای پیشرفته باید سهامشان در بورس عرضه  ود. به این ترتیب هم 

صاحبان ایده و افرادی  ه برای آن پروژه زحمت  شیدند حوظ می  وند هم با جذب منابع 

 مالی و سرمایه گذاری سهامداران  ر ت به حیات و فعالیت هایش ادامه میدهد.

او افزود: ا نون عرف  ده  ه  ر ت های بزرگتر اقدام به خرید  ر ت های دانش بنیان یاا 

استارتاپ ها می  نند در حالیکه باید آنها را برای ورود به بورس آماده و هدایت  نیم.  اید 

الزم با د یک بازار بورس جداگانه برای  ر ت های دانش بنیان ایزاد  ود تا آنها اصاوم 

 بازار را آنزا با رقبای همسان خود ان تمرین  نند.

 در گفتگو با ادموند میرزاخانیان رئیس کمیته دانش بنیان در انجمن نفت، گاز و پتروشیمی

 خدمات حلقه مفقوده اقتصاد دانش بنیان

 گفت و گو ...
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 بنیان اتاق ایران برگزار شد وکارهای دانش در نشست کمیسیون کسب

 طرح جهش تولید دانش بنیان باید تسهیلگر حضور در زنجیره ارزش افزوده جهانی باشد

 «بنیان جهش تولید دانش»بنیان اتاق ایران دو طرح  وکارهای دانش در نشست کمیسیون کسب
 مورد بررسی قرار گرفت. «های نرم سازی فناوری های خالق و تجاری طرح حمایت از شرکت»و 

صورت حضوری و مزازی  بنیان اتاق ایران به و ارهای دانش نشست تخصصی  میسیون  سب
بنیان  و ارهای دانش برگزار  د. در ابتدای این نشست، افشین  الهی، رئیس  میسیون  سب

پرداخت و گوت:  میسیون بارها در  «بنیان جهش تولید دانش»اتاق ایران به بررسی طرح 
های تخصصی ابعاد، نقاط قوت و ضعف این طرح را بررسی  رده و نظرات اعضای  نشست

بنیان اتاق ایران را به مزلس  ورای اسالمی ارائه  رده است.  و ارهای دانش  میسیون  سب
های اتاق ایران هم نظرات خود را به مزلس  ورای اسالمی طی نامه ای ارسام  مر ز پژوهش

  رده  ه بخشی از این نظرات با نظر  میسیون متواوت بوده است.

بنیان اتاق ایران گزار ی از نظرات  و ارهای دانش مزید سروش، دبیر  میسیون  سب
تک  های مزلس را درباره تک های اتاق و مر ز پژوهش  ار ناسی  میسیون، مر ز پژوهش

 گانه طرح جهش تولید دانش بنیان ارائه داد. 16مواد 

بنیان اتاق ایران بار دیگر درباره  و ارهای دانش در ادامه این نشست اعضای  میسیون  سب
 مواد این طرح نظرات خود را ارائه دادند.

بنیان اتاق ایران با ا اره به  و ارهای دانش رئیس  میسیون  سب محمدعلی چمنیان، نایب
ماده سه طرح  ه بحث برانگیزترین ماده این طرح است، گوت: در این بند ا اره  ده تا برای 
ما ین آالت وارداتی  ه در داخ  تولید نمی  وند هم تعرفه وضع  ود. باید ابعاد موضوع 

زده بودند و  15ها را اولویت  آالت خیلی از  ارخانه وا اوی  ود. مثالً در قانون گمرک ما ین
ها، در این مسیر مشکالتی  داد. برخی از  ر ت ها ارز تخصیص نمی بانک مر زی به این

 دا تند.

بر است،  آالت  االی روتین نیست  ه تولید انبوه دا ته با د؛ تولید آن بسیار زمان ما ین
ای است و سیستم تولید از آن  آالت  االی مصرفی هم نیست. این  االی سرمایه ما ین
 ود. باید روی این موضوع  مند است و قاچاق نمی  ند. واردات آن خیلی قانون استواده می

آالت یا عدم ورود آن باید تا ید  ود  بنیان روی واردات ما ین توجه  رد  ه آیا در قانون دانش
 زند. آالت به تولید ضربه می یا خیر؟ نبود این ما ین

ها و نهادها مشخص نیست و در این  بنیان با سازمان های دانش او ادامه داد: تکلیف  ر ت
قانون به موارد خاص مث  مالیات، تأمین اجتماعی و غیره توجه ندارد. آیا این قانون  افی 

 است و یا باید به همه ابعاد توجه  ود؟

 الهی در ادامه گوت: ماده سه این قانون ماده چالشی است. اگر قرار است در حوزه 
و ارهای دیگر آسیب وارد  ود.  گذاری  د نباید به حوزه  سب بنیان قانون دانش
و ارهای دیگر   نند و نباید این قانون مخ   سب خوبی  ار می و ارهای حوزه دیگر به  سب

باره بحث  ده ولی قاعدتا باید به  ک  اصالح قوانین  یک با د. در این طرح روی مسائ  به
  د تا نواقص آنها را رفع  ند. قبلی انزام می

