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 1041 -فروردین و اردیبهشت

 مجمع تشکل های دانش بنیان ایران

 بنیانبرایتوسعهخودچهنیازهاییدارند؟هایدانششرکت

هری   افشین کالهی گفت: شرککرت

بنیین بکا  توسعه خود به جی   دانش

بسیج منیبع و امکینیت، نریرینمرنر  

وکیر، دستکسری  بهبود فضی  کسب

به بینار رقیبتی و بکقکار  ارتبیطریت 

 المللی هستن . بین

به گزارش روابط عمومی مرمرمرع 

بره  تشکل هی  دانش بنیین ایرکان،

نقل ان پییگیه خبک  اتری  ایرکان، 

بنیین  رئیس مممع تشکل هی  دانش

بی اشیره به بسیج امکینیت و منیبع به 

بنیرین بره  هی  دانش سمت شککت

بره  منیسب نیمگذار  امسیل گفرت:

هری   اعتقید من در حونه شرککرت

ان انه کیفی حمرییرت  بنیین به دانش

وجود دارد. به دلیل اجکا  قرینرون 

بنیین ان  هی  دانش حمییت ان شککت

ده سیل پیش، در ممموع نیست بوم 

خوبی بکا  این شککتهی ایمید شر ه 

 ۰۷۷هرزار و  ۶است. امکون ح ود 

بنیین فرعریل داریر    شککت دانش

هییی که بیلغ هسرترنر  و  شککت

کیرنیمه درخشینی دارن  و در اوج 

شیوع ککونی بکخی ان آنهی توانستنر  

مشکالت سالمت کشور را حل کنن  

و همینطور در حرونه اریدرات 

هی  موفقی ان خود بره جری  کیرنیمه

بگذارن . لذا امکون دیگک مشرکرالت 

بنیین بی این جنس  هی  دانش شککت

 هی حل نخواه  ش . حمییت

1    1 

گردآوری و اجرا: روابط عمومی مج  م موم  

 تشکلهای دانش بنیان ایران

 12636966390: تلفن تواس

 info@daneshbonyan.coنشانج الکترونیکج:

 daneshbonyan.co: نشانج سایت

 daneshbonyan1391@:  تلگرام

 daneshbonyan.co@: اینستاگرام 

 شناسنامه خبرنامه صدای دانش بنیان ایران

 فهرست 

 بنیان برای تیسعه خمید  های دانش شرکت

 0چه نیازهایج دارند؟/

 بمنمیمان  تصییب قانین جهش تیلید دانش

 6هاست/ بنیان کوک بزرگج برای دانش

  جیان شایسته کمارآفمریمن و  01 عرفج

 5بخش ایران/ الهام

 گممراری در  وزارت نممیممرو سممر ممایممه

 3ها را افزایش دهد/ بنیان دانش

 /3نیروی انسانج؛  زیت رقابتج یا چالش؟ 

  دارایج های نا شهید به رسویت شناختمه

 01شید/

 /09ا ا و اگرهای افزایش تعرفه اینترنت 

  اعضای   و  تشکل های دانش بمنمیمان

 06ایران/



 

 

1    3 

 بنیین هی  دانش هی  توسعه شککت چیلش
افشین کالهی بی بیین اینکه امسیل بکا  رشر  و 

بنیین بیی  در سه حرونه  هی  دانش توسعه شککت

اولین حونه بهربرود فضری  تمککز شود افزود: 

برنریرین در  هی  دانش وکیر است. شککت کسب

شون  امی وقرتری  نیست بوم منیسب خود بیلغ می

وکیر کشور شون  بری  خواهن  وارد فضی  کسب می

وکیرهی   شون  که کسب تمیم مشکالتی مواجه می

 دیگک مواجه هستن .

هری  او ادامه داد: به عنوان مثیل امسیل به برینر 

دستور داده ش ه میزان مشخصی ان منیبع خود را 

بنیین اختصیص دهن . امی اگک  هی  دانش به شککت

هی  موجود ااالح نشون  ایرن  هی وآیین نیمه رویه

هی و تسهیالت را  توانن  این وام هی ااالً نمی شککت

هری   هی وثیقه درییفت کنن . به این دلیل که بین 

هی  ملموس را به عنوان تضمیرن  ملکی و دارایی

هی  ایرن  پذیکن  در حیلی که بیشتک سکمییه می

هیست که سرکمرییره  هی ای ه و فنیور  آن شککت

شود. بنیبکاین بسیریر  ان  نیمشهود محسوب می

هی در نظک گکفته  هییی که بکا  این شککت حمییت

هی  فعلی بکا  آنهی قیبل اسرترفریده  ش ه بی رویه

 نبوده و امکین جذب آنهی را ن ارن .

برنریرین را  هی  دانش کالهی چیلش دوم شککت

عنوان ککده و گفت: ه  برینار »بینار غیکرقیبتی«

هی  اارلری  ایدراتی و ه  بینار داخلی ان چیلش

بنیین است. بینار داخلی برینار  هی  دانش شککت

هری   بسییر غیکرقیبتی است و بی حضور شرککرت

وابسته و خصولتی در آن بخش خصوای واقعی و 

بنیین به خیلری  هی  دانش به طور مشخص شککت

 ان بینارهی دستکسی ن ارد.

