
 

 

 خبرنامه صدای دانش بنیان

 33سال چهارم،  شماره 

 1041 -تابستان

 مجمع تشکل های دانش بنیان ایران

های  در میان تشکل Aبنیان موفق به کسب رتبه  های دانش مجمع تشکل

 اتاق ایران شد

بنیان ایراان  های دانش مجمع تشکل

 A باای بار دیگا موفق به کسب رتبه

هرای اترا   توسط معاونت تشرکرل

 بازرگانی ایاان شد.

به گزارش روابط عمومری مرجرمرع 

برنریران ایراان   های دانرش تشکل

های  های ارزیابی معاونت تشکل مولفه

اتا  بازرگانی ایاان شامل: حکماانی  

عضویت )جلب مشارکرت فرعرا ن 

بخش/ صنعت مابوطه(  خردمرا   

هرا و  تاثیاگذاری برا سریراسرت

 گای است. تنظیم

های اقتصادی یکی از  ارزیابی تشکل

نخستین الزاما  تعییرن رویرکراد 

نظیرا اترا    سازمان های با دستی

هرا  بازرگانی ایاان در تعامل با تشکل

به شمار می آید. طااحی یک مرد  

استاندارد که امکران ارزشریرابری 

متناسب با ابعاد مرخرترلر    جامع

مدیایت تشکل ها را فرااهرم آورد 

پیش شاط اجاای طاح رتبه برنردی 

های اقتصادی ایاان محسرو   تشکل

 شود. می

با مبنای معیارهای یاد شده مجرمرع 

بنیان ایاان بار دیگا  های دانش تشکل

را در مریران  Aتوانسته رتبره 

های زیامجموعه اتا  بازرگانی  تشکل

 ایاان کسب کند.
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 فهرست 
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بنیران  های دانش افشین کالهی  رئیس مجمع تشکل

ایاان می گوید  سامایه گذاری خطا پذیا در ایراان 

با بن بست نقدشوندگی دیاهنگام سامایه مرواجره 

بود که با ورود اولین شاکت استارتاپی بره برازار 

بسرت خرار   سامایه  سامایه گذاران از این برن

 شوند. می

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و ترحرو  

دیجیتا  اتا  تهاان  تحصیل دیاهنگام سود و نیرز 

های نامشهود را دو مرانرع  گذاری دارایی عدم ارزش

 توسعه اکوسیستم استارتاپی در کشور باشماد.

افشین کالهی افزود: اکوسیستم نوآوری در ایراان  

دچار یک مساله جدی است و بخشی از این مسالره 

هرا   ناشی از آن است که به دلیل اعما  ترحرایرم

ارتباطا  و مااودا  مالی بین المرلرلری فرعرا ن 

اقتصادی کاهش یافته و عمال  فاصت سامایه گذاری 

 خارجی از دست رفته است. 

ها با ایرن  گذاران در استارتاپ او ادامه داد: سامایه

کنند که در مقطعی  گذاری می هدف اقدام به سامایه

از این کسب و کار خار  شده و در یک کسب و کرار 

 گذاری کنند.  دیگا سامایه

کالهی ادامه داد: با ورود تپسی به بورس  به نرظرا 

گذاران خطاپذیا انگیزه بیشرترای  رسد  سامایه می

ها  پیدا کنند که سامایه خود را به سمت استار  آپ

 هدایت کنند.

او با اشاره به فاایند طو نی پذیاش اولین شراکرت 

استارتاپی در بورس گفت: مانعی که در باابرا ورود 

ها به بورس وجود داشت فاآیرنرد ورود  استارتاپ

تپسی به بورس را حدود دو سا  به تعویق انداخت  

های استارتاپی  های شاکت مشکل این بود که دارایی

عمدتا از جنس نامشهود و در قالب نیاوی انسانری  

گذاری  فناوری و ایده است که معمو  در ایاان ارزش

های آنها از  شود. در واقع  بخش بزرگی از دارایی نمی

سازمان بورس و سامایه گذاران سنتری بره  سوی 

شد و ساختارهای مالی آنرهرا  رسمیت شناخته نمی 

چندان با استانداردهای سازمان بورس منطبق نبوده 

تپسی به بازار سامایه  این نویرد را   است. اما ورود

های نامشهود  گذاری دارایی دهد که مساله ارزش می

ها نریرز اصرالح  ها حل شده و شاکت این شاکت

ساختار مالی خود را با اساس استانداردهای برازار 

 اند. سامایه آغاز کاده

 منبع: سایت اتا  بازرگانی تهاان

 33سال چهارم،  شماره 

 بنیان به ورود اولین شرکت استارتاپی به بورس های دانش واکنش رئیس مجمع تشکل
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محمدرضا کمپانی عضو هیا  مردیراه مرجرمرع 

وگو با بانامره  بنیان ایاان در گفت های دانش تشکل

برنریران از  رادیویی گادونه که با محوریت دانش

شبکه رادیویی جوان پخش شد  نیاز به حمرایرت 

 همه جانبه از سوی مسوو ن ماتبط را مطاح کاد.