بنیان اتاق ایران گوت:  و ارهای دانش در ادامه  هاب جوانمردی، عضو  میسیون  سب
بنیان  و ارهای دانش ای به  سب واقعیت این است  ه این قانون در مقام عملیاتی  مک ویژه

نخواهد نکرد و مسائ  اصلی و جاری با این قانون رفع نخواهد  د. باید مبادی حضور در 
گذاری  بنیان فراهم  ود. باید قاعده و ارهای دانش افزوده جهانی برای  سب زنزیره ارزش

ها در  های  لی منزر به تسهی  حضور  ر ت درستی انزام  ود و باید قوانین و سیاست
 رود. زنزیره تولید جهانی با د ولی از این طرح چنین انتظاری نمی

3 
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حسن بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق 
همدان از مغووم ماندن بحث مالیاتی گوت؛ 

بنیان غیرمستقر در پارک  درباره مالیات دانش
 ود و باید  ای برخورد می علم و فناوری سلیقه

 به این نکته هم باید توجه  ود.

توانیم  میرصدری در ادامه نشست گوت: ما می
گونه درخواست  آالت این درباره موضوع ما ین

 نیم  ه تولید داخ  مشموم تشویق و یا 
 ود نه اینکه جلوی  بخشودگی مالیات می
آالت با برخورد قهری گرفته  واردات ما ین
  ود.

سپس  الهی با بیان اینکه نمونه های بسیاری 
داریم در  شور  ه نشان دهد ممنوعیت اقدام 
پذیر،  درستی نیست و راه ح  تولید رقابت

سیستم تعرفه و ایزاد مشوق برای تولید 
 است.

 الهی در پایان به جمع بندی طرح جهش 
تولید دانش بنیان پرداخت و گوت: با توجه به 
اینک دیدگاه اتاق بازرگانی بدون  سب تکلیف 
های  از طریق  میسیون از سوی مر ز پژوهش
اتاق به مزلس ارسام  ده است پیشنهاد 
میکنم همه اعضا نظرات خود ان را نسبت به 

ماده ای اعالم  نند. موارد ارسالی  16این طرح 
جمع بندی  ده و با هماهنگی  میسیون 
تحوم دیزیتام و اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی 
تهران برای مزلس  ورای اسالمی ارسام 

 خواهد  د.

های خالق و  طرح حمایت از شرکت
 های نرم سازی فناوری تجاری

طرح »بخش دوم این نشست بررسی ابعاد 
سازی  های خالق و تزاری حمایت از  ر ت

بود. در ابتدا دبیر  میسیون  «های نرم فناوری
بنیان اتاق ایران به  و ارهای دانش  سب

توضیحاتی در خصوص این طرح  ه به امضای 
نماینده مزلس رسیده است، پرداخت و  18

گوت: در این طرح ا اره  ده دانش بنیان و 
صنایع خالق دو موهوم نزدیک به یکدیگر 
هستند و بنابراین حمایت های دانش بنیان 
 ها باید به خالق ها هم تسری داده  ود.

 الهی افزود: اصلی ترین خواسته این طرح 
درصد از منابع صندوق به  11هم تخصیص 

 تولیدات صنایع خالق است.

و ارهای  بعد از آن اعضای  میسیون  سب
بنیان درباره این طرح گوتند  ه موضوع  دانش

صنایع خالق خیلی گسترده است. ولی باید 
بدانیم  ه چه نیازی باعث  ده  ه این طرح 

 ده است.  اید  درنهایت در مزلس ارائه
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 

هایی است  ه به لحاظ  دنبام حمایت از طرح
 تواند این را حمایت  ند. قانونی نمی

 الهی پیشنهاد  رد: با یک تبصره یا 
قانونی در طرح جهش تولید دانش بنیان  ماده

این مشکالت ح  خواهد  د و دیگر نیازی به 
تصویب قانون نیست. معتقد هستم  ه با 

  ود. تعام  این  مبودها ح  می

سحربنکدارپور دبیر   مزمع تشک  های 
دانش بنیان نیز ضمن تایید صحبت های آقای 
 الهی گوت: باید توجه دا ت خالق در بند 
اوم این طرح با وظایف وزارت فرهنگ و ار اد 
تداخ  دارد و بهتر است با اضافه  ردن یک 
ماده یا تبصره نقش صنایع خالق در طرح 
 جهش تولید دانش بنیان مشخص  ود.

 الهی افزود: اگر طرحی با این  یویت وارد 
مزلس  ود ممکن است  اخ و برگهایی 
بگیرد و موجب اتالف وقت و منابع  ود ادامه 
داد: اعضای  میسیون باید مشخص  نند با 

ها برخورد  ود.  چه استراتژی با این طرح
موضوع اصلی این است  ه  سانی هستند  ه 
ایده و نوآوری دارند و می توانند سرمایه 
گذاری  نند ولی از نظر قانونی معاونت 
محدودیت در ارائه تسهیالت دارد و بهتر است 
در تعام  نزدیک به مزلسیان برای اثربخشی 
بیشتر به ماده واحده تبدی   نیم تا معاونت با 
آیین نامه هایی امکان رسیدگی به این موارد 

 را هم دا ته با د.

