
 

 

بنیان در هیات  های دانش حضور دوباره رئیس هیات مدیره مجمع تشکل

 نمایندگان اتاق تهران

براساس اعالم رئیس هیات نظاارت 

نفر از میان  04اتاق بازرگانی تهران 

کاندیدای اتاق بازرگانی تهران  961

به عنوان عضو هیات نمایانادگاان 

 اتاق بازرگانی تهران انتخاب شدند.

به گفته ابراهیم بهادرانی رئایاس 

هیات نظارت اتاق بازرگانی تهاران  

تعداد آرای ریخته شده به صنادقق 

رای 90رای بوده کاه  910هزار ق  2

 984هزار ق  2سفید ق در مجموع 

 رای نام نویسی شده بود.

بنابراین گزارش  افشین کالهی در 

توانست یکی  811بخش بازرگانی با 

های هیات نمایندگان اتاق  از کرسی

 بازرگانی تهران را از آن خود کند.

رای گیری انتخابات دهمیان دقره 

هیات نمایندگان اتاق تهران شنباه 

صبح در  8بیستم اسفند از ساعت 

المللی  نمایشگاه بین 88محل سالن 

 24تهران آغاز شد ق در سااعات 

 پایان یافت.

هاای  به گزارش مجما  تشاکال

بنیان ایران  ائتالف برای فردا  دانش

کرسای  04برای سومین بار متوالی 

هیات نمایندگان اتاق باازرگاانای 

 تهران را از آن خود کرد.
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روابط عمومی مجمع گردآوری و اجرا: 

 بنیان ایران های دانش تشکل

 12636966390: تلفن تماس

 info@daneshbonyan.coالکترونیکی: نشانی

 daneshbonyan.co: نشانی سایت

 daneshbonyan1391@:  تلگرام

 daneshbonyan.co@: اینستاگرام 

 فهرست 

  حضور دوباره رئیس هیات مدیره مجججمجع

بنیان در هیات نماینجدگجان  های دانش تشکل

 0اتاق تهران/

 گذاری و مسائل زیرساخجتجی  تمرکز بر قانون

 9به جای پافشاری بر بیان مشکالت/

  آفرین تولید؛دانش بنیان،اشتغال«در سال« 

 5ها چه کردیم؟/ بنیان برای دانش

 صجنجعجت   های مختلف زنجیجره تعامل حلقه

موبایل در فضای زیست بوم کنگره موبجایجل 

 3ایران/

 هجای  تغییر معیارهای حمایت از شجرکجت

 2بنیان در سال آینده/ دانش

 بنیجان  های دانش اخبار اعضای مجمع تشکل

 00ایران/

  اعضای مجمع تشکل های دانجش بجنجیجان

 01ایران/

ه ژ  وی  ش 
یصدایدان  ورور  امهن  ن  ان  ی  ن  ب   
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بنیان ایاران در  های دانش دبیرکل مجم  تشکل

هاای  رقیداد زیست بوم موبایل: موبایل ق چالاش

قکار دیجیتال که در کنگره موبایل ایاران  کسب

هاای  برگزار شد  حضور یافت ق با اشاره به چالش

توانناد  قکار دیجیتال  گفت: رگوالتورها نمی کسب

هاا  همگام با تحوالت پیش برقند. این ناهماهنگی

باعث شده قوانین موجود سنتای بااشاناد ق 

بنیان با مشکالت قانونی مواجاه  های دانش شرکت

شوند. اگر هم قانونی قجود داشته باشد  عمدتا با 

هاای  دید کنترل تدقین ق سعی شده از تاجارباه

 شود. گذشته  برای کنترل آینده استفاده 

هاای  به گزارش رقابط عمومی مجما  تشاکال

بنیان ایران  در ابتدای این نشست ساحار  دانش

ساازان ق  بنکدارپور گفت: اگر میان تصامایام

گیران  تعامل ایجاد شود  بخاش اعاظام  تصمیم

 مشکالت موجود در قوانین مرتف  خواهد شد.

قانون بهبود مستمر  8ق  2قی عنوان کرد: در بند 

محیط کسب ق کار دقلت مکلف است در ماراحال 

بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب ق کاار 

ها  نظار  برای اصالح ق تدقین مقررات ق آیین نامه

های ذی ربطای  ها ق آن دسته از تشکل کتبی اتاق

ها نیستند  اعم از کارفارماایای ق  که عضو اتاق

کارگری را درخواست ق بررسی ق هرگاه الزم دیاد 

آنان را به جلسات تصمیم گیری دعاوت کاناد. 

های اجرائی مکلفند هاناگاام  همچنین  دستگاه

هاای  ها ق رقیه تدقین یا اصالح مقررات  بخشنامه

های اقتصادی را استعالم کرده  اجرائی  نظر تشکل

 ق مورد توجه قرار دهند.

