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مجمع تشکل های دانش بنیان ایران موفق به کسب رتبه Aتوسط معاونت تشکل های اتاق بازرگانی
ایران شد.
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مولفه های ارزیابی شامل :حکمرانی  ،عضویت (جلب مشارکت فعاالن بخش /صنعت مربوطه)،
خدمات ،تاثیرگذاری بر سیاست ها و تنظیم گری است.

دانش بنیان
*امضای تفاهم نامه کعیسیون کسب

3

در وبینار تخصصی توسعه صادرات تجهیزات پزشکی و دارویی به بوسنی و هرزگوین مطرح شد؛

و کارهای دانش بنیان اتاق بماارامانمی
با پارک ملی علوم و فناوریهای نرم
*معرفی اعضای مجعمت تلم ملم مای
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یکپارچه سازی حمایت های صادراتی توسط مجمع تشکل های دانش بنیان

دانش بنیان
شناسنامه خبرنامه صدای دانش بنیان

اردآوری و اجرا :کیانا مجدی روابط ععومی
های دانش بنیان ایران
مجعت تل
تلفن تعاس028-81088088 :
ف س028-87997998 :
نلانی ال ترونی ی:
info@daneshbonyan.co
نلانی یای daneshbonyan.co :
تلگرامdaneshbonyan8878@ :

وبینار تخصصی توسعه صادرات تجهیزات پزشکی و

ارتباطات فعالیت میکنند .اتاق بازرگانی ایران نیز با

دارویی به بوسنی و هرزگوین به همت مجمع

 05هزار عضو از فعاالن اقتصادی ،تاجران و بازرگانان

تشکل های دانش بنیان و کمیسیون کسب و

کشور و همینطور مجمع تشکلهای دانش بنیان

کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران و با

ایران با05تشکل تخصصی بستر مناسبی برای

مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می

همکاری دو کشور به شمار می روند.

شود.
او افزود :مجمع تشکل های دانش بنیان می تواند
به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل های دانش

به صورت یک پنجره واحد یا در نقش یک منتور ،با

بنیان ،در ابتدای وبینار افشین کالهی رئیس مجمع

شناسایی شرکت هایی که پتانسیل صادراتی

تشکل های دانش بنیان با ابراز امیدواری از

دارند و یکپارچه سازی حمایت هایی که از سوی

همکاری های تجاری میان دو کشور  ،گفت :در

نهادهای مختلف مثل معاونت علمی و فناوری

حال حاضر بیش از  0055شرکت دانش بنیان داریم

ریاست جمهوری ،صندوق نوآوری ،اتاق بازرگانی و

که در حوزه های مختلف هایتک مانند بایوتکنولوژی،

غیره این شرکت ها را به سوی مبادالت بین

برق،
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مخابرات،

سالمت،

فناوری
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اطالعات

و

المللی و صادرات محصوالتشان هدایت کند.
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ادامه از صفحه یک ...

کالهی ادامه داد :اگر درخواست همکاری تجاری از
سوی شرکت های بوسنیایی باشد هم مجمع میتواند
در جهت یافتن شریک تجاری مناسب اقدام کند.
سپس مرضیه شاوردی مدیر توانمندسازی صندوق
نوآوری و شکوفایی به تشریح حمایت های صادراتی صندوق نوآوری و
شکوفایی از شرکت های دانش بنیان پرداخت.
محمدرضا کمپانی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات
پزشکی ایران به بررسی راه های مبادالت بین المللی با بررسی مدل
های موفق پرداخت و گفت :در حوزه تجهیزات پزشکی  05درصد ملزومات
تولید داخل است و تنها  05درصد وارداتی است که آن هم مربوط به
تجهیزات تصویربرداری است .در زمینه تجهیز مراکز درمانی ،اتاق عمل و
غیره توانمند هستیم و تولیدات بسیار خوبی داریم که به  05کشور
مختلف در آمریکای التین ،آسیای میانه ،اروپای شرقی و غیره صادر می
شوند.
به گفته کمپانی ،تولیدات ما در زمینه تجهیزات پزشکی از نظر کیفی
همانند نمونه های آمریکایی و از نظر قیمت ارزانتر از آنها است.
او به دالیل پیشرفت ایران در حوزه تجهیزات پزشکی اشاره کرد و افزود:
یکی از دالیل پیشرفت ما در زمینه تجهیزات پزشکی ،توجه پزشکان
ایرانی در این زمینه است که همیشه به دنبال دستگاههای خوب و با
کیفیت هستند .به همین دلیل شرکتها برای جلب نظر پزشکان طبق
خواست آنها عمل کردند و دستگاه های با استانداردهای باال و قابل
در ادامه نشست منصور حاجیچ رئیس انجمن تجاری ایربا ،عدنان

رقابت در بازارهای جهانی تولید کردند.