هرای  به گزارش روابط عمومی مجرمرع تشرکرل

بنیان ایاان  محمدرضا کمپانی اظهار کاد: ما   دانش

های مرخرترلر   بنیان  در بخش های دانش شاکت

علمی فناوری ریاست   های خوبی از معاونت حمایت

ایم. وقتی در مورد مقرولره  جمهوری دریافت کاده

زنیم اولین نهرادی کره بره  بنیان حاف می دانش

شود  معاونت علمی و فرنراوری  ذهنمان متبادر می

ریاست جمهوری است. البته وجود صندو  نوآوری 

و شکوفایی ریاست جمهوری نیز به فرعرالریرت 

 ها کمک شایانی کاده است. بنیان دانش

هرا برا  کمپانی در رابطه با همکاری سایا برخرش

بنیان یادآور شد: در دوران کاونا  اکوسیستم دانش

ها به هیچ عنوان در خصوص سرامرایره در  بانک

ها نکادند  در حدی که  بنیان گادش کمکی به دانش

هرای  ها با شاکرت توانیم بگوییم همکاری بانک می

بنیان صفا بوده است. تنها نهادی که در ایرن  دانش

بنیان کمک کاد معاونرت  های دانش مورد به شاکت

ها اما کرافری  علمی و فناوری بود  البته این کمک

 نیست.

بنیران ایراان  های دانش نایب رئیس مجمع تشکل

ادامه داد: به هاحا  مشکال  و موانع بسیار زیراد 

برنریران برایرد  های دانش است و فعا ن شاکت

های صبوری باشند. همچنین نسربرت بره  انسان

مسائل جاری سازمانی که در آن حضور دارند  باید 

توانند از طایرق  آگاهی داشته باشند. همچنین  می

هرا و  خرانره ها مشکالتشان را بره وزار  تشکل

هایی که در امور مابوطه دخیل هسترنرد   سازمان

 انعکاس داده و آنها را ماتفع کنند.

توانرنرد براای حرل  ها می وی ادامه داد: تشکل

ها و اعضایشان حضور موثا  مشکال  خاص شاکت

ها تاتیب فعرا ن ایرن   و فعالی داشته باشند. به

اکوسیستم باید این ارتباطا  رو داشته باشند کره 

بتوانیم این مسیا سخت را طی کنند و در این میان 

 چه چیزی بهتا است عضویت در یک تشکل؟

آفاینی نخبگان  کمپانی در ادامه تاکید کاد: اشتغا 

هرای  ای است که مدنظا شراکرت نخستین مساله

 بنیان است. دانش

 33سال چهارم،  شماره 

  بنیان های دانش نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حمایت از شرکت
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در راستای توسرعره 

هررای  هررمررکرراری

مشتاک بریرن دو 

مررجررمرروعرره و 

مررنرردی از  بررهرراه

های موجود  پتانسیل

های  در مجمع تشکل

بنیان ایاان و  دانش

هلدینگ ترامریرن 

سامرایره ترمردن 

نامه همکراری  تفاهم

میان دو مجمروعره 

 مذکور امضا شد.

مرروضررون ایررن 

نامه  همکاری  تفاهم

در زمیرنره ارائره 

خدما  مشراوره و 

تامین مرالری بره 

هرای عضرو  شاکت

مجمع توسط تمردن 

 است.

پیراو ایرن امرا  

اسررتررفرراده از 

هررای  ظررافرریررت

تخصصی مرجرمرع 

هرررای  تشرررکرررل

بنیان ایاان در  دانش

سازی  زمینه فاهنگ

های  و آموزش شیوه

نوین تامین مرالری 

هرررای  شررراکرررت

بنیان از طایق  دانش

باگزاری رویرداد و 

همایش  ارائه مریرز 

خدمت الکتاونیکی  

استفاده از ظافیرت 

ای موجود در  رسانه

مررجررمررع جررهررت 

رسانی خدما   اطالن

مشاوره و همکراری 

در زمینه ارزیابی و 

تررامرریررن مررالرری 

متقاضیان و طااحی 

های ترامریرن  شیوه

مالی توسط ترمردن 

نرامره  در این تفاهم

 آورده شده است.

 33سال چهارم،  شماره 

 ها آپ نامه همکاری با هدف حمایت از استارت انعقاد تفاهم نامه همکاری با هدف ارائه خدمات تامین مالی انعقاد تفاهم

در راسترای تروسرعره 

های مشرتراک  همکاری

بین دو مرجرمروعره و 

مررنرردی از  بررهرراه

های موجود در  پتانسیل

هرای  مجمرع تشرکرل

بنیان ایراان در  دانش

های ماتربرط برا  حوزه

تاسیس و تروسرعره  

گذاری  سازمان و  سامایه

مدیایرت  آمروزش و 

الملل و از  توسعه بازاربین

هرای  سوی دیگا توانایی

اتا  مشتاک بازرگرانری 

ایاان و اتایش در جهرت 

ایجاد و مدیایت ارتبراط 

تجاری  اقرترصرادی و 

نرامره  فاهنگی تفراهرم

همکراری مریران دو 

مجموعه مذکرور امضرا 

 شد.

در این مااسم کره برا 

حضور اعضای هریرا  

مدیاه دو مرجرمروعره  

باگزار شد  رئیس هیا  

های  مدیاه مجمع تشکل

بنیان ایاان گفرت:  دانش

نرامره  طبق این تفراهرم

توان در دو زمیرنره   می

های مشرتراک  همکاری

داشت  نخستین موضون 

مابوط به ارتباط بریرن 

بنیان و  های دانش شاکت

هاست کره  آپ استار 

فااتا از پیشرنرهرادا  

بخش خصوصی در قانون 

 قاار گافت.

وی اظهار کاد: موضرون 

دیگا مابوط به مقرولره 

صادرا  مرحرصرو   

 بنیان است. دانش

در ادامه  رئیرس اترا  

مشتاک بازرگانی ایاان و 

اتایش اظرهرار کراد: 

نامه  امیدواریم این تفاهم

موجب ایجاد ارتباطرا  

نزدیک میان ایرن دو 

 مجموعه شود.
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های  جلسه مشتاک اعضای هیا  مدیاه مجمع تشکل

وکرارهرای  بنیان ایاان و کمیرسریرون کسرب دانش

بنیان با شاکت مادر تخصصی صندو  حمایت از  دانش

تحقیقا  و توسعه وزار  صمت در محل اتا  بازرگانی 

 ایاان باگزار شد.

