
 

 

 خبرنامه صدای دانش بنیان

 53سال چهارم،  شماره 

 1041 -آذر و دی

 های دانش بنیان ایران مجمع تشکل

 وار مهاجرت ورود کشور به فاز توده

بحرانبه هایاقتصاصادی دلیلوجود

هاوشرایطنامطلوباجتماعص تحریم

آمصار ورفاه درچنددههگذشته 

مهاجرتدانشجویانونخبگانایران 

 طورچشمگیریافزایشیافتهاست.به

تصتصمامااینماجرابههمصیصن جصا

تنصهصاشود؛درچندسالاتیرنهنم 

ب ص  بصه نخبگانایران باامیصد

شصرایصط موقعیتتحایل  شغل و

مصهصاجصرت بصه زندگ بهتراقدام

بصهبرده اند بلکهت داغمهاجصرت

 صتص  و همهقشرهایجصامصعصه

 هاهمسرایتبردهاست.آپاستارت

استبهقوانینومقرراتایندر ال 

 مایت ب یارتوب در وزهاقتااد

بصنصیصانهایدانصشنوآوریوشربت

و تدوینوابالغشدهبهبارشناسان

متخاااناین وزهنیزاذعاندارنصد

توانبااجرای بردنآنهاامیدبهم 

ادامهفعالیتدربشورراباالبرد؛امصا

متاسفانهفضایبل اقتاادومحیصط

ازب   وباربشوربهبیشترمتاثصر

در سیاستهایبل  صابصمصیصت

روابطبینبخش المصلصل هایامنیت  

 صتص بخش و هایدیگراقتاصاد 

هایفرهنگ واجصتصمصاعص سیاست

الگویزندگ ابصرصریصت ناهمگونبا

تصا طبقهمتوسطاست موج شده

ایصنهربارضربهمهلک تریبهبدنصه

بصه بخشجامعهواردشودوتمایصل

مهاجرترابیشازپیشدرجامعهباال

 ببرد.
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روابط عمومی مجمع گردآوری و اجرا: 

 بنیان ایران های دانش تشکل

 12636966390: تلفن تماس

الکترونیکی: نشانی

info@daneshbonyan.co 

 daneshbonyan.co: نشانی سایت

 daneshbonyan1391@:  تلگرام

 daneshbonyan.co@: اینستاگرام 

 شناسنامه خبرنامه صدای دانش بنیان ایران

 فهرست 

 0وار مهاجرت/ ورود کشور به فاز توده 

  تالش بخش خصوصی برای تحول در

 6صنعت پتروشیمی و توسعه فناوری/

 وکارهای فعاال  هایی برای کسب حمایت

در حوزه صاناایاع پایاشارفاتاه و 

 4ها/ بنیان دانش

  استانداردهای بااددساتای صاناعات

ساختمان در دنیا به سرعت در حاال 

 5گسترش هستند/

  اعضای مجمع تشکل های دانش بنیان

 3ایران/



 

 

1    2 

دربراساسگزارشسازمانبین الملل مهاجصرت 

هزارنفرایصرانص ۰۲۲میلیونو۲ دود۲۲۲۲سال

درصصد3.3اندبهاینرقمنزدیکبهمهاجرتبرده

شود.البتهپدیصدهازبلجمعیتبشورراشاملم 

 صدودی مهاجرتدرهمهجوامعوجودداردوتصا

طبیع است؛اماوقت مهاجرتنخبگانوفصعصاالن

شود ماجرا  صاسصیصتاقتاادیبشورمطرحم 

 بند.ایپیدام ویژه

 ناممهاجرتباربنانونخبگانمعضل به
طبقآترینپژوهش بهتوسطرصدتانهمهاجرت

هایبصازاردانشگاهشریفبااستخراجوبررس داده

صورتگصرفصتصه ۱۰۲۱بارایراندراردیبهشتماه

وبصار هایمختلفب  مهاجرتباربناندربخش

هااعمترینموضوعات استبهسازمانیک ازمهم

هایدولت  تاوص ونیمهتاوص بصاازسازمان

 آنمواجهند.

در۶دراینپژوهشبیشاز فصعصاالن هزارنفراز

بصردهب   دروبارهایبشورشربت بصه انصد

هایمختلفاقتاادیمشغولبهفصعصالصیصتبخش

هایمختلصفدرصدازشاغالندربخش۷۷اند.بوده

اندبهتمایلزیادیاتیصلص وبار اعالمبردهب  

  زیادبهمهاجرتدارند.