به گفته او ع م امکین بکقکار  ارتبیطیت بریرن 

برنریرین  هی  دانش المللی سومین چیلش شککت

هری   است. کالهی در اینبیره بیین ککد: شرککرت

بنیین نیین به تبیدل فرنریور  و دانرش  دانش

هری  هی  دنیی دارنر . آن م یکیتی بی دیگک شککت

هی  دیگک دستکسی داشته  بیی  بتوانن  به شککت

و تولی  مشیرکتی و جذب سکمییه داشته بیشنر   

بیی  بتوانن  به بینارهی  ه ف خود دسرترکسری 

هی  ارنش بین المللری  داشته بیشن  و در ننمیکه

قکار بگیکن . امی متیسفینه در فضی  فعلی و تحرت 

 هی چنین امکینی فکاه  نیست. تأثیک تحکی 

هی  برزر  در  سکمییه انییع و شککت

 بنیین هی  دانش شککت
هری   او به نقش اتی  ایکان در توسعه شرککرت

بنیین اشیره ککده و افزود: یکی ان اق امیتی  دانش

بنیین آم ه  هی  دانش توان  به کم  شککت که می

گرذار   و این سه چیلش را بکطکف کن  سکمرییره

هری   هی  بزر  در شرککرت انییع و شککت

هی برکا   بنیین و ارتبیط گکفتن بی آن شککت دانش

هیست. این یر   هی و فنیور  آن استفیده ان ای ه

رابطه دو سک بکد است. چکا که در دنیی بحث نفوذ 

هری   نوآور  در انییع مطکح اسرت و مر ل

وکیر در بسییر  ان انییع در حیل تغیریرک  کسب

است و می نبیی  ان این تغییکات جی بمینی . اتری  

هی   ایکان در به ه  رسینی انییع بزر  و شککت

توان  نقش بسییر فعیلی داشرتره  بنیین می دانش

 بیش .
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 ۳۳بنیین ایکان بی داشتن  هی  دانش مممع تشکل

 ۱۳۹۱عضو استینی در سیل  ۹عضو تشکل ملی و 

نیک نظک اتی  بینرگینی ایکان و معیونت علرمری و 

فنیور  رییست جمهور  فعیلیت خود را آغرین 

التحرصریرل  ککده است. سحک بنک ارپور که فیرغ

بره  ۹۹دکتکا  الکتکونی  است، در ابت ا  سیل 

بنیین ایکان  هی  دانش عنوان دبیککل مممع تشکل

وگو  خربرکگرزار  آنری بری  منصوب ش . گفت

 خوانی : بنک ارپور را در ادامه می

هی توضیر   هی  ممتمع تشکل در خصوص فعیلیت

 دهی .

عنوان رابط  بنیین ایکان به هی  دانش مممع تشکل

هری   میین اتی  بینرگینی ایکان و معیونت بی شککت

بنیین و نوآور فعیل در عکاه ترولریر  و  دانش

هی  کریر  ایدرات و بی ه ف کم  به ایمید فکات

آفکینی و گستکش بینار محصوالت و خر مریت 

بنیین در کشور شکل گکفته است. اق امیتی  دانش

که در این تشکل بیالدستی انمیم گکفته اسرت، 

هی  آمرونشری،  شیمل میز خ مت، بکگزار  دوره

انر یشری، برکگرزار   هی  ه  بکگزار  نشست

من   ان مرزایری   هی  شتیب هی، بهکه نشست

هری   هی، بکگزار  نمییشرگریه عضویت در کیرگکوه

داخلی و خریرجری، برکگرزار  رویر ادهری، 

هی،  نیمه هی  مشتکک و امضی  تفیه  همکیر  شکوع

ارائه بیمه تکمیلی درمین به اورت سیلیینره بره 

هری   اعضی، تولی  محتوا، تهیه مستن ات و بکنیمه

گذار برکا  تسرهریرل  راهبکد  و جذب سکمییه

بنریرین و  هی  دانش فکآین  تمیر  ش ن شککت

 شود. هی می آپ استیرت

بکگزار  بوت کمپ سفیکان نوآور  انییع و میرز 

هی  مممع  بنیین ان مهمتکین فعیلیت خ مت دانش

بنیین ایکان است که بی استقبریل  هی  دانش تشکل

خوبی ه  مواجه ش .در بوت کمرپ سرفریرکان 

سیعرتره اسرت کره  ۹۷ا   نوآور  انییع دوره

کنن گین بع  ان طی آن م رک کریربرکد   شککت

متنیسب بی فعیلیت در اکوسیسرتر  نروآور  و 

کنن . عالوه بک ایرن، برکگرزار   فنیور  اخذ می

 بنیین بی .  هی  دانش هی  رفع چیلش شککت نشست
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ان رکیران این حرونه ان دیرگرک  متولیین و دست

اق امیتی است که در سیل گذشته انمیم ش ه که رفع 

هری   چیلش درییفت کیرت برینرگرینری شرککرت

 تکین دستیورد آن است. بنیین مه  دانش

 هییی انمیم ش ه است؟ در میز خ مت چه فعیلیت

بنیین خ مریتری  هی  دانش میز خ مت مممع تشکل

در حونه تیسیس، توسعه و انحرالل، سرینمرین و 

گذار ، آمونش و روی اد، توسرعره  م یکیت، سکمییه

هری  الملل و حقوقی و میلییت به مممروعره بینار و بین

 کن .  ارائه می

این اق ام بی این ه ف شکل گکفته که در جهت رفرع 

وکیرهی به آنهی مشریوره بر هریر .  مشکالت کسب

هی  مختلرفری ان  هی  میز خ مت در حونه مشیوره

انرحرالل،   ییبری، هی  م یکیتی، عیرضه جمله بحث

المللی و داخلری،  بنیین ش ن، توسعه بینار بین دانش

 شود. گذار  انمیم می سکمییه

تکین ه ف می این است که حلقه واسطی بریرن  مه 

وکیرهی  سنتی و م رن بیشی  و آنهی را بریهر   کسب

پیون  ب هی  و بتوانی  نوآور  را وارد ارنرییرع و 

وکیرهی  سنتی کنریر . در ایرن راسرتری  کسب

هی  بزر  بی کسب و کریرهری   رسینی شککت ه  به

متوسط و کوچ  را ه  در دستور کیر خرود قرکار 

 ای . داده

 هییی در سیل ج ی  داری ؟ چه بکنیمه

هری   بکگزار  روی ادهییی میننر  رفرع چریلرش

بنیین، ارائه مشیوره و خ میت بره  هی  دانش شککت

هری  آمرونشری در  هی و بکگزار  دوره بنیین دانش

راستی  توانمن سین  اعضی در اکوسیسرتر  را در 

 دستور کیر خود داری .

چه مشکالت و چیلش هییی در حونه حرمرییرت ان 

 بنیین داری ؟ هی  دانش شککت

ان آنمی که ی  تشکل بیالدستی هستی  وظریرفره 

گک  را بک عه ه داری .  بی توجه به قرینرون  تسهیل

هی  و اتری   وکیر تشکل بهبود مستمک محیط کسب

نیمه و استین اردهی مشریور  بینرگینی در ت وین آیین

سه قوه هستن  و در همین موضوع مری مشرکرالت 

کنی . در معیونت علمری و  هی را پیگیک  می شککت

شورا  عتف ه  می ککسی در اخرتریریر داریر  و 

بنیین شر ن  هییی که شکییتی در رون  دانش شککت

کنی  علیکغ  هرمره مشرکرالت  دارن  می تالش می

 هی  موجود را رفع کنی . موجود بتوانی  چیلش

 کنی ؟ هییی می بنیین چه حمییت هی  دانش ان شککت

شود که جلسه اول  هی شیمل میز خ مت می حمییت

هی  آمونشی ان خ میت  رایگین است، بکگزار  دوره

دیگک میست که برکا  اعضری رایرگرین اسرت. 

هی  ترمریر ،  هی ، اعزام و پذیکش هیئت نمییشگیه

هی  مختلف، ترولریر   روی ادهی  مختلف در م ل

مرنر   اعضری،  محتواهی  مختلف برکا  برهرکه

رسینی در خصوص قوانین، تسهیرالت برکا   اطالع

هی  بخرش  استفیده اعضی، رایزنی بی نهیدهی و سینمین

افزایی هکچه بیشتک اعضی  خصوای و دولتی بکا  ه 

بی سییک فعیالن اکوسیست  نیز ان دیگک موارد حمییتی 

 میست.

ان نظک شمی چه قوانینی بیی  وضع شود تی وضعریرت 

 هی بهبود پی ا کن ؟ بنیین دانش

قطعی بهتک است مسئوالن به جی  تمککز برک طرکح 

بنیین  نمید، رو  قینون جهش تولی  دانش ایینت و ا 

تمککز کنن . در اتی  بینرگینی ایکان کرمریرسریرون 

هری   بنیین و مممع تشرکرل وکیرهی  دانش کسب

بنیین چن ین بیر پبکامون این مروضروع بری  دانش

نمیین گین مملس جلسیتی داشتی  و نظکات خود را 

ای . این طکح هنون جری   در این خصوص ارائه ککده

تروانر   کیر دارد امی در اورت تصویب همین ه  می

 بنیین بیش . هی  دانش کم  بزرگی بکا  شککت
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جوان شییسته کشور در  ۱۷مکاس  داور  و انتخیب 

کیرهی  خکد و تیثیکگذار بکا  معکفی  و حونه کسب

 2۷22المللی جوان شییسته سریل  به روی اد بین

(TOYP). در اتی  بینرگینی تهکان بکگزار ش ، 

الملل جوانین ایکان و بی  این مکاس  ان سو  اتی  بین

همکیر  مککز نوآور  و تحول دیمیتیل اتی  تهکان 

کیرآفکین جوان ان سرکاسرک  2۷بکپی ش  و طی آن 

کشور که به مکحله نهییی معرکفری بره رویر اد 

راه ییفته برودنر ، ان  TOYP 2022المللی  بین

سو  داورانی ان اتی  بینرگینی تهکان، ونارت ورنش 

هری   و جوانین و جمعی ان متخرصرصرین حرونه

کیر، مورد ارنییبی قکار گکفتن   و کیرآفکینی و کسب

جوان شییسته کیرآفکین ایکان بکا   ۱۷و در نهییت، 

 معکفی به روی اد جهینی، انتخیب ش ن . 

هری   در این مکاس ، رییس مرمرمرع تشرکرل

بنیین ایکان بی تیکی  بک لزوم فضیسین  برکا   دانش

حضور جوانین خال  و نوآور گفت: در فضی  سنتی 

احبت ان نوآور  سخت است، ولی می اق امیتی را 

 ای . در این نمینه داشته

افشین کالهی اظهیر ککد: نیین است تی فضری بره 

تکهی و کسب و کیرهی  ج ی  و کسینی که در  جوان

هی  مختلف فعیل هستن ، داده شود تی فضی   حونه

اتی  بینرگینی ان حیلت سنتی خیرج شود و فرکرک 

 . ای  کن  در این مسیک موفق بوده می

برعر  ان  ITو  حضور جوانین فعیل در حرونه 

هی  این موفقیت  انتخیبیت اتی  بینرگینی را ان نشینه

 دانست.

بنیین ایکان تیکریر   هی  دانش رییس مممع تشکل

ککد: سخت است در فضی  سنتی ان نوآور  حرکف 

کنی  بی حمییت ان جوانین بره  ند، ولی می تالش می

 این ه ف نیئل شوی .

المللی جوانین شییسته جهین، ان سریل  روی اد بین

سیل کره  0۷تی  ۱۹و بی ه ف معکفی جوانین  ۱۹۹۳

بیشتکین تیثیک را بک جیمعه جهینی و کشور خرود 

شرود. اجرترمریعری و  ان ، بکگزار مری گذاشته

 المللی است. هی  بین همکیر 

هی   نتییج رسمی این روی اد در کنگکه جهینی اتی 

شود که در سیل جریر   الملل جوانین اعالم می بین

شود و منتخبین نیز برکا   کنگ بکگزار می در هنگ

 شون . حضور در این مکاس  دعوت می

 23سال چهارم،  شماره 
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بنیین در سیلی که بی عنوان تولی    هی  دانش شککت

گذار  شر ه بره  آفکین نیم بنیین و اشتغیل دانش

هی  انعتی  عنوان یکی ان محورهی  سییستگذار 

شون . البته پیش ان این ه   و اقتصید  شنیخته می

هری   قوانین متع د  بکا  حمییت ان شرککرت

هری   هی و دستگریه بنیین ت وین ش ه و ارگین دانش

و فنریور  ریریسرت  اجکایی نظیک معیونت علمی 

جمهور  یی ان و  نوآور  و شرکروفرییری و 

هی  پژوهش و فنیور ، در انییع مختلرف  ان و 

سین  قروانریرن حرمرییرتری ان  دار پییده عه ه

 ان . هی بوده بنیین هی  دانش هی و فنیور  پکدان  ای ه

در همین راستی مه   م نی، نییب رئیس هریریت 

م یکه سن یکی  انعت بک  ایکان و عضو هریریت 

بنیین بک این بریور  هی  دانش م یکه مممع تشکل

است که محصوالت و خ میت فنیورانه نریرین بره 

تک دارن  و در این مسریرک ایرمرید  حمییتی جیمع

هری   هی  ج ی  بکا  انمیم تییپ تست آنمییشگیه

بنیین و همرنرنریرن ترقرویرت  تمهیزات دانش

توان  حمییتی مروثرک،  هی  موجود می آنمییشگیه

هی به ویژه در  بنیین جینبه ان دانش بلن م ت و همه

انییع نیکسیختی بیش . و  که م یکعیمل شککت 

گرو  و بنیین پیمین خطوط شک  است، در گفت دانش

رغر   کرنر ، بره عنوان مری «اقتصید دنیی »بی 

هی  اورت گکفته، هنون ونارت نریرکو  پیگیک 

نتوانسته سه  چن انی ان سربر  حرمرییرتری 

هی  فعیل این حونه در  هی را به شککت بنیین دانش

انعت بک  اختصیص ده . ان این رو ضکور  است، 

تک ترخرصریرص  این ونارتخینه بی رویککد  فعیالنه

هری   شر ه بره شرککرت بینی هی  پیش حمییت

 بنیین این انعت را دنبیل کن . دانش

ترولریر   »گذار  امسیل بی عنوان  بی توجه به نیم

هری   شکایط شککت «آفکین بنیین و اشتغیل دانش

بنیین در انعت بک  را چرطرور ارنیریبری  دانش

کنی  و تی پیش ان این آیی ونارت نیکو ان فعریالن  می

 ایررن حررونه حررمررییررت کررکده اسررت؟

 

هی  انعت  بنیین سیله دانش ۱۷  بی مکور عمک ح ود

ییبی ، ونارت نیکو همواره جزو پیشتینان  بک  درمی

هی  ج ی  و سریخرت  حونه حمییت ان تکنولوژ 

 داخل بوده است. در حقیقت انعت بک  به عنوان 

 23سال چهارم،  شماره 

 ها را افزایش دهد بنیان گذاری در دانش وزارت نیرو سرمایه
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هی  پس  یکی ان انییع نیکسیختی کشور، در طول سیل

ان انقالب، بک موضوع حمییرت ان سریخرت داخرل، 

هی  خصوای و توسعه دانش در  توانمن سین  شککت

هری   رغ  فضیسین  انعت، تمککز ویژه داشته است. به

گستکده، انعت بک  طی ی  دهه اخیک به دالیل متع د 

گرذار   ان جمله نیبسیمینی اقتصید بک ، ع م سکمرییره

هی  تولی ، انتقیل و تونیع و  مکفی بک توسعه نیکسیخت

ا  رسی ه  گستکدگی بحکان کمبود منیبع میلی، به نقطه

مرحرور  که ونارت نیکو به جی  حمییت ان توسعه دانرش

انعت، نیگزیک به حل و فصل مسیئل رونمکه ش ه است. 

ا  میننر   در شکایطی که انعت بک  بی مشکالت ع ی ه

ب هی چن  ده هزار میلییرد تومینی، قکاردادهی  متوقف، 

 گذار  مواجه است. هی و افت ج   سکمییه خیموشی

 ان ؟ هی بهکه بکده آیی فعیالن انعت بک  ان حمییت

هری   کمتک ان ی  دهه قینون حمرییرت ان شرککرت

بنیین مصوب و ابالغ ش  و بره واسرطره آن  دانش

هییی نیز بکا  توسعره  هییی ت وین و نیکسیخت حمییت

فعیالن این بخش ایمید ش  که این قوانین نمینه را بکا  

هی فکاه  ککد. بی وجرود ایرن  بنیین رش  و توسعه دانش

گیک  ونارت نریرکو ان ایرن  معتق  هست  سه  بهکه

هی عمال نیچیز بوده است. همین امک بسییر  ان  حمییت

بنیین فعیل انعت بک  را نیگزیک ککده،  هی  دانش شککت

هی  موجود ان مسیک سرییرک  من   ان حمییت بکا  بهکه

هی اق ام کنن . مشکل اینمی است که بسییر   ونارتخینه

بنیین این انعت، تولی ات و حرونه  هی  دانش ان شککت

فعیلیتی کیمال وابسته به ونارت نیکو داشته و ان ایرن 

هری و  منظک بی شکایط دشوار  بکا  استفیده ان حمییت

امتیینات تعکیف ش ه مواجه هستن .  ان طرکفری بری 

برنریرین بره  هی  دانش گذار  امسیل، امی  شککت نیم

تک ش ن نهیدهییی مینن  ونارت نیکو بکا  توسرعره  فعیل

این حونه بیشتک ش ه است. بیی  این مسیله را بپذیکیر  

بنیین النم نیست حتمی تولی کنن ه  هی  دانش که شککت

ی  محصول بیشن ، چکا که ایمید ی  فکآین  یی تبیین 

کلییت و راهبکدهی  مکبوط به موضوعیت کلی   نظیرک 

بنیین اسرت.  و دانش اقتصید انکژ ، مستلزم کیر علمی 

بنیبکاین ضکورت دارد ممموعه ونارت نیکو، توانریرک و 

هری  بنیین هی  نیکممموعه نسبت به مسیئل دانش شککت

تک عمل ککده و ایرن  هی  پیشنهید  آنهی فعیل و طکح

 فکات را بکا  توسعه این حونه غنیمت بشمیرن .

هی بی تیمین منیبع میلی النم  بنیین آیی مسیک توسعه دانش

بکا  تحقیق و توسعه آنهی ان سرو  دولرت، هرمروار 

 شود؟ می

هی  بسییر   تمهیزات تکنولوژی  و فنیورانه پینی گی

دارن  و به همین دلیل پیش ان آنکه در انعرت مرورد 

هی  خیص را  هی و آنمییش استفیده قکار گیکن  بیی  تست

هری   پشت سک بگذارن . مسیله اینمی است که ان سریل

هری   قبل ه  در مورد تست تمهیزات و آنمرییشرگریه

تخصصی انعت بک  در کشور بی مشکل مواجه بودیر . 

هی  فعلی انمیم  در حقیقت در گذشته و در نبود تحکی 

هی  خیرجی اگرکچره  هی ان طکیق آنمییشگیه تییپ تست

هی  بسییر  داشت، امی به هک حیل ممکرن برود  هزینه

سین  محصول را سکعت ببخش . امکون بری  رون  نهییی

هی  گستکده، عمال ارسیل تمهیز و انمریم  وجود تحکی 

برک  هی در سییک کشورهی بسییر سخت و هزینه تییپ تست

ش ه است و تیمین این میزان منیبع میلی بکا  انرمریم 

بنیین  هی  تخصصی بکا  بخش خصوای دانش آنمییش

 سخت و گیهی غیکممکن است.

هی  ج   هستی . ان ی  سرو  در این حونه دچیر ضعف

امکینیت و تمهیزات فنیورانه نیید  ن اری  و ان سرو  

هی  تخرصرصری هر  در کشرور  دیگک آنمییشگیه

شمیر هستن . ان این رو دولت بکا  تروسرعره  انگشت

بنیین در انعت بک  بییر  ترقرویرت  محصوالت دانش

هی  ج یر  را  هی  فعلی و ایمید آنمییشگیه آنمییشگیه

 در دستور کیر قکار ده . 

 23سال چهارم،  شماره 

 خبرنامه صدای دانش بنیان
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بنریرین  هی  دانش عضو هییت م یکه مممع تشکل

هی  ضرکب   قسمت سلسله بکنیمه  ایکان در اولین

بنیرین  تولی  دانش»سکه در سیل ج ی  بی موضوع 

در  «نیینمن  ارتقیء کیفیت حکمکانی اقرترصرید 

 رادیویی گفت و گو، حضور ییفت.  شبکه

هری   به گزارش روابط عمومی ممرمرع تشرکرل

وگو سعریر   بنیین ایکان، در ابت ا  این گفت دانش

اف در پیسخ به اینکه بی توجه به شعیر سیل و  رسول

مزیت رقیبتی کشورمین نسبت به کشورهی  دیگک، 

بنیین شر ن  در مورد ک ام محصول به سمت دانش

هی  مخترلرف  گیم بکداری ، گفت: این امک در حونه

کشیورن    امکینپذیک است. به عنوان مثیل در حونه

بنیرین  هی، تحت عنوان دانش تع اد نیید  ان شککت

هی توانستن  بی استفیده  کنن . این شککت فعیلیت می

ان دانش و تکنولوژ ،در جهت ارتقیء کریرفریرت 

 محصول و خ میت خود گیم بکدارن .

و  پیکامون اینکه مزیت رقیبتی کشورمین در چره 

اخیک دارا بودن   ست افزود: در چن  سیل حونه هییی

منیبع انسینی گستکده و فریرغ الرترحرصریرالن 

خروب یرکری   دانشگیهی، بی دانش و ترمرکبره

ست، که کشور ان آن بهکمنر   بزرگی ا  هی  مزیت  ان

ای  در  ش ه است  بی استفیده ان این مزیت توانسته

هی  فنیور  اطالعیت و ارتبیطیت، نینو و هوا و  حونه

فضی پیشکفت خوبی داشته بیشی  و به توانمرنر   

 بنیین بیفزاری . هی  دانش شککت

اف بی بیین اینکه بی این حریل، یرکری ان  رسول

هی  اخیک، نیکو  کریر اسرت،  بزرگتکین دغ غه

هی شیه  موج بزرگی ان مرهریجرکت  افزود: این رون

هی  مرترخرصرص  هستی . ان دالیل مهیجکت نیکو

توان به دستمزد و شکایط کیر اشیره کرکد، امری  می

قسمت دیگک دغ غه این است که نتوانن  در کشور 

به چش  ان ان روشنی که در ذهن دارن ، بکسرنر . 

ممکن است بخشی ان این دغ غه درست و بخرش 

دیگک  ان آن نیدرست بیش . همین مسئله یکی ان 

هی نیرز  هی  م یکان عیمل شککت تکین چیلش بزر 

 است.

و  تصکی  ککد: قوانین چیلش دیگک  است که در 

رو هستیر . در قروانریرن  حیل حیضک بی آن روبه

ممونهی  متع د و دست و پیگیک بسیریر  وجرود 

دارد که به منظور رسی گی به این چیلش هریریت 

ندایی شکل گکفته که اگک موانع یی ت اخلی  مقکرات

 در قوانین وجود دارد، مورد بکرسی قکار گیکد. 

 23سال چهارم،  شماره 

 نیروی انسانی؛ مزیت رقابتی یا چالش؟

 خبرنامه صدای دانش بنیان
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 طلب  بنیین، سین و کیر ج ی  می اقتصید دانش

اف اظهیر ککد: وقتی بره سرمرت اقرترصرید  رسول

کنی  و قصر  حرمرییرت ان  بنیین حککت می دانش

بنیین را داری ، برییر  بر انریر   هی  دانش شککت

بنیین که نوآور هستن  در سینوکریر  هی  دانش شککت

کنن . به بیین دیگک، ااوال وجرود  ه  نوآور  خلق می

نوآور  در ی  حونه فکآین هی  تککارپذیک  که در 

نن   در پی ایرن نروآور ،  گذشته بوده را به ه  می

معموال کسینی که طبق سیست  سنتی گذشته پیرش 

شون ، بنیبکاین تضید منیفع ایمید  می رون ، معتکض می

 شود.  می

  و  خیطکنشین ککد: امی این موج در حیل پیرش رو 

بنیینی در جیمعره  هی  نوآورانه و دانش است و فعیلیت

جی  خود را پی ا خواهن  ککد. بخش حیئز اهمیت این 

حیکمیت این هرمرکاهری را   است که بتوانی  در ب نه

بنیین در مورد بریرمره،  هی  دانش ایمید کنی . شککت

هی  دست و پیگیک در حونه تولریر  و  میلییت، ممون

 رو هستن . هییی روبه خ میت معمول ه  بی چیلش

رسول اف در ادامه پیکامون دورکیر  در پری هرمره 

گیک  ککونی، گفت: امی نبیی  این نکته را نیدی ه بگیکی  

که در کنیر تمیم مشکالت موجود، فکاتی نیز خرلرق 

ش  و این بیور ج ی  به وجود آم  که نیکوهری  کریر 

ب ون حضور فیزیکی، به اورت دورکیر  فعیلیت خود 

 را ادامه دهن .

و  تصکی  ککد: به طبع در این میین ابزارهی  متعر د 

م یکیت نیکو  انسینی و همبستگی گکوهی کیرمن ان 

خلق ش  و چه بسی که به جی  چیلش، فکارت هری  

ا  که توانسرتریر  ان  بیشتک  را ایمید ککد. به گونه

نیکوهی  انسینی شهکهی  دیگک بهکه ببرکیر . ایرن 

بیمیر  فکهنگ ج ی   در سیست  کیر  کشور ایمید 

ککد که کشورهی  خیرجی پیش ان شریروع ایرن 

 گیک  نیز تمکبه آن را داشتن . همه

بنیین، تحقیرق و  دانش  هی در ننمیکه جییگیه دانشگیه

 توسعه است

هری    هیدر نمریرنره و  در پیسخ به ظکفیت دانشگیه

بنیین یر   اقتصید  بیین ککد: درحونه اقتصید دانش

ننمیکه ارنش وجود دارد. این ننمیکه ارنش حرلرقره 

هی تحقریرق،  هی  متع د  دارد، که یکی ان این حلقه

توسعه و خلق دانش است. در کنیر ایرن حرلرقره، 

شرود،  هی  دیگک  نیز وجود دارد که منمک مری حلقه

ا  به کیربک نهییی  بتوانی  خ مت یی محصول قیبل ارائه

هری آن  ارنش، دانشگریه  عکضه کنی . در این ننمیکه

حلقه االی تحقیق و توسعه هستن  و این اشرتربریه 

است که هک دانشگیه در پی آن بیش  که ی  شککرت 

 خصوای تیسیس کن .

اف اظهیر ککد: این در حیلیرسرت کره، اگرک  رسول

تواننر   هی در جییگیه درست قکار بگیکن ، می دانشگیه

کم  شییینی یه این ننمیکه کنن . فلسفه شکل گیک  

پیرک هی  عل  و فنیور  و مکاکز رش  در دانشگیه هی 

همین است که بتوانن  در الیه تحقیق، تروسرعره و 

هری   خالقیت اثکگذار بیشن ، امی النم است در الیره

بع   بخش خصوای ورود ککده و فعیل بیش  تی مزیت 

 رقیبتی ایمید ش ه و کیر پیش رود.

بنیین را در  و  افزود: بکا  اینکه بتوانی  اقتصید دانش

کشور رش  دهی ، بیی  نگیهمین به ایدرات خریرلری 

هری   ظکفیت  تک ان گذشته بیش . در واقع ان همه ج  

کشور اع  ان ونارت امورخیرجه، ونارت امت استفیده 

هی  خیرجی را  شود. بیی  نگیهمین این بیش  که بینار

 بنیین گستکش دهی . هی  دانش بکا  شککت

اف در مورد طکح ایرینرت  در پییین این بکنیمه، رسول

فیرغ ان اینکه این طرکح  نیز ابکان نگکانی ککد و افزود: 

اجکا بشود یی خیک، فضییی که پیکو این مرقرولره در 

منفی بسییر  بری   اکوسیست  ایمید ش  تیثیک روانی

 خود به همکاه داشت.

 23سال چهارم،  شماره 
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بنریرین، راهرکریر  هی  دانش به اعتقید فعیالن حونه

بنیین ککدن اقتصید و اشتغیل آفکیرن شر ن  دانش

هی  هی  دانش بنیین در گکو تقویت این شککت شککت

” نیکو  انسینی“ و جلوگیک  ان خیم فکوشی در حونه 

 است.” منیبع نیک نمینی“و 

به گزارش روابط عمومی مممع تشکل هی  دانرش 

بنیین ایکان، دکتک سی  محسن میکار ر ، عضرو 

هی  دانش بنیین ایکان و  هییت م یکه مممع تشکل

هی  دانش بنیین فعیل در  م یک عیمل یکی ان شککت

هری   وگو بی ایسنری، شرککرت انییع انکژ  در گفت

هییی دانست که ان دانش، خلق  بنیین را شککت دانش

هری  ایرن  کنن  و گفت: ان جمله شیخرص ثکوت می

هی  نیملموس  هی این است که دارایی دسته ان شککت

ککده  نیید  دارن  و پکسنل آنهی ان میین افکاد تحصیل

هی  آنهی همکاه بری ارنش  هستن  و همننین فعیلیت

 افزوده بیالیی است.

و  بی اشیره به شعیر سیل، اظهیر ککد: اگک بخواهریر  

بنیین شود به این مفهوم نیست که  تولی  کشور دانش

می میشین آالت را ان خیرج خکی ار  و اقر ام بره 

واردات کنی   چکا که در این ارورت نریرین بره 

 متخصصین و افکاد تحصیلککده ن اری .

بنیین نیین بره  میکا ر  بی بیین اینکه در تولی  دانش

فنیور ، تحقیق و توسعه داری  و بیی  در لبه فنیور  

حککت کنی ، ییدآور ش : عالوه برک آن ترولریر  

بنیین نمینی اشتغیل آفکین خواه  ش  که بینار  دانش

بنیین فکاه  بیش  که بکا   مورد نیین محصوالت دانش

بییر  مر  ”  ایدراتی“ و ” داخلی“این منظور دو بینار 

 نظک قکار گیکد.

برنریرین  هی  دانش عضو هییت م یکه مممع تشکل

ایکان بی بیین اینکه بسییر  ان کشورهی اق امیتری را 

انر ،  بکا  ایینت ان بینار داخرل اعرمریل کرکده

خیطکنشین ککد: کشورهییی مینن  آمکیرکری و یری 

هییی را بکا  خکی  داخل در نظک  اتحیدیه اروپی مشو 

پذیک   هی به معنی  حذف رقیبت ان . این مشو  گکفته

هی و یی منع واردات بکخی ان کیالهی نیست کره  شککت

انحصیر ایمید کن ، بلکه به این معنی است افکاد  کره 

هییی را  اق ام به خکی  تولی ات داخل کنن ، مشو 

 درییفت خواهن  ککد.

میکا ر  پییین نگه اشتن قیمت ترمریم شر ه 

محصوالت دانش بنیین را ان دیگک راهکیرهی  اشتغیل 

 بنیین نیم بکد و افزود:  هی  دانش آفکینی شککت

 23سال چهارم،  شماره 

 دارایی های نامشهود به رسمیت شناخته شود

 خبرنامه صدای دانش بنیان



 

 

1 00  11 

عالوه بک آن توجه به کیفیت محصوالت نیرز حریئرز 

اهمیت است. موضوع کیفیت محصوالت نیز به ایرن 

شود که بخش خصوای در این نمینه  اورت حل می

فعیل شود و ان سو  دیگک نهیدهییی چون معریونرت 

علمی و فنیور  رییست جمهور  و سینمرین مرلری 

 هی حمییت کنن . استین ارد ان این شککت

و  اضیفه ککد: تعکیف نشین ملی کیفیت، گیرانتی و 

تروانر   می  بنیین در این نمینه بیمه محصوالت دانش

موثک بیش  ضمن آنکه نیین داری  بکا  مرحرصروالت 

المللی بکا  ایدرات ترعرکیرف  دانش پییه نشین بین

شود و بکا  این منرظرور ایرن مرحرصروالت در 

هی  مکجعی مورد ارنییبی قکار گریرکد و  آنمییشگیه

المللری اریدر  هی  بین توسط نهیدهییی، گواهینیمه

 شود.

بنیین، اظهیر ککد: بی این  م یکعیمل این شککت دانش 

هی اگک بتوانی  کیالهی  دانش بنیین را ارتقی دهی   روش

و قیمت تمیم ش ه را پییین نگه اری  میل به خرکیر  

محصوالت دانش بنیین ایکانی در برینار داخرل و 

 همننین در بینارهی  جهینی افزایش خواه  ییفت.

هی  دانرش  به گفته و  بکا  اشتغیل آفکینی شککت

 بنیین، بینار داخلی به تنهییی کیفی نیست.

     هی  دانش پییه  راهکیرهی  تقویت شککت

بنیین  هی  دانش و  به بیین راهکیرهی  تقویت شککت

بنیین در دسترور  پکداخت و گفت: طکح جهش دانش

کیر مسووالن است و در اورتی که این قینون نهییری 

بنیین ش ن  گذار  خوبی بکا  نهضت دانش شود، ریل

 انعت و اقتصید کشور ایمید خواه  ش .

هی و و رفرع  میکا ر ، راهکیر بی اثک ککدن تحکی 

هری   مشکالت اقتصید  را در گکو تقویت شرککرت

دانش بنیین عنوان ککد و افزود: یکی ان راهکیرهری  

هی  دانش بنیین ایرن اسرت کره  تقویت شککت

هی  دانش بنیین توسرط  هی  نیمشهود شککت دارایی

هی بره  هی به رسمیت شنیخته شود و این دارایی بین 

 عنوان وثیقه مورد پذیکش قکار گیکد.

برنریرین  هی  دانرش عضو هییت م یکه مممع تشکل

ایکان تقویت بیش ان پیش ارنر و  نروآور  و 

هری   شکوفییی را ان دیگک راهکیرهی  تقویت شککت

دانش بنیین نیم بکد و یریدآور شر : برکخری ان 

بنیین در نظرک  هی  دانش هییی که بکا  شککت حمییت

هی نیست  در دستکس همه شککت گکفته ش ه است، 

 و بیی  مورد بینبینی قکار گیکد.

بنیین  هی  دانش هی  شککت میکا ر  یکی ان چیلش

را فضی  کیر آنهی دانست و در این بیره توضیر  داد: 

بسییر  ان تولی کنن گین تمییل دارن  فعیلیت خود را 

به کشورهییی مینن  امیرات منتقل کنن   چکا که ایرن 

بهکه به تولریر   کشور اراضی رایگین و تسهیالت ک 

ده  و این در حیلری اسرت کره  کنن گین ارائه می

هی  انعتری بری  بنیین در شهکک هی  دانش شککت

 شون . هی  نیید مستقک می اکف هزینه

گرکفرتره   جلو  خیم فکوشی نیکو  انسینی و منیبع

 شود

هی  دانرش  و  بی تیکی  بک اینکه بکا  تقویت شککت

بنیین النم است که جلو  هک نوع خیم فکوشی گکفته 

نیکو  “ شود، گفت: به اعتقید من دو نوع خیم فکوشی 

داری  که بیی  ان ”  مواد نیک نمینی و مع نی“ و ”  انسینی

این منیبع خ اداد  در جهت توسعه اقتصید  بهرکه 

 بکدار  کنی .

میکا ر  اضیفه ککد: ی  نوع ان خیم فکوشی می در 

حونه نیکو  انسینی است به این معنی کره نریرکو  

شود ولی بی مهیجکت آنهی، به آسینی  انسینی تکبیت می

این منیبع و ثکوت را در اختییر سییک کشورهری قرکار 

دهی . در این شکایط می به جی  آنرکره ان ایرن  می

سکمییه در جهت تولی  بیشتک در کشور اسرترفریده 

 کنی . کنی ، آنهی را ایدر می

 23سال چهارم،  شماره 
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ییدداشت منتشک ش ه ان  رئیس مممع تشکرل هری  

 دانش بنیین ایکان در روننیمه تعیدل:

که هک جی خ میتی بخواه  ارایه شود بییر  رو  آن 

گذار  ککد. کسینی که نیکسیخت اینتکنرت و  سکمییه

کنن  ه  به نروعری  پهنی  بین  بکا  اینتکنت ارایه می

شود. اگک انرترظریر  وکیر بکا  آنهی محسوب می کسب

توسعه داری  و اینکه پهنی  بین  بیشتک و کریرفریرت 

هی عوض شود. ایرن در  خ میت بهتک شود، بیی  تعکفه

هی تغییک نککده  سیل گذشته تعکفه ۶حیلی است که در 

درار  و  ۶۷است. امسیل دستمزدهی نیز حر ود 

هی  دالر  ه  اضیفه ش ه است. درست اسرت  هزینه

تک بریشر ،  که هکچه قیمت استفیده ان اینتکنت پییین

وابسته به اینتکنت هستنر ،   کیرهی  آنالین که و کسب

دست توسرعره  گیکن  و آنهی در پییین رونق بیشتک  می

کنن  امی در هک حیل در بیالدست هر  برییر   پی ا می

اتفیقی بیفت . بینارییبی اینتکنتی در همه جی  دنیی رواج 

هی را کیهرش و  هی تالش دارن  که هزینه ییفته و دولت

سکعت اینتکنت دیتیهی را افزایش ب هن  چکا که توسعه 

هری   کشورهی وابسته به این مه  است. سریرسرتر 

هوشمن  دیمیتیل، ان تولی  تی فکوش را به اینرترکنرت 

متصل ککده است و اینگونه محصول به مشرترکیرین 

شود  همننین هوش مصنوعی ان طرکیرق  معکفی می

هی  اینتکنتی متصل هستن . امی در عین حریل  شبکه

هی  بیالدست ه  به عنوان بنگیه اقتصید  نیرین  شککت

گذار  و توسعه دارن  که بتوانن  در شکایرط  به سکمییه

موجود خ میت بهتک  ارایه ب هن . بنیبکاین بی توجه به 

هی ثیبت مین ه، االن درست  اینکه چن  سیل است تعکفه

گرذار   نیست که در این مورد مثل بقیه موارد قیمرت

دستور  کنی . کمی دور ان واقعیت است که بگویریر  

کیرهری   و تعکفه را پییین نگه داری  تی توسعه در کسب

م ت این کیر درست  آنالین بیشتک شود. شیی  در کوتیه

هی دچیر چریلرش و  بیش  ولی در بلن م ت این شککت

کیرهی  آنالین ه  برییر   و شون . کسب ضکر و نیین می

هی مثل انییع دیگرک وفرق  خودشین را بی تغییک قیمت

هی را همیشه پییین نرگره  توانی  قیمت ب هن . می نمی

داری  و قطعی جییی افزایش قیمت خواهی  داشت مثرل 

وکریر  قیمت دالر و بقیه موارد. در اینمی ه  بنگیه کسب

اقتصید  بیی  بتوان  توسعه ب ه  و خ میت برهرترک  

توانی  بگرویریر  چرون در  ارایه ده . بنیبکاین نمی

هی  کوچ  و متوسط ان اینترکنرت  دست شککت پییین

کنن  می در بیالدست تغییک  ن هیر ، در  استفیده می

افت . فعیالن  انییع دیگک ه  بکا  توسعه این اتفی  می

هری   کننر  کره دروانه اقتصید  در ایکان تالش می

بینارهی  جهینی را بکا  می بین کنن   بنیبکاین بییر  در 

گیک  به این مسیله توجه ککد که آیرنر ه  نمین تصمی 

 کشور و نظیم به پویییی اقتصید وابسته است.

 23سال چهارم،  شماره 

 اما و اگرهای افزایش تعرفه اینترنت
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 23سال چهارم،  شماره 

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 صادرکنندگان خدمات  انجمن صنایع خورشيدی
 فنی و مهندسی ایران

انجمن صنفی شرکت های 
 اتوماسيون صنعتی

سندیکای توليدکنندگان 
مکمل های رژیمی _غذایی 

سندیکای شناسایی و 
 مکانيابی رادیویی

سندیکای صاحبان صنایع 
 داروهای انسانی ایران

 سندیکای صنعت برق

 سندیکای صنعت مخابرات

فدراسيون صادرات انرژی و 
 صنایع وابسته ایران

کانون طراحی و مهندسی و 
 طراحی مونتاژ ایران

انجمن صنفی کارفرمایی ماشين 
 سازان صنایع غذایی ایران

 

انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان 
 محصوالت بيوتکنولوژی پزشکی ایران

 انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون 

انجمن توليدکنندگان حالل های 
 هيدروکربنی ایران 

انجمن صنفی توليدکنندگان و فن آوران 
 صنعتی ساختمان 
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انجمن شرکت های دانش بنيان 
 سالمت همدان

انجمن شرکت های دانش بنيان 
 استان اصفهان 

  

 

 انجمن شرکت های
دانش بنيان استان گيالن   

انجمن شرکت های دانش بنيان 
 خراسان رضوی 

 

انجمن شرکت های دانش بنيان 
 سالمت تهران

 انجمن شرکت های
دانش بنيان استان مرکزی   

 
 انجمن شرکت های

دانش بنيان استان   
 لرستان

 
 انجمن شرکت های 

دانش بنيانش استان  
 کرمان
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