بنیان  های دانش به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل

ایاان  در ابتدای این نشست نماینردگران مرجرمرع 

وکارهای  بنیان ایاان  کمیسیون کسب های دانش تشکل

بنیان و شاکت مادر تخصصی صندو  حمایت از  دانش

تحقیقا  و توسعه وزار  صمت هایک به مرعرافری 

دهرنرد   هایی که انجرام مری مجموعه خود و فعالیت

پاداخته و در ادامه نماینده شاکت مادر ترخرصرصری 

صندو  حمایت از تحقیقا  و توسعه وزار  صرمرت 

پیاامون خدما  و تسهیالتی که این صرنردو  بره 

 دهند  توضیحاتی را بیان کاد. متقاضیان ارائه می

منش مدیاعامل شاکت مادر تخصرصری  محسن نادری

صندو  حمایت از تحقیقا  و توسعه وزار  صمت در 

رابطه با این صندو  و خدما  آن  گفت: موضون جدی 

های موجود در صنعرت  در وزار  صمت هدایت سامایه

بنیان است تا بتوانیم  به سمت صنایع پیشافته و دانش

 از طایق بازار سامایه  این اما را محقق کنیم.

هایی هستیم که متولری  وی با بیان اینکه حامی شاکت

حمایتی ندارند  تصایح کاد: در این راستا از طرایرق 

وکارها را  نامه کسب خدماتی از نون تسهیال  و ضمانت

 کنیم.  حمایت می

بنیان ایاان و  های دانش در ادامه  اعضای مجمع تشکل

بنیان به بیان نرظراا   وکارهای دانش کمیسیون کسب

ها و مشکال  موجود با سرا راه  خود پیاامون چالش

های مادی و مرعرنروی  دریافت تسهیال  و حمایت

 پاداختند.

بنیان ایراان و  های دانش رئیس مدیاه مجمع تشکل

بنیان نیز با بیان اینکه  وکارهای دانش کمیسیون کسب

گشای مشکرال   تواند گاه این صندو  در سه مورد می

هرای  ما باشد  گفت: بخشی از اعضای مجمع تشرکرل

بنیان نیستند اما در حروزه  بنیان ایاان که دانش دانش

کنند  همواره از دریرافرت  صنایع پیشافته فعالیت می

تواند  تسهیال  و خدما  محاومند که این صندو  می

 این چالش را ماتفع کند.

افشین کالهی ادامه داد: در رابطه با مقوله پیشرافرت 

بسیار صحبت شرده  ایرن  (industry4)صنایع 

موضوعی است که اتا  بازرگانی به صور  جدی به آن 

توان با حمایت صندو  آن را پریرش  ورود کاده و می

 باد.

گرذاری  وی اظهار کاد: مورد سوم در رابطه با سامایره

خطاپذیا غیامستقیم است. با توجه به اینکه در مراده 

بنیان این موضرون دیرده  قانون جهش تولید دانش 00

گرذارانری کره  تواند از سامایه شده  این صندو  می

 ها ورود کنند  حمایت کند. خواهند به این حوزه می

 33سال چهارم،  شماره 

 بنیان ایران و صحا های دانش همکاری مجمع تشکل
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بنیان ایاان معتقد است  های دانش رئیس مجمع تشکل

بنیان  نرقرش برخرش  در قانون جهش تولید دانش

خصوصی به درستی در نظا گافته نشده است. او در 

گوید: حضور نداشتن بخش خصوصی ضع   این باره می

این قانون است. نه در شورای راهبای و نه هیچ بخرش 

 دیگای  اسمی از بخش خصوصی نیست.

بنیان  های دانش به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل

ایاان  به نقل از پیوست  حدود یک ماه است که قانون 

جمهور ابرال   بنیان از سوی رئیس جهش تولید دانش

شده است. این قانون با وجرود نرقراط ضرعرفرش  

بنیان را امیدوار کاده تا مرعرضرال   های دانش شاکت

های  هایی مانند تامین سامایه  دارایی خود را در حوزه

 نامشهود و تحقیق و توسعه حل کنند.

کرارهرای  و افشین کالهی  رئیس کمیسیرون کسرب

بریرنری  بنیان ایاان  در مورد این قانون با خوش دانش

گوید. او اگاچه از نادیده گافرترن برخرش  سخن می

های  خصوصی در قانون انتقاد دارد اما به جهش شاکت

 بنیان امیدوار است. دانش

 تکلی  مشخص است

دهرد:  کالهی در مورد نقاط قو  این قانون توضیح می

 01چند اتفا  خو  در این قانون افتاده است. ما حدود 

هرا  سا  پیش یک قانون خو  به نام حمایت از شاکت

بنیان داشتیم. باای اولین بار اسرت  و موسسا  دانش

سا  تکمریرل و اصرالح  01که یک قانون به فاصله 

سا  عرمرا  ۰1شود. مثالً قانون تجار  ما بیش از  می

 دارد.

گوید: مسالره  کنندگان این قانون می او در مورد تدوین

سا  در حروزه  01دوم این است که تیمی که حدود 

کند و نسبتاً بد هم کرار  گذاری می بنیان سیاست دانش

های کشرور  نکاده  تیمی باسابقه است. یکی از چالش

ثبا  نداشتن در حوزه مدیایتی کشور است. امرا در 

این مورد  همین تیم باسابقه قانون را انشا کراده و 

 خودش بیشتا از ها کسی به این حوزه تسلط دارد.