 الهی در پایان پیشنهاد  رد طی یک نشستی 
در  میسیون  سب و  ارهای دانش بنیان با 
های  حضور نمایندگان طراح حمایت از  ر ت
خالق در مزلس، نمایندگانی از معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و 
 کوفایی دیدگاه مخالف  میسیون و 

 راهکارهای پیشنهادی مطرح  ود.

همچنین با پیشنهاد  الهی مقرر  د؛ مرا ز 
نوآوری اتاق تهران و اتاق ایران جهت هم 
افزایی با اتاق های بازرگانی استان ها به ارائه 

 تزربیاتشان بپردازند.

2 

تفاهم نامه بیمه تکمیلی مجمع تشکل 
 های دانش بنیان امضا شد

تفاهم نامه بیمه تکمیلی میجیمیع 
بنیان با شیرکیت  های دانش تشکل

 بیمه دی به مدت یکسال امضا شد.

به گزارش روابط عمومی مازاماع 
بنیان، این تواهم  های دانش تشک 

های اموام، ا خاص و مسئولیت است  ها  ام  بیمه نامه  ام  انوع بیمه نامه
هاای  ساوزی، بایاماه  ه به این  رح هستند: بیمه درمان تکمیلی، بیمه آتش
های باارباری،  گذار، بیمه اتومبی  اعم از بدنه و  خص ثالث، بیمه عمر و سرمایه
 های مهندسی. بیمه عمر و حوادث گروهی و انورادی، بیمه مسئولیت، بیمه

های پارا لینیکی را ظرف سه  دی متعهد  ده تا خسارت  نامه بیمه در این تواهم
روز  اری پرداخت  ند. همچنین  11های بیمارستانی را ظرف  روز  اری و خسارت
 نامه فاقد دوره انتظار و محدودیت سنی در پرداخت حق بیمه است. این تواهم

 های ارائه  ده به این  رح است: تخویف

درصد نسبت به تعرفه بیمه  51سوزی منازم مسکونی حداق  با  انواع بیمه آتش
 مر زی.

درصد نسبت به  51سوزی مرا ز صنعتی و غیرصنعتی حداق  با  انواع بیمه آتش
 تعرفه بیمه مر زی

درصد نسبت به نرخ فنی حق بیمه محاسباه  35انواع بیمه مهندسی حداق  تا 
  ده.

درصد مازاد بر تخویوات قانونی متعلقاه  71انواع بیمه بدنه اتومبی  حدا ثر تا 
درصد نقد الباقی از یک ماه تا  11نظیر تخویف عدم خسارت با  رایط پرداخت 

 ماه. 11

مااهاه باه  11بیمه نامه  خص ثالث وفق قرارداد ضمیمه با  رایط پرداخت 
 درصد تخویف گروهی . 1.5همراه 

انواع بیمه درمان تکمیلی  ار نان و اعضا و افراد تحت تکوا  ایشاان طاباق 
 تعهدات و  رایط تایید  ده دو طرف.

درصد تخویف نسبت به تعرفه بایاماه  15انواع بیمه عمر و حوادث حداق  تا 
 مر زی.

درصد تخویف نسبت به نرخ فنی حق بیماه  41انواع بیمه مسئولیت حداق  تا 
 محاسبه  ده.

نامه مزاز باه اساتاوااده از  بنیان پیوست این تواهم های دانش تمامی  ر ت
  رایط مذ ور هستند.

 گذاری با  رایط ویژه به صورت انورادی و گروهی بیمه عمر و سرمایه
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های  در نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای تعامل اتاق بازرگانی ایران با پارک 
علم و فناوری؛ توسعه همکارهای بین المللی، صادرات واحدهای فناور و هیداییت 

ترین برنامه مشیتیرک  تولیدات آنها در مسیر رفع نیازهای صنعت به عنوان اصلی
 طرفین اعالم شد.

هاای  نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای تعام  اتاق بازرگانی ایران با پارک
ورزی نائب رئیس اتاق باازرگاانای ایاران،  علم و فناوری با حضور حسین سالح
بنیان و رئیس  میسیون  سب و  های دانش افشین  الهی رئیس مزمع تشک 

 ارهای دانش بنیان اتاق و همینطور طالبی معاون برنامه ریزی اماور فانااوری 
تاربایات مادرس،   ابراهیمی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه  وزارت عتف،

نیکبخت رئیس مر ز توسعه فناوری دانشگاه امیر بیر، دیندار رئیس گروه تزاری 
سازی فناوری، و بختیاری معاون تزاری سازی جهاد دانشگاهی  شور بارگازار 

  د.