مصیصانعل  در رغماینکه تامیمبهمهصاجصرت

باربنانومدیرانمیان بیشازمدیرانارشدبصوده

است بااینوجوددرصدافرادیبهبرایمهاجصرت

انددرسطوحسازمان بصاالریزیواقدامبردهبرنامه

اقصدامبیشتربودهاست.همچنینبرنامه و ریصزی

نصیصمصه و عمل درمیانفعاالنبخشتاوص 

شصده تاوص وسابنانشهرتهرانبیشتردیده

 است.

نکتهجال توجهدیگراینکهبهطوربل وضعصیصت

طبقاتمختلفتفاوتچندانص مهاجرتبهتفکیک

گیربایکدیگرنداشتهواینموضوعنشاندهندههمه

و شدنتمایلبهمهاجرتدرتمام اقشارجامعصه

 وارمهاجرتاست.واردشدنبشوربهفازتوده

چرامهاجرتبهیکاپیدم دربشورتبدیل

 شدهاست؟
نوسانقیمتارز تورموشرایطاقتاادی دغدغصه 

رویصکصردهصای شیوه کمرانص   آیندهفرزندان 

سیاس وشرایطتحریمایرانازعواملاصل تمایل

 افرادبهمهاجرتاست.

طوربهاشارهشداینآماردراردیبهشتمصاههمان

بصه سالجاریاستخراجشدهاست یعن زمانص 

سصیصاسصت هصایبشورباقطع وسیعاینترنتو

فیلترینگبااین جموبهاینشکلمواجهنصبصود.

پص  در پیرواتتالالتاتیراینترنتدربشوربه

وبصارهصاهاواعتراضاتاتفاقافتاد ب  نارضایت 

اسصتصارتضربهمهلک هصاآپتریتحملبردندو

بصردنصد  پصیصدا بیشترازپیشمیلبهمهاجرت

 صوزهایبهمهاجرتنخبگانبهگونهبه در ویصژه

یصکب   وبارآنالینوفضایمجازیبهعنصوان

 تطرجدیمطرحودرجریاناست.

شصرایصطبهطورقطعهرسیاست بهبه در ویژه

مص  شصود بحران وبرایتروجازبحرانطرا  

های نیزبههمراهدارد؛امانکته ائزاهمیصتهزینه

هصاگذاریایناستبهبایددرتامیماتوسیاست

بهاینموضوعتوجهداشتهباشیمبهاگرشصرایصط

بشصور مناسب برای فظنیرویان ان متخاص

شصکصل مهیانشودواینجریانمهاجرتبههمین

ترینسرمایهبشوریعن نیرویادامهپیدابند مهم

ان ان مفید متخاصوتاثیرگذاربهتاراجتواهصد

چصالصش رفتوامیدبهآیندهبیشازبیشدچصار

 تواهدشد.

 53سال چهارم،  شماره 
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مربزنوآوریوتحولدیجیتالاتاقبازرگان تهران

هاینوآورانهورفعباهدفجذبسرمایهبرایایده

نیازهایفناورانهصنایعبزرگ وزهپتروشصیصمص 

صصنصعصتتوسعهزی ت»رویداد نصوآوری بوم

رابا ضورفعاالن وزهپتروشیم و «پتروشیم 

اتصاقهایدانشهاوشربتآپاستارت در بنیان

 تهرانبرگزاربرد.

صصنصعصتتوسعهزی ت»رویداد نصوآوری بوم

توسطمربزنوآوریوتحولدیجیتال «پتروشیم 

و اتاقبازرگان تهرانباهمکاریبمی یونانرژی

محیطزی تایناتاقوانجمنصنف بارفرمایص 

بنصیصانهایدانشصنعتپتروشیم  مجمعتشکل

در ایرانوپارکنوآوریوفناوریصنعتنصفصت

هایتجهیزاتوقطعات موادومحصاصوالتبخش

 افزار پلتفرموتدماتبرپاشد.پتروشیم  نرم

اینرویدادبا ضورنمایندگان ازبخشتاوص  

بنصیصانهایفناورپایهودانشگذارانوتیمسرمایه

 برگزارشد.