دهد: موضون سوم این است که در این  کالهی ادامه می

قانون در اکوسیستم تقایباً تکلی  همه مشخص است 

هایی که قبالً میان نهادها وجود داشرت برا  و تداخل

هرا و ترولریردا   تشکیل شورای راهبای فنراوری

 بنیان رفع شده است. دانش

او همچنین به یکی دیگا از نقاط قو  این قانون اشاره 

گوید: موضون چهارم نیز این است که بره  کند و می می

هرای  کل حوزه اقتصادی نگاه شده است و فقط شاکت

   بنیان موضون این قانون نیستند. دانش

 33سال چهارم،  شماره 
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هایی کره در حروزه  در این قانون باای همه شاکت

کنند اعتبار مالیاتی در نظا  تحقیق و توسعه هزینه می

شرود مروضرون از  گافته شده است. این باعث می

های برزر   اکوسیستم خار  شود و صنایع و شاکت

 بنیان شوند. نیز وارد حوزه دانش

 شود؟ مشکل تامین سامایه حل می

او اعتبارهای مالیاتی اعطاشده در ایرن قرانرون را 

بیرت  شاه 00کند: ماده  داند و اظهار می  بیت آن می شاه

این قانون است. اگا سازمان امور مالیاتی زیا بار باود 

و بپذیاد به همین شکلی که در قانون نوشته شرده 

های تحقیق و تروسرعره  اعتبار مالیاتی باای هزینه

درصد از  61ها در نظا گافته شود یا معافیت  شاکت

هرای برورسری و  گذاری مستقیم شاکرت سامایه

بنیان اجاا شود  قردم  های دانش فاابورسی در شاکت

بسیار بزرگی است تا مشکل تامین سامایه که مشکل 

بنیان است حل شود و سرهرم  های دانش همه شاکت

 بنیان از اقتصاد کشور بیشتا شود. اقتصاد دانش

های این قانون  وزار  اقتصاد و معاونت  یکی از بخش

جمهوری را مکرلر  کراده  علمی و فناوری ریاست

هرای نرامشرهرود  گذاری دارایی دستورالعمل ارزش

های این  بنیان را تهیه کنند تا چالش های دانش شاکت

 حوزه باطاف شود.

دهرد: در  افشین کالهی در این باره توضریرح مری

هرای نرامشرهرود  گذاری دارایی ش دستورالعمل ارز

ها که باای ورود به بورس نیز مساله مرهرمری  شاکت

هایی مشخص شود. مثالً فاض  است باید تکلی  بخش

گرذاری  ها ارزش کنید وقتی دارایی نامشهود شاکت

شود چه باای افزایش سامایه  چه باای ورود بره  می

بورس و ها استفاده دیگای که از این ارزش بشود به 

گیاد. این رقم هم رقم برزرگری  آن مالیا  تعلق می

شود و هم پولی وجود ندارد که پاداخرت شرود.  می

هرای  ضمن اینکه با روح قانون مغایا  دارد. دارایری

نامشهود از تحقیق و توسعه و فناوری و ایده ایرجراد 

 شده و باید معاف از مالیا  باشد.

بنیان ایاان در مرورد  های دانش رئیس مجمع تشکل

گوید:  شده در این قانون نیز می شورای راهبای تعیین

معمو ً شوراهای راهبای در کشرور مرا مشرکرل 

ای که ایرجراد شرده  اند. ها شورای با دستی داشته

درگیا موضوعاتی مانند تداخل وظای  شده و اغلرب 

شان اجاا نشده است. در این حروزه امرا  دستورا 

تا است و بیشترا اترفراقرا  در  دست موضون یک

کنم کمتا دچار چالرش  افتد و فکا می اکوسیستم می

 باشیم.

کند: اینکه همه وظای  در دست یک  کالهی اضافه می

گرذاری  نهاد باشد ایاادی ندارد و اتفاقاً باید سیاسرت

در اختیار یک نهاد باشد. به شاطی که درست اجراا 

شود و آن نهاد هم پاسخگو باشد. قاعدتاً با این نهاد و 

شود  معاونت علمی و شرورای  شورایی که تشکیل می

 راهبای چند سا  دیگا باید پاسخگو باشد.

 جای خالی بخش خصوصی

کالهی باور دارد در این قانون  نقش بخش خصوصری 

به درستی در نظا گافته نشده است. او در این براره 

گوید: حضور نداشتن بخش خصوصی ضع  ایرن  می

قانون است. نه در شورای راهبای و نه هیچ برخرش 

دیگای  اسمی از بخش خصوصی نیست. در صورتری 

توانرنرد  های خصوصی می که طبق قانون فقط شاکت

بنیان باشند. در شورای راهبای حتماً بایرد از  دانش

هرای  بخش خصوصی مانند اتا  بازرگانی و تشرکرل

مختل   نماینده حضور داشته باشد. بخش خصوصری 

ها حضور داشته باشند. بره  نامه باید در تدوین آیین

ایم و مثل اینکه وزار  اقتصاد  کاا  درخواست کاده

 حکم داده و در حا  اجااست.

 33سال چهارم،  شماره 



 

 

1 8  8 

نشست انتقا  تجابه با محوریت صنعت با  از سرای 

هرای  های اینواکسپور  توسط مجمع تشکرل نشست

بنیان ایاان و با همکاری سندیکای صنعت برا   دانش

 ایاان باگزار شد.

هرای  در ابتدای این نشست رئیس مجمرع تشرکرل

بنیان ایاان با بیان اینکه باگزاری سرلرسرلره  دانش

رویدادهای اینواکسپور  بخش مهمی از تالش جهرت 

هرای  بازارسازی و ایجاد بازار صادراتی باای شراکرت

دانش بنیان است  گفت: مهمتاین موضوعی که با سا 

های تجاری و اقتصادی قاار دارد برحرث  راه فعالیت

تواند فاصت باشد و  هاست که به نوعی هم می تحایم

 هم تهدید.