ترین مزامع تصمیم گیری  شاور  سالح ورزی با بیان اینکه اتاق بازرگانی در مهم
هاای تازااری،  عالوه بر باخاش 81 رسی دارد و صاحب رای است و از سام 
بنیان و ناوآور  های گرد گری، اقتصاد دانش صنعت، معدن و خدمات به حوزه
بنیاان در اتااق  هاست  میسیون  سب و  ار دانش نیز ورود  رده است. سام

ای برای این بخش در پاارلاماان  بازرگانی توسط آقای  الهی نماینده  ایسته
 بخش خصوصی بوده است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه مرز وظایف معاونت علمی و فنااوری ریااسات 
بنیان و فناور بسیار باریک است، گوت: اتاق  های دانش جمهوری و وزارت علوم در حوزه  ر ت

بازرگانی با هدف  مک به  سب و  ارها با هر دو گروه تعامالت مویدی دارد. در نس  جادیاد 
ها و چه در اتاق بازرگانی ایران ا ثر اعضا از فعاالن اقاتاصاادی  ساب و  اتاق چه در استان

 ارهای دانش بنیان و مبتنی بر نوآوری هستند. تا نون اقدامات مطلوبی برای به همرساانای 
 ها نیز قاب  پیگیری و اجرا هستند. ها ایزاد  ده  ه این اقدامات در پارک نیازها و استارتاپ

او در ادامه تا ید  رد اتاق بازرگانی وظیوه تسهی  مقررات را برعهده دارد و افزود: در نهادهای 
قانونی متعددی  رسی داریم و تا نون تالش های بسیاری برای رفع موانع  سب و  اارهاای 

بنیان و مبتنی بر فناوری انزام  ده است و در نظام داوری و ح  اختالف  سب و  ارها  دانش
 نیز همکاری جدی با قوه قضاییه داریم.

ها خواهیام دا ات  هایی را در تحریم سالح ورزی با ابراز امیدواری از اینکه در آینده گشایش
های تزاری مانند دوران برجام به ایاران  ها، انتظار داریم هیات گوت: در صورت  اهش تحریم

سور  نند باید آمادگی الزم را دا ته با یم به خصوص اینکه در این دوره اقبام به محصاوالت 
 دانش بنیان بیشتر از گذ ته خواهد بود.

 الهی ضمن خیرمقدم به حاضران در جلسه از مدعوین مزازی  ه از طریق اسکایپ در جلسه 
های گذ ته وزارت علوم و همینطور  حضور یافتند نیز قدردانی  رد و با ا اره به سابقه همکاری

ها را باا بارنااماه  های علم و فناوری با اتاق بازرگانی، گوت: قصد داریم  الوده همکاری پارک
مشخص تدوین  نیم. به خصوص  ه اخیرا مصوب  ده معاونت علمی و فانااوری ریااسات 

های مستقر در پارک علم و فناوری را با عنوان دانش بنیان نوع سه ارزیابی و  جمهوری  ر ت
 سازد. ها فراهم می معرفی  ند این امر  رایط بهتری را برای این گروه از  ر ت

رئیس  میسیون  سب و  ارهای دانش بنیان اتاق به زمینه همکاری های بین المللی ا ااره 
ها به بازارهاای داخالای و  های مستقر در پارک  رد و گوت: ضروری است محصوالت  ر ت
های بین المللی از طرف   SoorwooSها و  خارجی معرفی و عرضه  وند. حضور در نمایشگاه

های علم و فناوری یکی از راهکارهای تحقق این هادف  اتاق بازرگانی ایران و با حمایت پارک
  ود. پیشنهاد می

های علم و فناوری  او در ادامه پیشنهاد حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی در هیات امنای پارک
های جوان و صاحبان ایده باا  را مطرح  رد و گوت: به طور معموم  کاف بزرگی میان  ر ت

ای بارای  تواند زمینه  نند وجود دارد؛ این همکاری می های بزرگ  ه بازار را راهبری می  ر ت
 تقویت ارتباط دوجانبه با د.

های مشتارک  های مشترک را عنوان  رد و افزود: این پهنه  الهی در ادامه پیشنهاد ایزاد پهنه
های نوپا و  ها در مناطق مناسب برای استقرار  ر ت هایی از پارک به صورت زیرمزموعه  عبه

ها در نظر گرفته  ود این پیشنهاد با توجه به دستورالعم  جادیاد ماعااونات و  استارتاپ
تسهیالتی  ه از صندوق نوآوری و  کوفایی ارائه خواهد د، فرصت های جدید هماکااری را 

 ایزاد می  ند.

قانون  ه به موجب آن  ورای  13بنیان ایران با یادآوری ماده  های دانش رئیس مزمع تشک 
عالی عتف باید به  کایت های  ر ت ها در فرآیند دانش بنیانی رسیدگی  ند، گوت: فرآیناد 
طوالنی رسیدگی و برگزاری دیر به دیر جلسات  میسیون ها برخی  ر ت ها را با مشکاالتای 
مواجه ساخته است. اتاق بازرگانی و در ذی  آن  میسیون  سب و  ارهای دانش بانایاان و 
مزمع تشک  های دانش بنیان ایران آمادگی همکاری برای رسیادگای باه ایان دسات از 

 موضوعات را دارد.

01 

 های علم و فناوری مطرح شد؛ در نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای تعامل اتاق بازرگانی ایران با پارک 

 ضرورت تامین بستر توسعه صادرات برای واحدهای فناور

 رویداد...
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بنیان اساتاانای هام  های دانش او افزود: انزمن
ها محاساوب  بستر مناسبی برای تعامالت با پارک

هاای   وند به خصوص  ه اغالاب باا پاارک می
 استانی ارتباطات مثبت و رو به جلویی دارند.