بنکدارپور اظهار کرد: اگر قااناون درسات ق 

قکاری کاه باه قاساطاه  مشخصی برای کسب

شاوناد قجاود  مای  تکنولوژی قارد یک فرآیند

نداشته باشد  در بحث حقوقی  مالیات  بیاماه ق 

قکارها با  حتی در مقوله آمارگیری مرتبط با کسب

عناوان  ای مواجه خواهیم شد. به مشکالت عدیده

 63سال چهارم،  شماره 

 گذاری و مسائل زیرساختی به جای پافشاری بر بیان مشکالت تمرکز بر قانون
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مثال  در مدتی که اینترنت قط  شده بود  ایناکاه 

آمار مشخصی در مورد تعداد کسب ق کارهایی کاه 

با مشکل مواجه شدند  ارائه دهیم  بسیار ساخات 

 بود.

بنیان ایاران بارای  های دانش تالش مجم  تشکل

 بنیان ق نوآقر های دانش شرکت

قی یادآقر شد: در مورد مالیات بحاث خایالای 

ای با سازمان امور مالیااتای داشاتایام.  پیچیده

ها گرفتیم. سپس درخواست  مشکالت را از شرکت

چندین جلسه داشتیم ق پیگیر موضوع بودیم. در 

نهایت  درخواستمان را به دفتر معاقن اقل ریاسات 

ای با حضور  جا جلسه جمهوری ارسال کردیم در آن

 نماینده سازمان امور مالیاتی برگزار شد.

هایای داده شاد کاه  بنکدارپور ادامه داد: قول

اند. ما همچنان پایاگایار  متاسفانه عملی نشده

ها یاا  آپ های این حوزه  استارت مشکالت شرکت

های مدرن هستیم. این موارد قوانایان  دیگر حوزه

طلبد. در حالی که در حاال  جدید خودش را می

 رقد. راستا با تحوالت پیش نمی حاضر قوانین هم

هایی که ساال  قی تاکید کرد: البته در پی پیگیری

ای  گذشته داشتیم  توانستیم شعب قضایی ق بیماه

 ها اختصاص دهیم. بنیان را برای دانش

 گذاری ق تسهیلگری است کار رگوالتور قانون

بنیان ایران تصریح  های دانش دبیرکل مجم  تشکل

کرد: در بحث انحصار اگر گوالتور از درآمادزایای 

افاتاد. هار زماان  صرفنظر کند  رشد اتفاق می

رگوالتور به فکر درآمدزایی باشد در آنجا مشکال 

شود. بنابراین  بهتر است اجازه دهایام  ایجاد می

بخش خصوصی کار خودش را اناجاام دهاد ق 

گذاری ق تسهیلاگاری  رگوالتور هم مشغول قانون

شود  در این صورت با مشکالت کمتری ماواجاه 

 خواهیم شد.

 داند دنیا موبایل را کاالی لوکس نمی

بنکدارپور در مورد موضوع قاردات موبایل کاه در 

لیست کاالهای لوکس قرار گرفته اظهار نگرانی کرد 

ق گفت: بهتر است به این موضوع توجه کنیم که از 

میلیارد از تالافان  7میلیارد جمعیت در دنیا  5.7

میلیارد نفر از آنها از اینترنت هاماراه  0.9همراه ق 

کنند. خیلی از کارهای رقزمره ماناناد  استفاده می

سرگرمی  بازی  فیلم  اخبار  تحقیق ق توسعه باا 

گیرد. از این رق  باعث تعجب است  موبایل انجام می

که این آمار جهانی نادیده گرفته شود ق اتفااقاات 

 دیگری بیفتد.

حمایت در انحصاری کردن نیست؛ فضا باید رقابتی 

 باشد

بنکدارپور در رابطه با فیلترینگ خاطر نشان کارد: 

کنند که ایناتارنات  بسیاری از مسوقالن اظهار می

فیلتر نیست  این در حالیست که کاهش پاهاناای 

باند تفاقت چندانی با قطعی اینترنت نادارد. در 

های داخالای در  چنین شرایطی که فقط سرقیس

آیاد. در  می  دسترس هستند  بحث انحصار پیش

ای از قبیال  فضای انحصاری شاهد مشکالت عدیده

 افزایش قیمت ق کاهش کیفیت  خواهیم بود.

قی با تاکید بر اینکه  فضا باید آزاد ق رقابتی باشد  

گفت: بنابراین اگر میخواهیم رشد ایجاد شود ق در 

مملکت تغییر رخ بدهد باید انحصار برداشاتاه ق 

شرایط برای همه یکسان باشد. این در حالی اسات 

های دانش بنیان ایران از بحث  که در مجم  تشکل

کنایام. اماا  بنیان حمایت می تولید داخل ق دانش

معتعقدیم  حمایت باید از طرق دیگاری صاورت 

گیرد  نه اینکه درهای مملکت بساتاه شاود ق 

 بخواهیم چرخ را از اقل اختراع کنیم.

 63سال چهارم،  شماره 
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بنکدارپور افزقد: در خصوص قانون جهش تولایاد 

بانایاان  های داناش بنیان  در مجم  تشکل دانش

ایران  مرکز نوآقری ق تحول دیجیتال اتاق تهران  

بنیان ایاران ق  ق کارهای دانش  کمیسیون کسب

کمیسیون اقتصاد ق تحول دیجیتال خیلی تاالش 

 شد ق دقلت با ما همکاری کرد.