های مخترلر  در  افشین کالهی اظهار کاد: سازمان

های صادراتی باای  راستای حمایت از این حوزه بانامه

کمک به صادرا  به ویرهه صرادرا  مرحرصرو   

کنند که باخی از آنها تاثیراگرذار  بنیان ارائه می دانش

 بوده است.

وی با تاکید با اینکه در این حوزه جای کار بسریرار 

هرای  است  عنوان کاد:  اتا  بازرگانی و مجمع تشکل

بنیان ایاان همواره کوشیده است به صرادرا   دانش

بنیان کمک کند. همچنین  سازمران  های دانش شاکت

توسعه تجار  و صندو  نوآوری و شکوفایری نریرز 

اند. عالوه با این معاونت  بانامه های خوبی پیاده کاده

های  علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان شبکه

 هایی دارند. صنعتی هم حمایت

وی خاطانشان کاد: باای اینکه این تعردد  گرمرااه 

ایم این موارد را باای  کننده نباشد همواره تالش کاده

بنیان یکپارچه و به آنرهرا  های دانش استفاده شاکت

هرا  کمک کنیم تا با سهولت بیشتای از این حمرایرت

 استفاده کنند.

در ادامه این نشست رئیس هیا  مدیاه سندیرکرای 

صنعت با  ایاان با بیان اینکه نون سیاسرترگرذاری 

بنیان متفاو  است  گفت: در  کشورها در حوزه دانش

ها معطوف به محیط داخل بوده و  ایاان بیشتا فعالیت

به پیاامون توجه نداشتیم. شاید به این دلیل که مرا 

نعمت نفت را در اختیار داشتیم و نیازی باای پاداختن 

به موضون صادرا  در کشور حس نمیشد و ایراان 

 بهشت واردا  تلقی می شد.

پیام باقای گفت: این در حالیست که تباد   تجراری 

المللی در پیشافت کشورها نقش بسزایی دارد و  بین

نکته اصلی موجود همین تغییا نگاه و تغییا رویکراد 

است. این تعبیا بیااهی نیست که بگوییم صرادرا  

ها و موتور پیشاان توسعه پرایردار  ابزار رقابت دولت

ها و  شود. به همین دلیل بسیاری از دولت محسو  می

کشورها با سازوکارهای مختل  حمایتی در تالشرنرد 

 این اما محقق شود. 

 33سال چهارم،  شماره 

 بنیان هاست هدف اینواکسپورت ایجاد بازار صادراتی برای دانش



 

 

1 9  9 

بنیان ایاان در پرنرل  های دانش رئیس مجمع تشکل

اقتصاد هوشمند که در سومین نمرایشرگراه شرهرا 

هرایری در  هوشمند ایاان باگزار شد  به بیان چالش

 خصوص عدم تحقق شها هوشمند در کشور پاداخت.

بنیان  افشین کالهی پیاامون قانون جهش تولید دانش

ها ایجراد  بنیان هایی که این قانون باای دانش و فاصت

کاده است  با بیان اینکه بخشی از ایرن قرانرون 

مؤسسا  و نهادهای عمومی غیادولرتری مرانرنرد 

شود  گفت: طبق تبصراه  ها را هم شامل می شهاداری

ماده یک این قانون به مؤسسا  و نهادهای عمرومری 

شود که سا نه بخرشری از  غیادولتی اجازه داده می

درآمد و یا امکانا  خود را باای تکمیل زنجیاه ارزش 

دار  سامایه گرذاری و  و تولید اقالم راهبادی اولویت

 هزینه کند. 

هایش با بیان این فاصله زیادی در  کالهی در صحبت

هرا  تحقق شها هوشمند وجود دارد  گرفرت: دولرت

وشهاها همواره در مواجهه با شها هوشمند به دنبرا  

این هستند که سبکی ایجاد کاده و زیاساخت اجراا 

کنند که البته رویکاد خوبی است  اما باید در نرظرا 

 بگیایم که کل این فاآیند پاوژه محور است.

بنیان ایاان اظهار کاد:  های دانش رئیس مجمع تشکل

این در حالیست که در تعای  شها هوشمرنرد سره 

ها حائز اهمیت  وکارها و زیاساخت عنصا مادم  کسب

هستند. به عنوان مثا   سنگاپرور کره یرکری از 

کشورهای موفق در این حوزه است با این شعار کره 

فناوری هدف نیست  بلکه هدف این اسرت کره برا 

استفاده از فناوری خدمت بهتا  براای مرادم و 

 وکارهای شهای به وجود بیاوریم. کسب

کالهی بیان کاد: بنابااین  هوشمندسازی به معرنرای 

وکارها نیست  بلکه فناوری بایرد  محدود کادن کسب

باای فناوری و نوآوری باید باای نوآوری باشد. هردف 

وری  ساعت  کریرفریرت و  غایی باید افزایش بهاه

که این سه عنصرا  آوری باای مادم باشد. تا زمانی تا 

در کنار یکدیگا قاار نگیاند  شها هوشمند محرقرق 

 شود. نمی

وی عنوان کاد: در حا  حاضا شاهد آن هستیم کره 

کند که مرادم و  نهاد حاکمیتی قوانینی را وضع می

وکارها هیچ دخالتی در آن نردارنرد  ایرن در  کسب

حالیست که استفاده کنندگان خدما  مادم هستند و 

خواهند  باید رصد شود که آیا مادم این تغییاا  را می

آوری اطالعا  مروجرود  و سپس با مبنای آن و جمع

اقدامی صور  گیاد. سپس باید با اساس منرابرع و 

اطالعا  موجود  بودجه تعیین و مقارا  وضع شرود. 