سپس سحربنکدارپور دبیر   مزمع تشک  هاای 
دانش بنیان محورهای پیشنهادی برای تاوساعاه 
همکاری و افزایش تعام  میان اتااق باازرگاانای 

های علم و فناوری را بر مرد و گوت:  ایران و پارک
برگزاری رویدادهای مشترک برای ارائه نیاازهاا و 

های فناورانه با همکاری طرفین به ایان  توانمندی
صورت  ه اتاق بازرگانی ایران نیازهای فناورانه را 

های  های علم و فناوری به  ر ت اعالم  ند و پارک
اش جهت رفع آنها، فراخوان دهد تاا  زیر مزموعه

در این زیست بوم به عنوان همرسان نایاازهاای 
 فناورانه به فناورها به ایوای نقش بپردازیم.

او در ادامه بر نقش همرسانی تا ید  رد و افازود: 
هاای عالام و فانااوری    ود پارک پیشنهاد می
بنیان خود را باا  های دانش های  ر ت توانمندی

هاای اتااق باازرگاانای و   هدف جذب حمایات
 گذاران خطرپذیر آن اعالم  ند. سرمایه

معاون برنامه ریزی امور فنااوری وزارت عاتاف، 
های بازرگانی را در اولویت  توسعه ارتباطات با اتاق

ها دانسات و در  های وزارت علوم و پارک برنامه
ادامه روسای اتاق بازرگانی را به حضور در جلاساه 

 های علم و فناوری دعوت  رد. روسای پارک

طالبی با تا ید بر اینکه توسعه همکارهای بایان 
تاریان  المللی و صادرات واحدهای فناور اصالای

برنامه جاری معاونت برنامه ریزی وزارت عاتاف 
میلیاردی برای توانامانادساازی  11است، از یارانه 

صادراتی واحدهای فناور خبر داد و گوت: یااراناه 
هاای  میلیاردی برای ایزاد فارصات 11بالعو  

صادراتی واحدهای فناور مستقر در پارک در ناظار 
گرفته  ده است. در ایان حاوزه قصاد داریام 

ها را  ه آمادگی  واحدهای فناور و مستقر در پارک
های بعدی  صادراتی دارند  ناسایی  رده تا در گام

با ارائه یارانه بالعو  و همینطور آموزش، توسعه 
 محصوم و غیره توانمندسازی  وند.

هاای  طالبی با بیان اینکه برای همرسانی  ار ات
فناور فعام در  شور به نیازهای فناورانه موجود در 

المللی به مشار ت اتاق بازرگانی احتیاج  عرصه بین
داریم، گوت: با اینکه وزارت امور خاارجاه نایاز 

هاای  های مساعدی برای توسعه هاماکااری قوم
های  صادراتی داده است برای همرسانی در عرصه

المل  به تزربه تاجران با سابقه فعاام  تزارت بین

 در اتاق بازرگانی احتیاج داریم.

مهدی اقتصادی سرپارسات مار از ناوآوری و 
 تابدهی صادرات اتاق بازرگانی ایران نایاز باه 
حاضران در نشست خیرمقدم گوت و افازود: در 
مر ز نوآوری نیازهای صادراتی  شورهای منطقاه 

های مشترک برگازار  احصا  ده و جلساتی با اتاق
 ردیم.  ارگروهی تشکی   ده و به ماوجاب آن 

توانیم نقش هاب صارداتی منطقه را برعاهاده  می
 بگیریم.

های صادراتی  شور  گذاری او افزود: تمام سیاست
خصوصی  از اتاق ایران و با مشورت پارلمان بخش

های علم و فناوری   ود با همکاری پارک انزام می
بوم نقش تسهیلگری ایوا  توانیم در این زیست می
  نیم.

اقتصادی با بیان اینکه نمایشگاه دایمی برای ارائه 
هاا در  ها و استاارتااپ محصوالت فناورانه  ر ت

انادازی  مر ز نوآوری و  تابادهای صاادرات راه
 نیم تاا  خواهد  د، گوت: با تمام توان تالش می
سازی  اده  از  ر ت هایی  ه محصوالت تزاری

دارند برای ورود به بازارهای صادراتی حاماایات 
  نیم.

بنکدارپور با یادآوری دالی  بارگازاری نشاسات 
پرداخت و گوت: با توجه به اینکه وزارت علوم و 

ای طاوالنای در  های علم و فناوری با سابقه پارک
بنیان  شاور فاعاام  زیست بوم نوآوری و دانش

هستند و از سوی دیگر اتاق بازرگانی نیاز ماحا  
ها و فعاالن اقتصادی و تااجاران  اجتماع  ر ت

قدیمی و باسابقه  شور است  ه چرخ اقاتاصااد 
چرخانند، برگزاری نشست مشاتار ای   شور را می

هاای  ها و توسعه همکاری برای  ناسایی ظرفیت
 رسید. طرفین ضروری به نظر می

های راهبردی و عملایااتای  او افزود: تعیین برنامه
ترین رسالتی اسات  اه از ایان  سازی آنها مهم
 رود. نشست انتظار می