رستمپاشیج مدیرفروش تجهیزات پزشکی شرکت ایربا و همچنین امینا
کمپانی در زمینه همکاری بین ایران و کشور بوسنی با توجه به تجربیات

کاراهمت بازاریاب دارویی و تجهیزات پزشکی از کشور بوسنی به معرفی

موجود پیشنهاداتی مطرح کرد و گفت :می توانیم در دو فاز با شرکت

پتانسیلها و بسترهای صادراتی به کشور بوسنی و هرزگوین در زمینه

های بوسنیایی همکاری کنیم .در فاز اول دستگاه ها و تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی و دارویی پرداختند.

را به کشور بوسنی صادر کنیم و از طریق نماینده های محلی که
ارتباطات خوبی با وزارت بهداشت کشور مقصد دارند به فروش برسانیم و

وبینار تخصصی توسعه صادرات تجهیزات پزشکی و دارویی به بوسنی و

در فاز دوم خط تولید تجهیزات را در کشور بوسنی برپا کرده و به طور

هرزگوین با مشارکت سفارت سارایوو در ایران به صورت مجازی و حضوری

مستقیم به بازار عرضه کنیم.

در محل صندوق نوآوری و شکوفایی در تاریخ  20اسفند ماه سال جاری
برگزار شد.
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امضای تفاهم نامه کعیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بااراانی با
پارک ملی علوم و فناوریهای نرم
تفاهم نامه همکاری کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیییان
اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران با پیار

میلیی عیلیوم و

فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به امضا رسید.
مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پار

ملی علوم و فناوریهای نیرم و

صنایع فرهنگی با کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیییان اتیاق بیازرگیانیی،
صنایع و معادن روز دوشنبه (20اسفند ماه) سال جاری با حضور دکتر میحیمید
حسین ایمانی خوشخو ،رئیس مجموعه پار

ملی علوم و فناوری های نرم و

صنایع فرهنگی؛ مهندس افشین کالهی ،رئیس کمیسیون کسب و کیارهیای
دانش بنیان اتاق بازرگانی؛ دکتر ابراهیم نبیونی معاون فناوری مجموعه پیار
ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و مجید سروش رابطیه میییان
این مجموعه با اتاق بازرگانی برگزار شد.
الزام اجرایی شدن تفاهم نامه ها
کالهی با اشاره به الزام اجرایی شدن تفاهم نامه ها گفیت :چینید میوضیو
مشخص در راه اجرایی شدن میان تفاهم نامه ها وجود دارد ،ابتدا بحث ایجیاد

این صنایع و کسب بهره اقتصادی به نفع کسیب و کیارهیای داخیلیی کیمیک

تشکل در صنایع خالق است .امروز نزدیک به  ۰۵تشکل در صنایع خالق عضیو

شایانی خواهد کرد .گفتنی است ،یکی از واحد های این مجموعه در جیزییره

اتاق بازرگانی هستند که مجمع در اتاق بازرگانی مسئولیت این حیوزه را بیر

کیش ،هم در بخش تولید و هم در بخش بازدید و فروش و صیادرات اقیدامیات

عهده دارد .موضو دیگر همکاری برای توانمند سازی و استقرار تشیکیلهیای

شایانی را در پیش گرفته است و اخبار خوبی در این زمینه در راه اسیت .در

صادراتی است که در این حوزه اتاق بازرگانی فعالیت های بسیییاری را میورد

واقع خواهیم در کنار همدیگر رونق اقتصادی را در بحث صنایع فرهنگی تجیربیه

توجه قرار داده است.

کنیم.
ملی علوم و فناوری های نرم و صناییع فیرهینیگیی

وی ادامه داد :با توجه به روش های جدید صادراتی و همکاری شیرکیت هیای

به گفته او؛ مجموعه پار

مستقر با یکدیگر این موضو می تواند بسیار مورد اهمیت باشد که به اعتقاد

قصد دارد با تمامی ظرفیت های فرهنگی کشور ،محدودیت های درآمد نفتیی

من باید رویدادهای ساالنه را برای آن طراحی کرد .همچنین بحث طرح صناییع

کشور را به نوعی حل کند.

خالق در مجلس از دیگر مواردی است که در اتاق بازرگانیی اهیمیییت دارد و

او افزود :صنایع فرهنگی کمک حال خوبی برای اقتصاد می تواند باشد و ایین

خوشبختانه ارتباط خوبی با نمایندگان داریم که میتوانیم در این زمییینیه هیم

مجموعه در تالش است در حوزه بینالمللی فعالیت بیشتری داشتیه بیاشید؛

هم افزایی های موثری داشته باشیم.