این در حالیست که در کشور ما چاخه باعکس طری 

ای از  شود و به همین دلیل آنگونه که باید نتیجره می

 شود. هایمان حاصل نمی فعالیت

 33سال چهارم،  شماره 
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هرای  نایمان صدری عضو هیا  مدیاه مجمع تشکل

با روابط عمومی مجرمرع  و گو با  بنیان در گفت دانش

بنیان ایاان  پیراامرون برارسری  های دانش تشکل

ها گفت: در روند تروسرعره  های دانش بنیان چالش

کشور  وضع قوانین جدید و کارآمد که با سراعرت 

توسعه کشور همگام باشد محاک موتور تروسرعره 

است. در این فصل از توسعه ایاان نیز با ورود بره 

بنیان نیراز  انقال  صنعتی چهارم و فصل نوین دانش

 به قوانین به روز حس می شود.

بنیان  های دانش وی پیاامون نقشی که مجمع تشکل

ها ایفا کند  گفت:  تواند در راستای حل این چالش می

هرای  این تشکل با دستی در فضای صنفی شاکرت

بنیان و نوآور است. با اساس ماموریرت ایرن  دانش

تشکل فعا  در بخش خصوصی  همفکای و طراح 

های کسب و کارهای ماتبط  ایجاد تعامل برا  چالش

نهادهای عمومی و دولتی باای طاح آنها و یافتن راه 

 های تعامل کارآمد مورد انتظار است.

صدری ادامه داد: در ارتباط با وضع قوانین مورد نیاز 

بنیان نیرز  باای تسهیل فضای کسب و کارهای دانش

های ماتربرط  این تشکل همکاری نزدیکی با سازمان

دارد و جایگاه خود را باای تاثیاگذاری پیدا کراده 

است. از این روست که شاهد آن هستیم که امراوز 

صدای بخش خصوصی رساتا از گذشته در تصمریرم 

گیاد  ها چند هرنروز ترا  ها مدنظا قاار می گیای

 آ  فاصله داریم. رسیدن به جایگاه ایده

هرای  وی خاطانشان کاد: ماموریت مجمع تشرکرل

بنیان ایاان تبیین جایگاه خود  ارائره ورودی  دانش

دهری   زم به نهادهای قانونگذار و شاکت در شکرل

این حاکت است که تا اینجا نیز با همرفرکرای برا 

بنیران  قانونگذار در طااحی قانون جهش تولید دانش

های مروثرای  ها گام نامه و ورود به بحث تدوین آیین

کرنرد.  باداشته و این مسیا را با جدیت دنبا  مری

همچنین  در موارد تخصصی با نقش حمایتری کره 

های عضو را در ایرن  ها و تشکل دارد  ورود انجمن

 کند. گفتمان تسهیل می

بنریران  های دانش صدری در رابطه با وضعیت شاکت

در حوزه سالمت نیز اذعان کاد: از منظا تراریرخری 

صنعت سالمت ایاان نسبت به کشورهای در حرا  

توسعه شاایطی مناسب و نقش مهمی در تروسرعره 

های سالمت در  کشور داشته است. شاهد آن شاخص

مقایسه با دیگا کشورهاسرت  ایراان در اکرثرا 

ای جایگاهی با ترا از دیرگرا  های توسعه شاخص

 کشورها دارد.
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ها  با  بنیان های تامین سامایه دانش نشست رفع چالش

هدف تسهیل و تسایع رسیدگی به مسائل این حوزه  

بنیان ایاان  کمیسیون  های دانش توسط مجمع تشکل

بنیان اتا  ایاان و مشارکت خانه  وکارهای دانش کسب

 خال  و نوآوری دنیای اقتصاد باگزار شد.

بنیان  های دانش به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل

بارسی «ایاان  این نشست که موضون آن معطوف به 

هرای  و رگو توری شراکرت  های تامین سامایه چالش

بود  با حضور نمایندگرانری از دولرت  »بنیان دانش

هرا vcمجلس  بخش خصوصی  بورس  فاابورس و 

باگزار شد و حاضاان در این رویداد به بیان شماری از 

تاین مقو   ماتبط با این موضون پاداخرتره و  مهم

ها در مسیا پذیاش  تاین چالش سعی شد با بیان جدی

  ترعرامرلری  بنیان در بازار سامایه های دانش شاکت

 ها شکل بگیاد. دوسویه میان سیاستگذاران و شاکت

بنریران  های دانش افشین کالهی رئیس مجمع تشکل

های تأمین سرامرایره  ایاان با بیان اینکه یکی از راه

ها  بازار سامایره  آپ بنیان و استار  های دانش شاکت

است گفت: متأسفانه مسیا ورود برورسری شردن 

بنیان بسیار کند اسرت. شراکرت  های دانش شاکت

ها و طی مااحرل  بنیانی مانند تپسی بعد از مد  دانش

دشوار توانست وارد بورس شود. لذا باید موانع ایرن 

 مسیا شناسایی و رفع شود.

مشارکت صنایع بزر   رمز تحو  اکروسریرسرترم 

 آپی استار 

  نماینده مجلس شورای اسالمری در  محسن دهنوی 

ابتدای این جلسه و با اشاره به تصویب و ابال  قانرون 

با اهمیت اصالحا  اعرمرا   بنیان جهش تولید دانش

بند اصلی در  ۰شده تاکید کاد و گفت: در این قانون 

مورد تامین مالی آورده شده که باای ارتقای نرظرام 

بنیان باید به سمت آنرهرا  تامین مالی در حوزه دانش

گرذاری در  ها باای سرامرایره باویم. اجازه به بانک

گرذاری  بنیان در قالب سرامرایره های دانش شاکت

مشتاک با صندو  نوآوری و شکوفایی و تروسرعره 

گرذاران در  های مالیاتی از سرامرایره مفهوم حمایت

بنیان از جمله موارد مهمی است کره  های دانش شاکت

 در این قانون با آنها تاکید شده است.

بنیان بره  های دانش وی با تصایح اینکه ورود شاکت 

های تامین سامایه از طایرق  بورس تنها یکی از حالت

هرای  بازارهای مالی است  با لزوم در نظا گافتن روش

 دیگا هم تاکید کاد.

  از اعضای کمیسریرون  محمدعلی چمنیان در ادامه  

بنیان اتا  ایاان با ارائه آمارهایی  وکارهای دانش کسب

هرای  تالش کاد تا تصویای واقعی از وضعیت شاکرت

 بنیان کشور ارائه دهد.  دانش
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برنریران ایراان   های دانرش دبیاکل مجمع تشکل

بنیان در  های دانش بازارسازی و فاصت حضور شاکت

های اجاایی را از مهمرترایرن  زنجیاه تامین دستگاه

دستاوردهای قانون جهش تولید دانست و گفت: در 

این قانون به صادرا  به شکل جدی پاداخته نشده و 

گذاری مشخصی باای صادرا  محصو   و  سیاست

بنیان دیده نشده است که امیدواریرم  تولیدا  دانش

 های آن به این موارد توجه شود. نامه در تدوین آیین

به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل هرای دانرش 

وگو با ایسنا  برا  بنیان ایاان  سحا بنکدارپور در گفت

اشاره به نقش بخش خصوصی در اجاای قانون جهش 

بنیان با بیان اینکه بخش خصروصری از  تولید دانش

همان ابتدای مطاح شدن این طاح تا حردودی در 

تدوین آن مشارکت داشتند  گفت: بخش خصروصری 

بنیران در  درست زمانی که طاح جهش تولید دانش

های اصلی و فاعی مجلس مرطراح شرد   کمیسیون

 بسیار مؤثا عمل کاده و تاثیاگذار بودند.

بنکدارپور با بیان اینکه مهمتاین بخش این قرانرون  

های مالی و اعتربرار  است  اظهار کاد: حمایت 00ماده 

توانیم امریردوار  مالیاتی موضون مهمی است که می

بنیان جذ  و  باشیم صنایع بزر  به اکوسیستم دانش

 تشویق به سامایه گذاری شوند.

بنیان  یادآور شد: در  های دانش دبیاکل مجمع تشکل

بخش دیگای از این قانرون مرقرار شرده اسرت 

ویهه صندو  نوآوری و  ها و به ها  صندو  نامه ضمانت

ها قاار گیاند و مطالربرا   شکوفایی  هم ردی  بانک

هرای دولرتری را  وکارها از نهادها و مجموعه کسب

های دیگا تبدیل  توان به تضمین معتبا باای پاوژه می

 کاد.

این قانون در خصروص  3بنکدارپور به تاکیدا  ماده 

بنیان در مرنراطرق  های دانش امکان استقاار شاکت

 غیاتجاری اشاره کاد.

 03هایی دانش بنیان به مراده  دبیا کل مجمع تشکل

سرامرایره گرذاری  این قانون اشاره کاد و گفت: هم

ها و صندو  نوآوری و شکوفرایری در  مشتاک بانک

های مصو  در این ماده دیده شرده و دسرت  طاح

ها  بنیان گذاری در حوزه دانش ها را باای سامایه بانک

تروانرد  باز گذاشته شده است و اگا اجاایی شود  می

 ها را ماتفع کند. مشکال  بسیاری از شاکت

همانطور که ایرن قرانرون برا دیرد  وی ادامه داد:

هرای  نرامره تسهیلگای نوشته شده است  اگا آییرن

های آن به درستی تبیین و اجاا نشود   مابوط به ماده

ممکن است باعث ایجاد رانت در اکوسیستم شرود. 

قانون بهبود مستما محیرط  6و  9بنابااین  طبق مواد 

وکار نیاز به مشور  از بخش خصوصی در ایرن  کسب

 مورد بسیار مشهود است.
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نشست ارائه راهکارهای توسعه صادرا  با محوریرت 

های اینواکسپرور   صنعت ساختمان از سای نشست

بنیان ایراان و برا  های دانش توسط مجمع تشکل

همکاری انجمن تولیدکنندگان و فناوران صرنرعرت 

ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استران 

 تهاان باگزار شد.

در این نشست امیدرضا ریاحی از اعضای هیا  مدیاه 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهراان  برا 

بیان اینکه باای همگام شدن با تاندهای جرهرانری 

الملل صنعت ساختمان  زم است از  دانش و روابط بین

المللی باای ارائه خردمرا   های بین پارامتاها و روش

 فنی و مهندسی استفاده کاد.

وی افزود: به دلیل عدم مطابقت ارائه خدما  داخلری 

با الگوهای جهانی در صور  رونق صادرا  در ایرن 

حوزه قطعا نیاز به بازنگای اساسی در رویکرادهرای 

 ارائه خدما  در سطح وسیعی در کشور داریم.

کیان مختار ثقفی  رئیس کمیسیون ارتباط با دانرش 

بنیان انجمن تولیدکنندگان و فرنراوران صرنرعرت 

ساختمان  از دیگا سخناانان این نشست نیز پیاامون 

کرارگریرای  مباحث مابوط به این مساله  گفت: بره

ها پریرش در  پیشاوتاین صنایع ساختمانی از سا 

گیای سیستم  تدریج با همه کشورمان مطاح شد و به

بنیان در صنعت ساختمان این اما مسیای رو به  دانش

 جلو را طی کاد.

هرای  وی با اشاره به اهمیت استفاده از سریرسرترم

پیشافته در این حوزه عنوان کاد: عالوه با مرواردی 

نظیا تکنولوژی و مسائل فنی روز دنیا باای تحو  در 

صنعت ساختمان و ورود به بازارهای جهانی نیاز بره 

بازبینی سیستماتیک در وزار  خارجه و تروسرعره 

ای است که بسیار حائز اهمیرت  الملل مقوله روابط بین

 است.

در ادامه  محمدناصا زنگنه معاون اجاایی انرجرمرن 

تولیدکنندگان و فناوران صنعت ساختمان  با بریران 

تروانرد  اینکه گستاش استاندارهای با دستی مری

وضعیت صادرا  این حوزه را بهبود بخشد  گرفرت: 

حضور در بازارهای صادراتی مستلزم بهبود عملکراد 

سازی  در سه حوزه تکنولوژی  کیفیت ساخت و بهینه

 المللی است. های ورود به بازارهای بین زیاساخت

در ادامه مسعود رهبا  رئیس کمیسیون اقرترصرادی 

انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعت ساخرترمران 

المللی در حوزه صرادرا   عدم شناخت بازارهای بین

محصو   ساختمانی را مهمتاین چالش موجرود در 

این حوزه دانسته و اظهار کاد: عالوه با این  وجرود 

ها و عدم تمایل بازار جهانی به همرکراری برا  تحایم

های موجود با سا راه  باندهای ایاانی از دیگا چالش

 صادرا  در این حوزه است.
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های صنعت ساختمان و حروزه کشراورزی از  کارگاه

بنیان  های آشنایی با مزایا و شاایط دانش سلسله کارگاه

بنیان ایاان  ماکز  های دانش شدن توسط مجمع تشکل

نوآوی و تحو  دیجیتا  اتا  بازرگانی ترهراان و برا 

مشارکت بنیاد توسعه علم و فناوری خوارزمی باگرزار 

 شد.

 6ها در ساختمان شماره  هدف از باگزاری این کارگاه

اتا  بازرگانی تهاان باگزار شدند  آشنایری فرعرا ن 

بنیان  صنعت ساختمان و حوزه کشاورزی با فضای دانش

 بنیان شدن بود. کشور و شاایط و مزایای دانش

ها که هاکدام دو ساعت زمران داشرت   در این کارگاه

هرا   بنیان شدن شراکرت مباحث لزوم و چگونگی دانش

های حاضا در خصوص مشرکرال   تشایح شد. شاکت

بنیان شدن صرحربرت کراده و  خود در مسیا دانش

های خود و چگونرگری طری  پیاامون روند ارائه طاح

 بنیان شدن راهنمایی دریافت کادند. فاآیند دانش

 33سال چهارم،  شماره 

 بنیان شدن در حوزه کشاورزی و صنعت ساختمان برگزار شد کارگاه آشنایی با مزایا و شرایط دانش

  بنیان های دانش افزایش ظرفیت جذب سرباز تخصصی در شرکت

بنیان ایاان   های دانش با تالش و پیگیای مجمع تشکل

کمیسیون کسب وکارهای دانش برنریران ایراان و 

کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحو  دیجیرترا  اترا  

بازرگانی تهاان  ظافیت سابازی تخصصی شاکت های 

 دانش بنیان دو باابا شد.

با این اساس  دکتا رضا اسدی فاد رئریرس مراکرز 

بنیان معاونت عرلرمری و  ها و مؤسسا  دانش شاکت

فناوری ریاست جمهوری خبا از افزایش دو براابرای 

بنیان  های دانش ظافیت سابازی تخصصی باای شاکت

 در دو بخش امایه و پاوژه جایگزین خدمت داد.

های دانش برنریران براای  با توجه به تقاضای شاکت

افزایش ظافیت امایه سابازی و مکاتبه با دفتا مرقرام 

معظم رهبای و پیگیای این مقوله  این مطالبه جمعری 

بنیان ایاان دنبا  شد و  های دانش توسط مجمع تشکل

 به نتیجه قابل قبولی رسید. 

 بنیان در اماکن مسکونی های دانش بالمانع بودن فعالیت شرکت

ای  معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با ارسا  نامه

به استانداران و شهاداران کل کشور اعالم کاد فعالیت 

بنیان در اماکن مسکونی بالمانع است.  های دانش شاکت

های متقاضی نیرز  جهت استفاده از این حمایت  شاکت

بایستی با ثبت درخواست خود  معافی نامه رسمری از 

سوی معاونت مذکور دریافت کنند. تا قبل از تهیه ایرن 

وکرارهرا در  ها  کسب بخشنامه  طبق قانون شهاداری

اماکنی که دارای سند مسکونی هستند امکان فعالیرت 

ندارند. اما تعدادی از مشاغل مانند دفاتا وکالت و مطب 

 پزشکان از این قاعده مستثنی هستند.

برنریران  های دانرش های مجمع تشکل اخیاا با پیگیای

های صور  گافته  مطاح شدن ایرن  نگاری ایاان و نامه

موضون توسط رئیس ماکز نوآوری و تحو  دیجیرترا  

هرای  اتا  بازرگانی تهاان در لیست مشکال  شراکرت

وگوی دولت و بخرش  بنیان در جلسه شورای گفت دانش

بنیان در  خصوصی و پیاو آن تشکیل ستاد اقتصاد دانش

های معاونت علمی  استانداری تهاان و همچنین  رایزنی

توانند از  ها نیز می و فناوری رئیس جمهوری  استارتاپ

 ها باای فعالیت خود استفاده کنند. این مکان
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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 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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