قی ادامه داد: در صحن علنی مجلس آقای افشین 

کالهی حضور یافته  از آن دفاع ق پیشنهاداتشاان 

بنیان بهار  را ارائه کردند. قانون جهش تولید دانش

هاای  امسال مصوب ق سپس ابالغ شد. منتها بخش

های متفاقتی داشت ق هار  نامه آیین  مختلف آن

ها باود.  نامه خانه متولی تدقین یکی از آیین قزارت

ناویسای از  ما در راستای همکاری با دقلت پیش

هاای  ها آماده کردیم. بر اساس گازارش نامه  آیین

درصد پیشنهاد ما در تادقیان  84قاصله  حدقد 

ها لحاظ شده ق منتظر بررسای هایاات  نامه آیین

 دقلت است.

 گذاران فرصت قیژه برای سرمایه

بنیان ایاران در  های دانش دبیر کل مجم  تشکل

های معاقنت علمی ق  پایان  ضمن تشکر از حمایت

فناقری ریاست جمهوری  بیان کرد: معاقنت علمی 

ق فناقری ریاست جمهوری برای گنجاندن بندی در 

بنیان بسیار تالش   قانون جهش تولید دانش 99ماده 

گاذاران در  کردند که بر اساس آن  اگر سرماایاه

هاا  آپ بنایاان یاا اساتاارت های دانش شرکت

گذاری کنند  به میازانای از ماالایاات  سرمایه

پرداختیشان کسر شود. این یک فرصات خاوب 

گاذاری  هایی است که خواهان سرمایه برای شرکت

بنایاان ق  های دانش ها ق شرکت آپ رقی استارت

 مندی از تخفیف مالیاتی هستند. بهره

 63سال چهارم،  شماره 
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بنیان با اشااره باه  های دانش رئیس مجم  تشکل

هاای  گیری همکاری های قانونی برای شکل ظرفیت

هاای  های بازر  ق شارکات مؤثر بین شرکت

بنیان  گفت: این تغییر نگاه در تدقین قاناون  دانش

بنیان تجلی یافته ق اجارایای  جهش تولید دانش

شدن آن فرصت بزرگی را برای افزایاش ساهام 

کشور فراهم خواهاد  GDPبنیان از  اقتصاد دانش

 کرد.

با بایاان   قگو با ایسنا افشین کالهی در گفت

اینکه از ابتدای تدقین قانون جاهاش تاولایاد 

بنیان از آن حمایت ق تالش کردیم در تدقین  دانش

های مرتبط با قانون اثرگذار باشیم  گفت:  آیین نامه

از ابتدای این دقره اتاق بازرگانی  یکی از اهداف ما 

تغییر نگاه سیاستگذاران بخش اقتصاد ناوآقری  

بنیان ق تالش برای  های دانش افزایش تعداد شرکت

های بزر  به این حوزه  قارد کردن صنای  ق شرکت

های صاحب ایده ق فانااقری  ق همکاری با شرکت

تعامل خوبی با معاقنت  بوده است که در این راستا

 ایم. علمی ق فناقری ریاست جمهوری داشته

کالهی ادامه داد: این تغییر نگاه در تدقین قاناون 

بنیان تجلی یافته ق اجارایای  جهش تولید دانش

شدن آن فرصت بزرگی را برای افزایاش ساهام 

کشور فراهم خواهاد  GDPاقتصاد دانش بنیان از 

مارکاز  هاای کرد؛ از این رق ما یکی از ماماوریات

کمک باه  نوآقری ق تحول دیجیتال اتاق تهران را

 ایم. همین سیاستگذاری تعریف کرده

گیاری  قی یادآقر شد: بسترهای قانونی برای شکل

هاای بازر  ق  های مؤثر بین شارکات همکاری

هاای اجارایای  نامه بنیان  آیین های دانش شرکت

بنیان است که اقاداماات  قانون جهش تولید دانش

های بازرگانی ایران ق تهران در ایان  مؤثری در اتاق

   خصوص صورت گرفت.

 «ت»بند    7نامه ماده  به گفته قی  چهار آیین

که تاوساط  99ماده  «ت»ق  «ب»  بند 6ماده 

بخش خصوصی تدقین ق پیشنهاد شاده اسات  

بنیاان  مهمترین بندهای قانون جهش تولید دانش

 برای بخش خصوصی است.

کالهی  ضمن اشاره به تادقیان باخاشای از 

 63سال چهارم،  شماره 

 ها چه کردیم؟ بنیان برای دانش »آفرین تولید؛دانش بنیان،اشتغال«در سال 
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های بخش خصوصی با همکاری ماجاما   نامه آیین

بنیان ایران  مرکز نوآقری ق تحاول  های دانش تشکل

ق کاارهاای   دیجیتال اتاق تهران  کمیسیون کسب

بنیان ایران ق کمیسیون اقتصااد ق تاحاول  دانش

دیجیتال اتاق تهران  خاطر نشان کرد: جالاساات 

اندیشی فعاالن اکوسیستم برگزار  زیادی با هدف هم

بندی مناسابای جاهات تادقیان  شد تا به جم 

های پیشنهادی برسیم؛ چراکه بر اسااس  نامه آیین

قانون بهبود مستمر محیط کسب ق کاار   8ق  2مواد 

دقلت موظف است نظرات مشورتی بخش خصوصای 

 را مد نظر قرار دهد.