رویصداد  ایصن پسازبرگزاریمراسمافتتا یصه

گصذارانهادر ضورسرمایهآپتعدادیازاستارت

 هایتودپرداتتند.بهمعرف طرح

 53سال چهارم،  شماره 

 تالش بخش خصوصی برای تحول در صنعت پتروشیمی و توسعه فناوری
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مصجصمصع جل همشترکاعضایهیاتمدیصره

بصمصیص صیصونهایدانشتشکل بنیانایرانو

بنیانباهلدینگتصامصیصنوبارهایدانشب  

 سرمایهتمدنبهصورتبرتطبرگزارشد.

تشصکصل هصایبهگزارشروابطعموم مجمصع

بنیانایران درابتدایایننش ت صامصددانش

 یدری بهنمایندگ ازهلدینگتامینسرمایصه

یصک تمدنضمنمعرف اینهلدینگبهعنوان

شربتسهام عاموتنهاشربتتامینسرمایصه

سصازمصاندانش از بنیانبشوربامجوزرسم 

و بورسوارواقبهاردارباسهامداریبانکشهر

تصدمصات تشصریصخ بانکتوسعهصادرات به

 هلدینگتامینسرمایهتمدنپرداتت.

ویبامعرف آیب شاپومربزآنالینتامصیصن

برادتاریخبرد:مال جمع تحتعنوانآیب 

هایهلدینگتامیصنایندوبرنداززیرمجموعه

ب شاپیاسصامصانصهسرمایهتمدنه تند.آی

طصرحسرمایه هصایگذاریآنالینباامکانارائه

هایمتفاوتبهعصنصوانپذیریمختلفوری ک

بند.مصربصزبراردعملم ب بازویبازاریاب آی

آی بصراد بص آنالینتامینمال جمع یاهمان

گذاریجمع استبههدفرویکردیدرسرمایه

وبارآنتامینمنابعمال الزمبرایتوسعهب  

 ازطریقجمع ازافرادم تقلاست.

هصایدرادامهایننش تاعضایمجمعتشکصل

وبصارهصایبنیانایرانوبمی یونب ص دانش

تاصو دانش در بنیانضمنابرازترسندی

برتورداریازتدماتاینهلدینگ سواالت در

مصربصزمندیازطرحتاو شرایطبهره های

برادوهلدینصگب آنالینتامینمال جمع آی

 تامینسرمایهتمدنمطرحبردند.

همچنین نمایندههلدینگتامینسرمایهتمصدن

ضمنپاسخبهسواالتوشبهات اضریندراین

نش تمجازی انواعتامینمال دراینطرحرا

ایصن در شرحدادوافزود:ایندرستاستبه

نوی  لحاظنشده امصاهاربنتعهدپذیرهطرح

طصرح هصایتابنونطرحناموفق همدرمیان

 تامینسرمایهوجودنداشتهاست.

جصلص صه براساساینگزارش درانتهایاین

هاتنهامخصتصص یدریتابیدبرد:این مایت

درهانی توب  بنیاندانش بصه وبارهای 

امصا وزهصنایعپیشرفتهفعالیتم  بصنصنصد 

ایصنبنیاننی تندهممص دانش از تصوانصنصد

الصبصتصه مایت هاوت هیالتاستفادهبننصد.

دردانش مصزیصت یصک بنیانبودنبهعنوان

هامدنظرقرارگرفتهوامتیازمحص صوبارزیاب 

 شود.م 

 53سال چهارم،  شماره 

 ها بنیان وکارهای فعال در حوزه صنایع پیشرفته و دانش هایی برای کسب حمایت
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محمدناصرزنگنهمعاوناجرای انجمنصصنصفص 

بصا تولیدبنندگانوفناورانصنعت ساتتصمصان

بصه اشارهبهاهمیتروابطسیاس ودیپلماتیک

فصنص  عنوانیک ازبعدهایصادراتتدمصات

بصرای گصفصت: مهندس درصنعتساتتمصان 

دستیاب بههربازارتارج طبیعتابایدارتباطات 

هابرقرارشدهباشد تافصعصالازقبلتوسطدولت

بصازار آن اقتاادیبتواندبابمترینری کدر

 ضورپیدابند.البته باعزم بهدردولتجدید

بینیم برایارتقایروابطبابشورهایهم ایهم 

 زمینهدراین وزهمهیاترازقبلشدهاست.