 الهی در پایان جهت پیگیری پیشنهادات مطرح 
 ده، بیان  رد: جلساتی میان اتاق باازرگاانای و 
وزارت علوم برای تدوین زمینه هاای هاماکااری 
مطرح  ده در نشست و برنامه عملیاتی آن الزم 
است تا با نقشه راه مشخص ضامان گساتارش 

ها در جهت تامایان بساتارهاای الزم،  همکاری
ها و  سب  توانمندسازی و توسعه صادرات  ر ت
 و  ارها اقدامات موثری انزام پذیرد.
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رئیس اتاق بازرگانی 
های  اصفهان : شرکت

بنیان به فراتر از  دانش
 مرزها فکر کنند

 

رئیس اتاق بازرگانیی اصیفیهیان 
بینیییان  های دانش گفت: شرکت

باید به فراتر از مرزها فکر کنند چرا 
که شرط رشد، جهانی فکیر کیردن 
است. به گزارش روابط عیمیومیی 
اتاق بازرگانی اصفهیان، میجیمیع 

الیعیاده  عمومی عادی به طور فیوق
بینیییان  های دانش انجمن شرکت

استان اصفهان عصر روز چهارشنبه 
 دی مییاه بییرگییزار شیید.     ۴۲

مسعود گلشیرازی رئایاس اتااق 
بازرگانی اصوهان  ه باه صاورت 
ویدئو نورانسی در جلسه حااضار 
 ده بود، گوت: امروزه گوتاماان 

بانایاان در بایان  اقتصاد دانش
های مسؤوالن اقتصادی و  صحبت

حتی سیاسی قاب  مشاهده است 
و اهمیت آن بر همگان به اثباات 
 رسااااایاااااده اسااااات.
وی افزود: با توجه باه جاوانای 
جامعه ما، بیشتاریان باهاره را 

توان از خالقیت و توانایی این  می
دوران برد به  رطی  ه ارتابااط 
نزدیک میاان دانشازاویاان و 
دانشگاهیان با صنعت به وجاود 
آید؛ البته باید قبوم  انایام باه 

بنیاان  ای  ه در علوم دانش اندازه
سازی این  ایم در تزاری پیش رفته
بینی  ده را  ها اقبام پیش اندیشه
ایم، هنوز هم بسیااری از  ندا ته
ها روی زمین مانده  ها و ایده طرح

 گذار هستیم. و منتظر یک سرمایه
گلشیرازی با ا اره به سور اخایار 
مسؤوالن تزاری قطر به اصوهاان 

نامه یاادآور  اد:  و انعقاد تواهم
بنیان بایاد باه  های دانش  ر ت

فراتر از مرزها فکر  نند چارا  اه 
 رط ر د، جهانی فاکار  اردن 
است؛  شورهایی مانند قاطار و 

عمان  ه از لاحااظ تازااری و 
سیاسی با ایران ارتبااط خاوبای 

های مناسابای بارای  دارند گزینه
بانایاان  های داناش ورود  ر ت

 هساااااااااتاااااااااناااااااااد.
رئیس اتاق بازرگانای اصاواهاان 
تا ید  رد: با توجه به اهامایات 

ها دو پیشنهاد دراتاق  بنیان دانش
بازرگانی مطرح  د، اوم این  اه 
بنایاان   میسیونی با عنوان دانش

 ک  بگیرد و یا این  ه در ذیا  
های اتااق یاک  تمامی  میسیون
بنیان تشکی    میته اقتصاد دانش

 ود، در هر صورت آمادگی الزم را 
 برای هر نوع هاماکااری داریام.
سحر بنکدارپور دبیر   مازاماع 

بنیان ایران نیاز  های دانش تشک 
در این جلسه اظهار دا ت: ما در 
تهران با تشکی  مر ز ناوآوری و 

دهنده صاادرات در اتااق   تاب
بازرگانی ایاران و تامار از روی 
صادرات با استواده از ظارفایات 

های مشترک تالش داریم از  اتاق
فرصت فعلی  ه برای اقاتاصااد 
 شور ایزاد بیشترین استواده را 

بانایاان  های داناش برای  ر ت
ایزاد  نیم تا بتوانند وارد حاوزه 
 صاااااادرات  اااااوناااااد.
در ابتدای جلاساه گازار ای از 
عملکرد یک ساله انزمن به اعضاا 
ارائه  د؛ به گوته مسعود باطنای 
رئیس هیئت مادیاره انازامان 

بنیان اساتاان  های دانش  ر ت
اصواهاان، باهاباود قاوانایان، 
توانمندسازی اعضا و ایزاد تعام  

های  وچک و بازرگ  میان  ر ت
محورهای اصلی فعالیت انزمان 
 طی یکسام اخیر بوده است.
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برنامه ضرب سکه با موضوع 
نمایشگاه مجازی فرصتی برای 

 جهش تولید

افشین  الهی، رئیس هیات مدیره مزمع تشک  هاای 
دانش بنیان ایران، علت حضور پاویونی دانش بنیانهاا، 
حمایت هایی است  ه از نهادهای صندوق ناوآوری و 
 کوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جماهاوری 
است. در دنیا هم همین منوام است  ه سالن هایی را 
با هزینه های  متر را در اختیار پارک های علم و فناوری 
و دانشگاه ها و نهادهای تحقیقاتی قرار میادهاناد تاا 

 محصوالتشان را عرضه  نند.