هاای  نااماه قی تاکید کرد: در فرآیند تدقین آییان

پیشنهادی با نمایندگان مجلس نیز در کمیسایاون 

کسب ق کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانای ایاران 

عنوان نماینده اتاق ایران  جلساتی برگزار کردیم ق به

های مرتبط هایا ت  در جلسات مجلس ق کمیسیون

معموال گوش شنوایی برای  دقلت هم حضور داشتیم.

هایی در  نظرات بخش خصوصی در مورد چنین طرح

رساد کاه از  دقلت قجود ندارد  اما به نظار مای

های پیشنهادی ما در نسخ نهایی استفااده  نامه آیین

 زیاد ق مؤثری شده است.

 ارائه میز خدمت

بنیان  ادامه داد: مرکز  های دانش رئیس مجم  تشکل

هاای  نوآقری ق تحول دیجیتال ق مجما  تشاکال

هاای  های شرکات بنیان با هدف کاهش چالش دانش

بخش خصوصی در اکوسیستم نوآقری  خدماتای را 

قکارهای فعال در بخش خصاوصای ق  برای کسب

بنیان در قالب مایاز خادمات  های دانش شرکت

  ” بانایاانای مشاقره داناش“ هایی از قبیل  سرفصل

جاذب “   ” یابی سازمانی عارضه“   ” تحقیق ق توسعه“ 

ارائاه ”  های نامشهود گذاری دارایی ارزش“ ق ”  سرمایه

این خدمت با هدف کاهش مشاکاالت  کرده است.

های تخصصی صاورت  قکارها با ارائه مشاقره کسب

بنیاانای ق  گیرد که مهمترین آنها مشاقره دانش می

 توسعه عضویت در اتاق بازرگانی است.

قگاوی  ها در شورای گفت بنیان طرح مشکالت دانش

 دقلت ق بخش خصوصی

هاا در شاورای  بانایاان قی طرح مشکالت دانش

قگوی دقلت ق بخش خصوصی را از دیاگار  گفت

دستاقردهای مرکز نوآقری ق تحول دیجیتال دانست 

قگوی  ق عنوان کرد: در جلسات مختلف شورای گفت

هاا ق مشاکاالت  دقلت ق بخش خصوصی  چالش

بنیان طرح ق بررسی شد ق در پای  دانش های شرکت

مطرح شدن موضوعات  رئیس اتاق تهران مکاتباتی 

جمهوری داشت ق رفا  ایان  با معاقن اقل رئیس

مشکالت با همفکری بخش خصوصی را خاواساتاار 

ای بارای  گااناه شد. بعد از این اقدام  تکالیف پنج

معاقنت علمی ق فناقری ریاست جمهوری تعیین ق به 

های تامین اجتماعی  بانک مرکزی ق  رؤسای سازمان

 گمرک نیز ابالغ شد.

ارائه تسهیالت برای بایاماه کاارکاناان “ کالهی  

اساتافااده از “   ” بنیان نوع یک های دانش شرکت

های تخاصاصای بارای ارزیاابای  ظرفیت تشکل

بنیان که توسط معاقنت علمای ق  های دانش شرکت

ایاجااد “   ” گیرد جمهوری صورت می فناقری ریاست

هاای  کریدقر سبز قاردات برای مواد اقلیه شارکات

بنیان پس از تایید معاقنت علمی ق فانااقری  دانش

کوتاه کردن زمان فرآیند تاییاد “   ” جمهوری ریاست

گواهی ثبت آماری در بانک مرکزی ق استافااده از 

 87گمرکی به جاای ساپارده  5ابزارهای ماده 

استفاده از نظارات باخاش “ ق در نهایت ”  درصدی

ها ق به طور مشخا  در  گیری خصوصی در تصمیم

” بنیان های قانون جهش تولید دانش نامه تدقین آیین

را از موضوعاتی ذکر کرد که در اتاق تهران ق توساط 
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مرکز نوآقری ق تحول دیاجایاتاال ق شاورای 

قگوی دقلت ق بخش خصوصی پیگیری شاده  گفت

 است.

قی ادامه داد: بر اساس این گزارش  ارائه تسهیالت 

هاای  در مورد بیمه کارکنان فعاال در شارکات

اجتامااعای   بنیان با همکاری سازمان تامین دانش

های اتاق بازرگانی جهت ارزیابی  استفاده از تشکل

های تخاصاصای  بنیان در حوزه های دانش شرکت

مربوط  ایجاد کریدقر سبز قاردات برای مواد اقلیاه 

بنیان  حذف ق  های دانش محصوالت تولیدی شرکت

بر تایید گواهی ثبات  سازی فرآیندهای زمان کوتاه

درصدی ق اخذ نظرات ق  87آماری به جای سپرده 

بازرگانی )مرکاز   خصوصی ق اتاق پیشنهادات بخش

نوآقری ق تحول دیجیتال اتاق تهران( قفق مواد )