زنگنهباتابیدبراینکهبُعددومصادراتتدمصات

فن مهندس است تاریخبرد:طبیع استبه

هایسنت موجوددربشور قابلیتصدورفناوری

تدماتفن مهندس بهب یاریازبشصورهصای

دنیارانداشتهوتنهامحلمارفآنبازارداتل 

بصهباشد.بهایندلیلبهسی تم مصتصکص  ها

هایارزانونیرویان ان ارزانه تند.اماانرژی

 مقولهانرژیارزاندرتارجازمرزهامعنای ندارد.

در ویبااشارهبهاینکهاستانداردهایباالدست 

گصفصت: دنیابهسرعتدر الگ ترشه تند 

هایعمصرانص ب یاریازبشورهایدنیابهپروژه

ایصندارند متک بهمنابعبین الملل ه تند.به

تودرابهشکلایازمنابعصورتبه بخشعمده

هصایت هیالتیاوامازمراجعبینالملل یابانک

بصانصکتارج تامینم  هصا بنند.معموالایصن

هصایایازقبیلپیوستاستانداردهایسختگیرانه

زی تمحیط رابرایاعطایایناعتباراتلحاظ

 بنند.م 

زنگنهافزود:متاسفانهدرداتلبشورتیل بااین

در مقولهمواجهنی تیمومنابعموردنیازصنعت

بازارداتل  متک بهنیازهایروزمرهوضربصتص 

عصرصصه وارد است.ازاینرو وقت یکدولت

فصنص ساتتوسازم  اهصداف شودبهجصای

 بند.اهدافسیاس رادنبالم  بیشتر

مص  درویاظهاربرد:بنابراین اگر تصواهصیصم

درایصن بازارهایصادرات  ضورپیدابنیم باید

در  وزهدرداتلبشورتمرینبنیم.اگرشرایط

ازداتلمهیانباشد  تمابرایپروژه هایتارج

 توریم.بشوربهمشکلبرم 

 53سال چهارم،  شماره 

 استانداردهای باالدستی صنعت ساختمان در دنیا به سرعت در حال گسترش هستند
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اطصالعصات داشصتصن اهمیتدراتتیصار

 درتاو بازارمقاد
اینفعالاقتاادیاولینگام ضوردربصازارهصای

صادرات راداشتناطالعاتدرتاو بازارمقاد

بیانوتابیدبرد:وقت اقدامبهصدورتکنولصوژی

لصحصاظبنیمبایدبازارصادراتص م  از را مصان

آنهایساتتباتکنولوژیهزینه هایموجوددر

بصه اسصت ایصن بشورارزیاب بنیم.الزمهآن

فصنص  تحقیقات توسطصادربنندگانتصدمصات

رایصزن ومهندس ازطریق بصازرگصانص  هصای

های بهدرآنمناطقفعاله تند انجصامشربت

و فصنص  شود.اینگونهارائهدهندگانتصدمصات

توانندمبتن برنتیجهتحصقصیصقصات مهندس م 

هایدرستاطالعاتالزمرابهدستآوردهوقیمت

ازارائهبنند.ب یاریازمواقعشربت هایایران 

هایسنگینهایبازارمطلعنی تندوهزینهقیمت

 بنند.نکردهوضررم   ملوگمرکرامحاسبه

ماصالصخ زنگنهتشریخبرد:اگرقرارباشدهمصه

تواهیمدربازارساتتمان تدماتمهندس بهم 

بصحص  هدفارائهبنیم ازایرانتامینبنیمباید

 وزنوتعرفههایگمرب راموردتوجهقراردهیم.

ویعنوانبرد:بهایندلیلبهدرتکنولوژیهصای

شصودجدیدرویکردساتتمان واصول رعایتم 

تصوانصنصدازنظرهزینهتران فرو ملونقلمص 

در وزن بصاهصش بهترینسودرابهمابدهنصد.

هایگمرب تیل موثراستبهعنوانمرصالتعرفه

شصونصدهایبتنآرمهوقت تکمیلمص ساتتمان

وزن از  دودیکتنوزندارند اینعددناش 

هایجدابنندهاسصت.بتنووزنمیلگردوپارتیشن

اگردراینروندتکنولوژیرااولویتقراردهصیصم 

توانیمآنچهدربازارارجحیتداردراانتخابوم 

 ازموانعگمرب عبوربنیم.

و معاوناجرای انجمنصنف تولیدبنصنصدگصان

عضصوفناورانصنعت ساتتمانازتشکصل هصای

بنیانایران ضمنتابیدبرهایدانشمجمعتشکل

تاصو بهینه در سازیصنعتسصاتصتصمصان 

استاندارهایباالدست گفت:ابرربشورهای بهاز

پصول منابعبانکجهان وصندوقبینالمصلصلص 

بنند بایدپیوستهایزی تمحیط استفادهم 

طصرح بصرای اقصتصاصادیرا بصههصای تصود

راگیرندگان بهم تامیم تواهندایناعتبصارات

 دراتتیارشانبگذارند ارائهدهند.

ویبیانداشت:امروزهنهتنهابشورمابلکهتمصام

دنیاتوسطبانکجهان وصندوقبینالملل پصول

شود.درسایتصندوقبینالملل پولمانیتورم 

جصای نرمافزاریقرارداردبهبهوسیلهآنهمصه

توانرصدبرد.دربشورایراندهنقطهبادنیارام 

واقلیم بصردنصد هاوشرایطمختلفرامانیتصور

بصهم  داننددرازایهرمترمربعساتتصمصانص 

بنیم انصرژیسازیم چهمقدارانرژیمارفم م 

در آب پنهاندرماالخآنچقدراستومارف

فرآوریماالخساتتمان چهمقداراست.بحصرص 

بند مبحص بهاینروزهایبیشتراهمیتپیدام 

 تولیدبربنناش ازایننوعساتتوسازاست.

توانندوضعیصتزنگنهادامهداد:تمامهمکارانم 

و ایصران در موجودتودراباوضعیتمصوجصود

هاستمقای صهبشورهای بهبازارهدفشاندرآن

باشرایط بهدربازارهدفموجصود وتودشانرا

 است هماهنگبنند.

 قیمتپایینانرژیویارانهدرایران
ویبابیاناینموضوعبهدرایرانبهقیمتپایین

 انرژیویارانهعادتبردیم اظهارداشت:
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هصایهاباید داقلعبورهوابهمحصیصطساتتمان

مصنصاطصق داتل وتارج داشتهباشند چهدر

تیل گرمباربنیمیادرمناطقتیل سردفصرق

قصادریصمنم  بند.برایمابهبشوریه تیمبه

انواععایقهایمعدن وپتروبیمیکالراتصولصیصد

را صتص بنیمورویساتتمان هانا بنیمبصه

توانیمباپارامترهایتکنولوژی بیفیتساتصتم 

وبهینهسازیمحاولنهای بهبایدارائهدهصیصم

را باربنیمتابتوانیمبهرا ت بازارهایصادرات 

 فتخبنیم.

صصنصعصتنوآوریودانش بنیانشدندر

 ساتتمان
درزنگنهدرتاو نوآوریودانش  بنیانشدن

درصنعتساتتمانبیانبرد:دانش بنیانشصدن

اگصر بشورمابهروشمطالعهموردیاست؛یعن 

بتوانیدیکفرمولشیمیای یابیتالکترونیصکص 

بپ بردنمشابهتارج آنسختباشدراابصداع

شود.امادردنیابنید شربتشمادانشبنیانم 

 دانشوعلمدومبح بامالمتفاوته تند.

نصگصاه ویادامهداد:ماازدیدعلمبهتکنولصوژی

ایصجصادم  بنیمنهازدیددانش.اگرفرآیندیرا

بنیدبهط آنبتوانیدواب تگ بهمنابعمعدنص 

رابمبنید سطخآلودگ راپایینآوردهومیصزان

مارفموادراهوشمندانهبنید؛اینهمانجایص 

توانیدبگوییدشربتدانشبنیاناستبهشمام 

صصنصعصت در ه تم.مارفهوشمندانهماالخ

هصم و ساتتمانیکبحر استبههممتولیان

 دولتمردانبایدبهآنتوجهبنند.

بصردنازسختبپ  بصار بردنتاتوب

 تیل فاصلهاست
ممکناستچیزهای راب ازیمبهبپ بردنآن

سصودشسختباشدودانش بنیاننامبگیردامصا

از برایجامعهبهقدرباف نباشد.آنزمانبهما

تصوانصیصممانهوشمندانهاستفادهبنیممص منابع

ادعایدانشوآگاه داشتهباشیم.امامتاسفصانصه

بصنصیصانهایدانشهایارزیاب شربتدرسی تم

ومخاوصادرصنعتساتتمانقوانینهم راستصا

توانداقتاادماسوبااینپتان یلعظیمبهم هم

 رامتحولبند نی ت.
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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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