الزم به ذکر است ،معاونت علمی ریاست جمهوری در این راسیتیا هیمیکیاری
های خوبی را با ما رقم زده است.

ضرورت هعاهنگی میان بااار تولید و صادرات
تویعه تجارت فرهنگ
ایمانی خوشخو در این جلسه با اشاره به گسترش همکاری های میجیمیوعیه
پار

نبیونی در این جلسه ضمن اشاره به فعالیت های صورت گرفته در میجیمیوعیه

ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی با مراکز و سازمان هیای

گوناگون در راستای تجاری سازی فرهنگ گفت :خوشبختانه امیروز بیر خیال

پار

ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی گفت :اکنون نیزدییک بیه

گذشته عبارت «صنایع فرهنگی »در ادبیات برنیامیه رییزان کشیور وارد شیده

 ۰۵شرکت در این مجموعه فعالیت دارند؛ با توجه به اینکه پار

است .تاکنون با دستگاههای مختلف همکاری های زیادی به ویژه در زمییینیه

فناوری های نرم و صنایع فرهنگی از شرکت ها و دانش بینیییان هیای خیالق

های حمایتی و سرمایه گذاری در راستای تجاری سازی فرهنگ داشتیم .بیه

حمایت میکند ،در تالش است که این خالقیت ها را به شکوفایی برسانید و

با اتاق بیازرگیانیی

گفتنی است ،واحدهای این مجموعه در استان هایی چون زنجان ،شیییراز و

اعتقاد من نیل به این هد

با ایجاد همکاری های مشتر

ملی علیوم و

مسیر را راحت تر خواهد کرد.

کیش هم در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد :همواره صنایع فرهنگی ما برای خارجی ها بسیار میورد تیوجیه

وی در ادامه افزود :هر فعالیتی که در استان ها انجام گرفته است ،میتیوانید

بوده است ،اما تاکنون هماهنگی میان بازار تولید و صیادرات وجیود نیداشیتیه

زمینه خوبی را برای اجرای نمایشگاه ها برای توسعه تجارت فرهنگ از سیوی

است؛ پار

شرکت های خالق باشد.

ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی با اهیدافیی چیون

رفع شکا های موجود میان تولید و صادرات محصوالت فرهنگی بیه تیوسیعیه
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در پایان جلسه ،این تفاهم نامه همکاری به امضای طرفین رسید.
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اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین
آالت سنگین معدنی ،ساختمانی و
راهسازی

اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران

انجمن تولیدکنندگان نرم افزار
تلفن همراه ایران

اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی

اتحادیه شرکت های فنی مهندسی
حفاظت الکترونیک و شبکه های
ایمنی

اتحاديه تولیدكنندگان و
صادرکنندگان نرم افزار ايران

انجمن بهینه سازی مصر
انرژی ایران

انجمن ارگانیک ایران

انجمن ناشران دیجیتال

انجمن صنفی شرکت های
اتوماسیون صنعتی

انجمن صنایع خورشیدی

انجمن صادرکنندگان خدمات
فنی و مهندسی ایران

انجمن شرکت های مهندسی و
پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی

سندیکای صنعت برق

سندیکای شناسایی و
مکانیابی رادیویی

سندیکای صاحبان صنایع
داروهای انسانی ایران

سندیکای تولیدکنندگان داروهای
دامپزشکی

سندیکای تولیدکنندگان مکمل
های رژیمی _غذایی ایران

کانون طراحی و مهندسی و
طراحی مونتاژ ایران

انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان
محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران

فدراسیون صادرات انرژی و
صنایع وابسته ایران

انجمن صنفی تولیدکنندگان و فن آوران
صنعتی ساختمان

انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان

انجمن شرکت های
دانش بنیان استان کرمان
انجعن شرک

های دانش بنیان یالم

سندیکای صنعت مخابرات

انجمن تولیدکنندگان حالل های
هیدروکربنی ایران

انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی

انجمن شرکت های
دانش بنیان استان لرستان

سندیکا تولیدکنندگان تجهیزات
فن آوری اطالعات ایران

انجمن صنفی کارفرمایی ماشین
سازان صنایع غذایی ایران

انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون

انجمن شرکت های دانش بنیان سالمت تهران

انجمن شرکت های
دانش بنیان استان مرکزی

انجمن شرکت های
دانش بنیان استان البرز

هعدان
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