قکار در تهایاه  ( قانون بهبود محیط کسب8( ق )2

های مرتبط با قانون جاهاش تاولایاد  نامه آیین

بنیان از موضوعاتی بود که توسط معاقن اقل  دانش

 جمهور تاکید شد. رئیس

 دق برابر شدن ظرفیت امریه

بنیان ایران   قکارهای دانش رئیس کمیسیون کسب

هایای کاه در حاوزه  در خصوص سایر فعالیت

بنیانی صورت گرفته است  گفت: با تالش ق  دانش

بنایاان ایاران   های دانش پیگیری مجم  تشکل

بنیاان ایاران ق  قکارهای دانش کمیسیون کسب

کمیسیون اقتصاد نوآقری ق تحول دیجیتال اتااق 

بازرگانی تهران  ظرفیت سرباازی تاخاصاصای 

 بنیان دق برابر شد. های دانش شرکت

عنوان  کالهی با بیان اینکه نیرقی انسانی همواره به

هاای  هاای شارکات یکی از مهمترین چاالاش

بنیان مطرح بوده است  خاطر نشاان کارد:  دانش

بنیان ابزار مناسبی برای جاذب  طرح سرباز دانش

نیرقهای متخص  است ق با توجه به تاقااضاای 

بنیان برای افزایش ظرفیت امریه  های دانش شرکت

موضوع  این مطالبه جمعی باه   سربازی ق پیگیری

 نتیجه رسید.

بنیان با  های دانش رئیس هیات مدیره مجم  تشکل

های مختلاف  اشاره به ایجاد هماهنگی بین تشکل

فعال در حوزه اقتصاد نوآقری در اتاق بازرگاانای  

ها ق همین طاور  نامه صندقق کمک به تغییر آیین

افزایش اعتبارات صندقق نوآقری  اخذ کرسای ق 

هاا ق  حضور در کارگرقه شورای راهبری فنااقری

بنیان معاقنت علمی ق فانااقری  تولیدات دانش

 9049جمهوری  گفت: با توجه به شعار سال  ریاست

ق تمرکز دقلت بر این موضوع  باه خصاوص در 

های ابتدایی سال  تالش ما ایان باود کاه  ماه

هاای  موضوعات ق مسائلی که اغالاب شارکات

کنند را باا  بنیان با آن دست ق پنجه نرم می دانش

اندرکاران پیگیری ق  کمک سایر همکاران ق دست

تری بارای  حل کنیم تا فضای کسب ق کار مناسب

فعاالن اقتصادی این حوزه فراهم شود. در بعضی از 

موارد موفق بودیم ق البته در مواردی هم توفایاق 

 زیادی نداشتیم.

این عضو شورای راهبردی مرکز نوآقری ق تاحاول 

ها ق جلساتای کاه در  دیجیتال  سلسله نشست

راستای تالش برای بازگرداندن قضعیت اینترنت به 

شرایط عادی در اتاق بازرگانای ایاران ق اتااق 

بازرگانی تهران برگزار شد را از دیگار اقاداماات 

بخش خصوصی در راستای رف  فیلترینگ دانست 

ها مت سفانه تاا کاناون  ق گفت: البته این تالش

نتیجه مانده است. این موضوع باعث شده کاه  بی

فضای امیدبخش ناشی از تصویب قانون جاهاش 

 بنیان تا حد زیادی به محاق برقد. تولید دانش
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کنگره موبایل ایران که طی هفته اقل اسفانادمااه 

برگزار شد به عنوان تنها رقیداد مستقل موبایل ق 

ارتباطات کشور در قالب چندین بخش از جامالاه 

 بخش زیست بوم موبایل بود.

گاذاری در  اف رییس شورای سیاست سعید رسول

بخش زیست بوم موبایل کنگره موبایل ایران درباره 

اهداف نخستین کنگره موبایل ایران ق اهامایات 

برگزاری آن در شرایط فعلی کشور گفت: کناگاره 

موبایل رقیداد مهمی است ق با این هدف بارگازار 

های مختلف زنجیاره خادماات  شود که بخش می

قکارهایی کاه باا  ارزش افزقده ق فعاالن ق کسب

کنند را کنار یکدیاگار  محوریت موبایل فعالیت می

قرار دهد. با توجه به مسائل چناد ساال اخایار 

هاسات  همچون کرقنا ق سایر مشکالت کشور  مدت

که فعاالن حوزه فناقری اطالعات ق ارتبااطاات ق 

اند ق رقیدادی باا  بخش موبایل کنار هم جم  نشده

 اند. این شکل ق ساختار را تجربه نکرده

قی تصریح کرد: با این اقصاف کناگاره فارصات 

آیی فعالین این حاوزه باه  مناسبی برای گردهم

آید. در ساختار برگزاری ایان رقیاداد  حساب می

های مرتبط فعاال باه  شاهد همکاری میان تشکل

عنوان نمایندگان بخش خصوصی بودیم ق از دل این 

افزایی ایجاد شد تا رقیادادی  ها شرایط هم همکاری

با حضور فراگیر همه اجزا صنعت شکل بگایارد ق 

توان ادعا کرد نخستین کنگره موبایل ایران از  می

 این نظر هم اتفاقی منحصر به فرد است.