یکی از مشکالت  ر ت های دانش بنیان ارتباط گرفتن 
با بازار است و حضور در نمایشگاه ها یکی از فارصات 
هایی است  ه این گروه از  ر ت ها بتوانند باه طاور 
مستقیم با مشتریان تعام  دا ته با ند. بنابرایان باه 
 ر ت های دانش بنیان توصیه می  وند از فارصات 
 های حضور در نمایشگاه ها به خوبی استواده  نند.

محمدرضا طالیی رئیس هیات مدیره فدراسیون فااوای 
ایران: روسیه، تر یه امارات متحده عربی در بارگازاری 
نمایشگاه های مزازی پیشتاز هستند. تولید نندگان و 
صادر نندگان از این ابزار برای عرضاه ماحاصاوالت و  
 خدماتشان در داخ  و خارج از  شور استواده میکنند.

این برنامه به صورت زنده در رادیو گوتگاو باا حضاور 
بانایاان،  های دانش افشین  الهی رئیس مزمع تشک 

محمدرضا طالیی رئیس هیات مدیره فدراسیون فناوری 
اف رئایاس انازامان  اطالعات ایران، سعیاد رساوم

افزار تلون همراه،  هرام حاج قرباانای  تولید نندگان نرم
 نائب رئیس انزمن نا ران دیزیتام اجرا  د.

 با اجرای مزری  ار ناس علی مسعودی و زهرا بحرین 

ottps://b1n.iw/978161 

 

خیر، ثبت  ر ت ها و موسسات دانش بنایاان 
همانند دیگر  ر ت ها و موسسات انزام مای 
 ود و  ر ت متقاضی پس از ثبت  ر ات در 
اداره    ثبت  ر ت ها، در صورت تمای  مای 
 تواند وارد فرآیند ارزیابی  ر ت ها  ود.

آیا می توان از ابتدا  ر ت را به عنوان  ر ت یا موسسه دانش بنیاان در 
 اداره    ثبت  ر ت های سازمان ثبت اسناد و امالک  شور ثبت  رد؟

خیر، الزم است فرد ابتدا به صورت حقوقی  ر ات 
یا موسسه ای را در ادامه ثبت  ر ت ها به ثابات 
برساند و بعد از اخذ  ناسه ملی  ر ت، نسبت به 
ثبت نام  ر ت در سامانه  ر ات هاای داناش 

 بنیان جهت ارزیابی اقدام  ند.

آیا ثبت نام ا خاص حقیقی در سامانه دانش بنیان امکاناپاذیار 
 است؟

های نوپا باید  االها و خادماات  خیر،  ر ت
بنیاان را حاداقا  در حاد ناماوناه  دانش

آزمایشگاهی )با هدف تولید و فروش( ساخته 
 و ارائه نمایند.

بانایاان  در صورتیکه محصوم  ر ت  ه در فهرست  اال/خدمات داناش
تواند در سامانه ثبات  مصوب قرار دارد در حد طرح و مستندات با د، می

 درخواست  ند؟ 

09 

قانون مختص به حمایت از  ر ات هاای ثابات 
رسمی  ده است و هسته فناور یا واحد فناور، پس 
از ثبت رسمی حقوقی می تواند بالفاصله تاقااضاا 
داده و ارزیابی  ود. بنابراین قب  از ثبات رسامای 
 ر ت، امکان ارائه تقاضا واستواده از حمایت های 

 قانون وجود ندارد.

آیا یک تیم  ام  چند نور از افراد متخصص  ه در یک مر ز ر اد 
 مستقر است، مشموم استواده از مزایای قانون می  ود؟

�https:/b2n.ir/978162
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 دوره های آموزشی مجمع تشکل های دانش بنیان 
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هزار میییلیییارد ۴۲۲های بورسی به  بنیان ارزش دانش
 ناموت رسیده است

بازار تامین مالی جمعی و  اخص صکوک فرابورس ایران رونمایی  د تا زمینه برای توسعه 
 بوم نوآوری فراهم  ود. های نوآورانه حمایت مالی از فعاالن زیست روش

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از بازار تامین مالی 
بانایاان و  های دانش  ه نقش  ر ت جمعی و  اخص صکوک فرابورس ایران با بیان این

های نوین تامین مالی پررنگ  ده است اداماه داد:  خالق در اقتصاد  شور به  مک روش
های  سب و  ار و مرا ز ناوآوری  ها،  تابدهنده بنیان و خالق، استارتاپ های دانش  ر ت

های ناویان  بوم نوآوری هستند  ه برای ادامه حر ت به روش هایی از زیست همگی بخش
تامین مالی نیاز دارند. خو بختانه همراهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در تامین ماالای 