گذاری در بخش زیست باوم  رییس شورای سیاست

کنگره موبایل ایران در توضیح ساختار این بخش از 

هایش گفت: ما پیش از ایان  کنگره موبایل ق برنامه

تجربه برگزاری رقیدادهای تخصصی با محاوریات 

مسائل علمی ق تکنولوژیک را در حوزه ماوباایال 

داشتیم. با طرح درخواست ستاد اجارایای بارای 

افازار  حضور ما به عنوان انجمن تولیدکنندگان نرم

تلفن همراه ایران  جلسات متعاددی بارگازار ق 

گاذاری  ساختاری تحت عنوان شورای سایااسات

 رقیداد زیست بوم موبایل شکل گرفت.

هاای  این عضو هیات مدیره ماجاما  تشاکال

بنیان ایران اظهار کرد: این شورا با فاعااالن  دانش

های مختلف اکوسیستم مذاکرات ق تعاماالت  بخش

اسفندماه هم  7تا  2داشته است. در تاریخ   قسیعی

زمان با برگزاری کنگره موبایل شاهاد بارگازاری 

 رقیداد زیست بوم موبایل هم خواهیم بود.
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در هاماایاش  «اهلل دهقانی فیرقزآباادی رقح»

اظهار داشات:  «؛ فناقری ق رشد اقتصادی بنگاه»

تالش ما در معاقنت علمی  کمک باه تاوساعاه 

قرزی  رقنق ق توسعه علم ق فناقری  توسعه  اندیشه

اقتصاد دانش بنیان ق به قاسطه آن کارآفاریانای 

ای هستیم که اگر به سامات  است. اکنون در نقطه

توسعه فناقری حرکت نکنیم  مشکاالت زیاادی 

 شود. برای ما ایجاد می

قی افزقد: برای انجاام ایان کاار نایااز باه 

های جدید داریم تا باتاوان ایان  گذاری سیاست

جریان را راه انداخت. در بحث توسعه علم هادف 

توسعه بنیاد علم ایران است تا بتوان توسعه علام 

دهی کرده ق در مسیار عالام  در کشور را جهت

 94الگوسازی کند. برای توسعه کارآفرینی نیز نگاه 

هاای فانااقری ق  سال اخیر حمایت از پاارک

کانانادگاان ق  ها به عنوان عرضاه دهنده شتاب

هایی برای توسعه کارآفرینی بوده است ق در  محل

اند. همچنان موظاف باه  این بخش تمرکز داشته

حمایت از این بخش هستیم؛ اما توسعه فانااقری 

 نیاز به حمایت جدی دارد.

معاقن علمی رئیس جمهوری خاطرنشاان کارد: 

کاری که در این دقره قصد انجام آن را داریم ایان 

است که ستادهای توسعه فناقری مانند فانااقری 

را توساعاه …  شناختی  هوش مصنوعی  رباتیک ق 

دهیم. گام دیگری که قصد برداشتن آن را داریام  

بنیان  یکسری از ستادها برای توسعه اقتصاد دانش

ایم.  اندازی کرده انرژی  پترقشیمی ق سالمت را راه

موضوعات فناقری بر مبنای رقندهای رقز دنیاا ق 

نیازهای کشور ق تفکرات دانشمندان کشور شکال 

 گرفته است.

دهقانی فیرقزآبادی افزقد: در توسعه اقتصاد  نگاه 

ما بخشی است. زمانی که از بخش معدن صحبات 

هایی ماناناد نااناو   کنیم از فهرست فناقری می

کنیم که قرار  زیستی ق هوش مصنوعی صحبت می

است در اقتصاد کارکرد داشته باشند. در باخاش 

توسعه فناقری عمده ارتباط ق همکاری ما با قزارت 

 علوم بوده است.

قی ادامه داد: از سمت دیگر ستادهای تاوساعاه 
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بنیان در همکاری تنگاتناگای باا  اقتصاد دانش

گیرند.  های دیگر شکل می قزارت صمت ق دستگاه

اتفاقی که در دهه دقم معاقنت علمی رخ خواهاد 

داد  این است که بتوانیم ارتباط مجموعه معاقنت 

قزارت صمت را گسترش داده ق آن را   علمی ق

 تر از گذشته کنیم. پررنگ

معاقن علمی ق فناقری ریاست  جمهوری اظاهاار 

هایی مانند  داشت: این همکاری را در قالب برنامه

هاای ماخاتالاف  تشکیل کنسرسیوم در بخش

های  کنیم. با این کار عالقه بر خرقجی پیگیری می

سازنده  بزر  زندگی کردن  بزر  کار کردن ق 

درست همکاری کردن را خواهیم آماوخات. در 

تمام دنیا پیشران اقتصاد بخش خصوصی است ق 

هاای  پیشران اقتصاد بخش خصوصی نیز شرکات

 بزر  هستند.

های حمایتی معاقنت علمی تغییر خواهند  سیاست

 کرد

دهقانی فیرقزآبادی افازقد: در ایان مسایار 

های حمایتی معاقنت علمی تغییر خواهند  سیاست

بنیانی در حال بازنگری است ق  کرد. مفاهیم دانش

در سال آینده با تصویب شورای راهبری فنااقری 

بنیان را  های دانش ابالغ خواهد شد ق دیگر شرکت

تقسیم بندی نخواهیم کارد ق  8ق  2  9با رتبه 

های  مالک ارزش شرکت صرفاً استفاده تکنولوژی

پیچیده نیست؛ بلکه به میزان اشتغالی بستاگای 

 کند. دارد که ایجاد می

های ما خرقجای  دهقانی فیرقزآبادی افزقد: مالک

پایه است  ارزش برای کسی است کاه باازار ق 

های ما به سه دسته  کند. شرکت اشتغال ایجاد می

بنیان فناقر ق  بنیان نوپا  دانش های دانش شرکت

 شوند. بنیان نوآقر تقسیم می دانش

بنیان نوپا عموماً  های دانش قی تاکید کرد: شرکت

ها  گیرند ق ارزیابی آن ها شکل می در دل دانشگاه

های تحت مدیریت قزارت علوم در  را به مجموعه

هاا  ها قاگذار خواهیم کرد. این مجاماوعاه پارک

هاا  سال عمر دارند ق گردش مالی آن 7عموماً زیر 

ها بار اسااس  تر است. مالک از یک حدی پایین

ها است نه محصولی که رقی آن  خرقجی شرکت

هایای  های فناقر  شرکت بنیان کنند. دانش کار می

گذرد ق  سال از عمر آنها می 7هستند که بیش از 

هاای  گردش مالی خوبی دارند ق در نهایت شرکت

بنیان نوآقر است که قصد داریم با همراهای  دانش

 قزارت صمت به آن نقطه برسیم.

معاقن علمی ق فناقری ریاست جمهوری اظاهاار 

های فانااقر  بنیان داشت: اگر صنعتی سراغ دانش

بیاید ق فناقری را در مسیر کار خود قارد کند باه 

بنیان نوآقر خواهیم گفت. به این ترتیب  آن دانش

بنیان متصل خواهد شد  های دانش بازار به شرکت

ها خواهاد شاد؛  ق صنعت ما مشتری این شرکت

دار  هایی که فناقری اثبات شده ق کیفیات شرکت

 کنند. تولید می

دهقانی فیرقزآبادی گفت: بر همین اساس حمایت 

ها نیز متفااقت خاواهاد باود.  از این مجموعه

 944ها کمتار از  هایی که گردش مالی آن شرکت

میلیارد تومان است با شرکتی که گردش مالی آن 

میلیون تومان است متفاقت خاواهاد شاد.  944

ق  اندازه  ها در معاقنت علمی پس از این به حمایت

 رشدآن شرکت بستگی خواهد داشت.
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 بنیان ایران های دانش اخبار اعضای مجمع تشکل

 ها: تاثیر گذاری بر سیاست
ادامه فرآیند ارزیابی ق تشخیا  صاالحایات -

 های متقاضی قرقد به قندقر توانیر  شرکت

شرقع فرآیند ارزیابی ق تشخی  صالحیت قندقر -

 لیست شرکت مپنا

عضویت سندیکا در شورای ارزیابی سازنادگاان -

 تجددیدپذیر ساتبا

پیشنهاد اصالح ق تدقین کلیه فهاارس باهاای -

 ها( مرتبط با صنعت برق )فصول ق ردیف

 گری: تنظیم
تشکیل میز صنعت برق در کمیسیون صاناایا  -

مجلس شورای اسالمی با هدف پیگیری مساائال 

 صنعت برق

تشکیل کارگرقه مشترک صادرات قزارت نیرق ق -

 سندیکا 

استعالم سازمان برنامه از سندیکا برای فهاارس -

بهای صنعت برق به عنوان یاکای از ماراجا  

 گیری  قیمت

های قطعی مرباوط باه  پیگیری ق ابالغ شاخ -

 فهارس بهای توزی 

 پیگیری ابالغ تمدیدیه بخشنامه جبرانی نرخ ارز-

 توسعه شبکه ارتباطی:
های مشترک با هاماکااران ق  نامه انعقاد تقاهم-

اندرکاران اکوسیستم با هدف بهبود  فعاالن ق دست

هاای مشاتارک ق  مندی از زمینه شرایط ق بهره

زنی بخش خصوصی ق فاعااالن  افزایش توان چانه

 صنعت برق در برابر دقلت ق نهادهای سیاستگذار

 ساماندهی ق توسعه کسب ق کار:
 ثبت ق تاسیس  فدراسیون برق در اتاق بازرگانی -

ابالغ دق اصالحیه بخشنامه تنقیح ق تلاخایا  -

ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران سازمان برنامه بارای 

  9049ق 9044های سال

مجاز شدن حضور نمایندگان فرقش در مناقصات -

های توزی  یک مرحلاه ای باا ساقاف  شرکت

 برابر معامالت متوسط 24حداکثر

الزام درج خرید تجهیزات از تولیدکننده اصلی ق -

مسئولیت پیمانکار درصورت ماجاعاول باودن 

تجهیزات در قراردادهای منعقده با پایاگایاری 

هاای  سندیکا توسط شرکت توانیر به کلیه شرکت

 توزی  نیرقی برق

های توزی  خوزستاان   حضور در جلسات شرکت-

اهواز  هرمزگان  گلستان  آذربایجان غاربای ق 

 خراسان رضوی

همکاری با سازمان مدیریت صنعتی باا هادف -

 IDBAق  IMBAهای  تعریف ق برگزاری دقره

 مخصوص صنعت برق  برای اقلین بار در کشور

 اهم دستاوردهای یک ساله سندیکای صنعت برق ایران
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حضور اتحادیه به عنوان مشاقر امین دفتر صنای  -

تجهیزات برقی ق الکترقنیکی قزارت صمات  در 

 های متعدد جلسات مشترک با سازمان

حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه به عاناوان -

با عنوان  INEC TC79دبیر ق رئیس کمیته فنی 

سامانه های الکترقنیکی ق امنیتی هشدار متناظر با 

 Alarm"با عناوان  IEC TC79کمیته فنی 

and electronic security systems"  

دریافت مجوز مراکز کار آموزی جوار کارگاهی ق -

بین کارگاهی ق برگزاری کارگاه آموزشی از سازمان 

  فنی حرفه ای استان تهران

برگزاری جلسات متعدد با مسئولین قاحد نظاام -

اجرایی سازمان برنامه ق بودجه در خصوص لازقم 

نیاز به گواهی صالحیت )درخواست صادقر( در 

حوزه مشاقران ق پیمانکاران حفاظت الکترقنیک ق 

تعیین ضوابط مالی در خصوص ایاجااد شااخاه 

 حفاظت الکترقنیک 

استخراج تعرفه های متعدد توسط کمیاسایاون -

مشاقره طراحی ق نظارت در حاوزه حافااظات 

 الکترقنیک 

 های متعدد انعقاد تفاهم نامه-

ارتباط با سازمان حمایت از مصرف کنندگاان ق -

تولید کنندگان با هدف تعریف نقش موثر اتحادیه 

در فرایند تدقین آئین نامه خدمات پس از فارقش 

 تجهیزات نظارتی ق حفاظتی 

پیگیری پرقژه تبیین قضعیت ق سااماانادهای -

خدمات ق گارانتی در این رشته صنعتی  ق انتخااب 

اتحادیه بعنوان بازقی حمایتی فنی ق مشاقره ای 

در زمینه های موصوف مورد تخص  اتحادیه برای 

 سازمان حمایت 

برگزاری جلسات منظم  هیات مدیره   کمیسیون -

آموزش  کمیسیون تولید تجهیازات حافااظات 

الکترقنیک  کمیسیاون باازرگاانای)تاوزیا (  

کمیسیون مشاقره  طراحی ق نظارت در دبیرخاناه 

 اتحادیه

حضور اتحادیه سراسری ق مشاارکات اعضاا  -

 2422اتحادیه در نمایشگاه ایپاس

اعزام هیات تجاری به نمایشگاه صنعت ترکایاه -

 بصورت کامال رایگان WIN EURASIAبنام 

مشارکت اعضا  اتحادیه درهمایش بین الملالای -

ماشین آالت در قین اتریش  با هماهنگای اتااق 

 تهران 

 برگزاری جلسات آموزشی در اتاق بازرگانی ایران-

-های فنی اهم دستاوردهای یک ساله اتحادیه سراسری شرکت

 های ایمنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه
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مااه  بهامان 84شنبه  این همایش رقز یک

های پیامبر اعاظام  در مرکز همایش 9049

)ص( دانشگاه اصفهان به همت اناجامان 

اصفهاان ق  بنیان استان های دانش شرکت

اتاق بازرگانی اصافاهاان باا حضاور 

هاای  مدیره اناجامان شارکات هیات

بنیان  دبیرکل اتااق باازرگاانای  دانش

هاای  اصفهان  نماایانادگاان شارکات

گذاران  حامیان بخش  بنیان  سرمایه دانش

بانایاان   خصوصی ق دقلتی اقتصاد دانش

مدیران استانی  کشوری ق نماایانادگاان 

مادیاره  مجلس برگزار شد. رئیس هیاات

بنیاان اساتاان  های دانش شرکت  انجمن

اصفهان ضمن تجلیل از آقای ابوالقااسام 

هاای   مرادی  قی را پدر معنوی شارکات

بنیان دانست ق تصریح کرد: مدیران  دانش

بنیان جوانانی هستند که  های دانش شرکت

محاور  باید اقتصاد کشور را از اقتصاد منب 

بنیان تاغایایار  مانند نفت به سوی دانش

دهند؛ بنابراین باید به ت سی از افارادی 

مانند ابوالقاسم مرادی به امار آماوزش 

 اهتمام قرزند.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در پیامی باه 

بنیاان   این همایش با اشاره به سال دانش

آفرین گفت: توجه به بستر  تولید ق اشتغال

آماوخاتاگاان  در  غنی دانش ق داناش

موسسات آموزش عالی کشور  به شارط 

برقراری جریان دانش در بدنه تاولایاد  

تجارت ق صنعت  نقطه قاوت کشاور در 

 شرایط حاضر است.

در ادامه این همایش از خدمات ابوالقاسم  

باوم  مرادی چهاره ماانادگاار زیسات

 بنیان استان اصفهان تجلیل شد. دانش

های مرحومین دکتار  همچنین به خانواده 

الدین  مهندس شاجااعای ق  زین شیخ

 مهندس جمالی یادبودی اعطا گردید.

بنیان استان اصفهان  های دانش برگزاری گردهمایی بزرگ شرکت

 بنیان و اتاق بازرگانی این استان های دانش توسط انجمن شرکت
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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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