 بااناایااان بساایااار راهااگااشااا و اثااربااخااش اساات. هااای دانااش  اار اات
هزار میلیارد   رسایاده ۰۲۲بنیان بورسی به  های دانش  ه ارزش  ر ت وی با بیان این

است، ادامه داد: نقش و جایگاه فعاالن نوآور و خالق در اقتصاد  شور به جایگاهی درخاور 
 اناد. بوم نوآوری، امروز به عدد قاب  توجهی تبدی   اده اعتنا رسیده است و فعاالن زیست

بانایاان را یاکای از  هاای داناش رئیس بنیاد ملی نخبگان، تامین مالی جمعی  ر ات
بوم نوآوری دانست و بیان  رد: خو بختانه ناوآوری  های  ارآمد در رونق زیست زیرساخت

بنایاان  به بورس تزریق  ده و عدد قاب  توجهی را در حوزه سرمایه گذاری در اقتصاد دانش
سکوی تامین مالی جمعی موافقت اصولی صادر  ده و  11 ه برای   اهد هستیم؛ به طوری

 سکو در آینده فعام خاواهاد  اد. 7سکو در حام ارائه خدمات خود هستند. همچنین  ۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی در بورس گوات:  19ستاری، با ا اره به حضور 
میلیارد   است و تاعاداد مارا از  ۰۰۲۲گذاری بالغ بر  های سرمایه ارزش این صندوق

بنیان فعاام در حاوزه  های دانش هو مند احراز هویت بورسی  ه با فناوری بومی  ر ت
 ر ت رسیده است  ه در مدتی  اوتااه،  ۰۱اندازی  ده اند به بیش از  هوش مصنوعی راه

 میلیون نور احراز هویت دیزیتام  دند. 6گذاری بورسی، بیش از  همکاری با  ر ت سپرده
بوم نوآوری، برای پیوستان   ه زیست جمهوری با تا ید بر این معاون علمی و فناوری رییس
 ارهای مالی نوآورانه بهره ببرد، ادامه داد: ازیست بوم ناوآوری  به اقتصاد  شور باید از راه

امروز سهم قاب  توجهی را از اقتصاد به خود اختصاص داده است. برای گسترش این سهام 
 های پیاشایان باه  اار بساتاه  اود. باید راهکارهای نوین تامین مالی، فراتر از روش

وی افزود: بخش عمده تامین مالی این  ر ت ها باید از وام و  یوه های قدیمی سرمایاه 
گذاری به روش های نوینی چون تامین مالی جمعی و سرمایه گذاری خطرپذیر روی بیاورد 
 رود. و بازار بورس، یک بستر بسیار مناسب برای تامین مالی این  سب و  ارها به  مار می
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اتحاديه توليدكنندگان و 
 صادرکنندگان نرم افزار ايران

اتحادیه شرکت های فنی مهندسی 
حفاظت الکترونيک  و شبکه های 

 ایمنی

 اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران

انجمن توليدکنندگان نرم افزار 
 تلفن همراه ایران

 اتحادیه صادرکنندگان تجهيزات پزشکی

انجمن بهينه سازی مصرف 
 انرژی ایران

 انجمن ارگانيک ایران

انجمن شرکت های مهندسی و 
 پيمانکاری نفت و گاز و پتروشيمی

 اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

انجمن توليدکنندگان و واردکنندگان ماشين 
آالت سنگين معدنی، ساختمانی و 

 راهسازی

 انجمن ناشران دیجيتال

سندیکا توليدکنندگان تجهيزات 
 فن آوری اطالعات ایران 

سندیکای توليدکنندگان داروهای 
 دامپزشکی

 انجمن صنایع خورشيدی
انجمن صادرکنندگان خدمات 

 فنی و مهندسی ایران

 

انجمن صنفی شرکت های 
 اتوماسيون صنعتی

سندیکای توليدکنندگان مکمل 
 های رژیمی _غذایی ایران 

سندیکای شناسایی و 
 مکانيابی رادیویی

سندیکای صاحبان صنایع 
 سندیکای صنعت برق داروهای انسانی ایران

فدراسيون صادرات انرژی و  سندیکای صنعت مخابرات
 صنایع وابسته ایران

کانون طراحی و مهندسی و 
 طراحی مونتاژ ایران

    

    

 انجمن شرکت های 
 دانش بنيان استان  کرمان

 انجمن شرکت های
دانش بنيان استان  لرستان   

 انجمن شرکت های
دانش بنيان استان مرکزی   

انجمن صنفی کارفرمایی ماشين 
 سازان صنایع غذایی ایران

انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان 
 محصوالت بيوتکنولوژی پزشکی ایران

 انجمن شرکت های دانش بنيان سالمت تهران انجمن شرکت های دانش بنيان خراسان رضوی  انجمن شرکت های دانش بنيان استان اصفهان 

 انجمن شرکت های دانش بنیان سالمت همدان

 انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون 
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انجمن توليدکنندگان حالل های 
 هيدروکربنی ایران 

انجمن صنفی توليدکنندگان و فن آوران 
 صنعتی ساختمان 

 انجمن شرکت های
دانش بنيان استان البرز   

 انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی


