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 بنیان در بدنه حاکمیت  های دانش افشین کالهی در صحن علنی مجلس گفت: عدم حمایت از شرکت

 بنیان رفع شود های دانش ای شرکت مشکالت بیمه
بنیییاگ تی ی    های دانش رئیس مجمع تشکل

متأس انه در بدنه حاکیمیییتیا حیمیا یتیا ا  

شود، ا  ا ن  بنیاگ د ده نما های دانش شرک 

های ال م در ا ن عرصیه صیور   رو با د حما  

 تیرد.

هیای  افشین کالها رئیس میجیمیع تشیکیل

بنیاگ در نشس  عینینیا امیرو   سیه  دانش

آذرماه( مجنس شورای اسالما با  91شنبه، 

بینیییاگ و  های دانش اشاره به وضعی  شرک 

ها در کشیور تی ی   در شیرا ی   آپ استار 

ها مشکیال  بسیییاری در  کنونا ا ن شرک 

 های مختنف به و ژه حو ه بیمه دارند. بخش

بینیییاگ افی ود   های دانش رئیس مجمع تشکل

هیای  ای شیرکی   کیا ا  مشیکیال  بیییمیه

قیانیوگ  24بنیاگ مسئنه اجیرای میاده  دانش

تأمین اجتماعا اس ، بر اساس ا ن قیانیوگ، 

ای برای رسیدتا به مسائیل  مهن   ک ماهه

های تجد دنظر تعییییین  ا ن شرک  ها و هیأ 

بنییاگ  های دانش شده اس ، حال اتر شرک 

برای ارائه اطالعا  و مدارک تیأییییر داشیتیه 

شوند اّما اتر سا ماگ تأمین  باشند جر مه ما

اجتماعا در ا ن عرصیه تیأییییر کینید هییی  

آ د ا  ا ن رو بیا ید  مشکنا برا ش پیش نما

 ک  ماگ مشیخیب بیرای سیا میاگ تیأمییین 

 اجتماعا در نظر ترفته شود.

وی ادامه داد   کا د یریر ا  مسیائیل نی یوه 

رسیدتا به شکیا یا  در سیا میاگ تیأمییین 

اجتماعا و ترکیب هیأ  تجد دنظر اس ، ا ن 

هیأ  با د با حضور نما نده کارفرما، نیمیا ینیده 

کارتر و نما نده سا ماگ تیأمییین اجیتیمیاعیا 

تشکیل شود اما در شیرا ی  کینیونیا هیییأ  

مذکور با حضور نما نده اتاق با رتانا، نما نده 

تأمین اجتماعا و نما نده و ار  کار تشیکیییل 

آ د که آ ا با  شود حال ا ن سؤال پیش ما ما

هیای  تواگ رأ ا به ن ع شرکی  ا ن ترکیب ما

 دانش بنیاگ صادر کرد.

کالها اف ود  در شرا   کنونا وقتا مد یراگ 

تیأمییین   بنیاگ به سیا میاگ های دانش شرک 

روند برای در اف  م اصا حساب  اجتماعا ما

 با د تعهد دهند که سا ماگ ...

 ادامه در ص  ه سه... 
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 سعید رسول اف 

 افزار تلفن همراه ایران رئیس انجمن تولیدکنندگان نرم

 

ا ن رو ها مباحث مختن ا درباره مشکال  ناشا ا  قطع ا نیتیرنی  و 

شود. اوایر ه ته تذشته جنسیا  میتیعیددی  پیامدهای آگ مطرح ما

هیای میرتیبی ، بیا فیعیاالگ بیخیش  میاگ مد راگ ارشد دولتا در حو ه

یصوصا برت ار شد و ا شاگ ضمن عذریواها بیابی  ا ین شیرا ی ، 

کارها در ا ن  و فهرس  اقداماتا را که به منظور کمک به مردم و کسب

با ه  مانا انجام شده بود، ارائه کردند. فارغ ا  میوضیوع عینی  قیطیع 

المننا برای  ا نترن  و ا نکه ا ن تصمیم در مجموع ا  نظر داینا و بین

یواهم به چند نیکیتیه  ها ا در برداش ؛ ما کشور چه منافع و ه  نه

 اشاره کنم.

 

های دولتا مرتب  در ا ن مید  تیالک کیردنید  نکته اول  اکثر دستراه

رغم شرا   پیچیده و دشوار حیاکیم،  های یود را به وظا ف و مسوولی 

به ن و مطنوب به انجام برسانند و پاسخرو و پیریر بیاشینید کیه ا ین 

موضوع جای تقد ر و تشکر دارد. ا  سوی د رر همین اقدامیا  ییوب، 

هیا  کند. نررانا ا نکه مبادا عمنکرد ا ن سا ماگ ها ا ا جاد ما نررانا

کارهای ا رانا در بستر شبکه منا اطیالعیا  کیه  و و تعامل با کسب

های بوما در ا ن دوره شد؛ منجر بیه  منجر به کاهش ایتالل سرو س

ه  نیه بیودگ  یا  برداش  اشتباه مسووالگ ارشد کشور نسب  به با

عبار  د یریر قیطیع  ه  نه بودگ ا ن تصمیم  قطع ا نترن ( شود. به کم

 ها نبا د عادی شود! سا   ها و وب ا نترن   ا اپنیکیشن

نکته دوم  ارائه فهرس  کامل مشکال  نیاشیا ا  ا ین تصیمیییم و 

های مستقیم و غیرمستقیم مادی و معنیوی آگ  م اسبه دقیق ه  نه

های جدی کیارشینیاسیا اسی .  برای مردم و کشور نیا مند بررسا

امیدوارم نخبراگ دانشراها نی  در ا ن  مینه مشیارکی  کینینید و بیا 

همکاری اص اب رسانه، فعاالگ بیخیش یصیوصیا و مید یراگ ارشید 

طرفا در ا ن یصوص تهییه و  رب ؛ ت ارک جامع و با های ذی دستراه

 منتشر شود.

های مختن ا در مجموعه حاکمی ، دولی   نکته سوم  ا ن رو ها تروه

هیا و لیوا یخ میخیتینیف بیرای  و بخش یصوصا؛ یبر ا  تیهیییه طیرح

دهند. ا نکه قطع ا نیتیرنی   ساماندها و جنوتیری ا  قطع ا نترن  ما

به دستور  ا تا ید مجنس باشد  ا دول   ا فالگ کارتروه و شورا؛ اصوال 

چه ت اوتا دارد؟ به تماگ من قانونا کردگ قطع ا نترن ، در حالا که 

همه در ظاهر با اصل ا ن اقدام میخیالی ینید؛ حیرکیتیا عینیییه هیمیه 

هیا  کارهاس . همچنین مسدود کردگ دسترسا به اپنیکیشن و کسب

هیای  ها ا که ا  نظر م توا ا، امنیتا و سیا یر شیاییب سا   و وب

عموما و تخصصا مشکنا ندارند، امری اشتباه اس . قطع ا نترن  

های مختنف اقتصادی، عنمیا،   عنا قطع ارتباط با دنیا در همه بخش

و ا ن امر حتمیا بیه   یاگ کشیور …  اجتماعا، فرهنرا، تردشرری و

 اس .

کارهای ا یرانیا، در  و نکته چهارم  باور کنیم که رشد و بالندتا کسب

عنواگ رقیب حضیور دارنید حیاصیل  های یارجا آنها به حالا که نمونه

تواند منجر به صادرا  و تیوسیعیه بیا ارهیای  شود و ا ن مسیر ما ما

کیارهیای کی یا  و المننا شود. در غیر ا ن صیور  شیاهید کسیب بین

ای یواهیم بود که فاقد کارآ ا و اقبال واقعا مردم هستند و هر  شده

ها؛ کاربراگ یود را ا   ها  ا تغییر سیاس  ل ظه با برداشتن م دود  

عنواگ میثیال نیریاهیا بیه تیجیربیه  دس  یواهند داد. کافا اس  به

های چهار دهه اییر در صنع  یودروی کشور و نیتیا ین آگ  م دود  

 داشته باشیم.

نکته پنجم  کشور ما ا ن رو ها بیش ا  پیش نیا مند امیید و اعیتیمیاد 

وتیو و  اس . پرهی  ا  تصمیما  و اقداما  شتاب ده، ا جاد فضای ت  

دعو  به مشارک  فعاالگ بخش یصیوصیا، اسیتی یاده ا  ظیرفییی  

هیا و  سیا ی های تخصصا آگ برای تصمیم های با رتانا و تشکل اتاق

ها، و صراح  در ت تیار و صیداقی  در عیمیل مسیووالگ  تیری تصمیم

اندا  امید بیه  تواند به اف ا ش اعتماد عموما و بالطبع ا جاد چشم ما

 آ نده برای مردم و کشور کمک کند.

 

 قطع اینترنت نباید عادی شود! 
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 افشین کالهی

 بنیان اتاق ایران رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش

 

های یانیریا    پس ا  اعالم نرخ جد د بن  ن به وجود آمدگ بریا اعتراضا ، ا نترن  

آباگ به مد   ک ه ته قطع شد. هرچند در بریا ا     42 های همراه ا  عصر    و تن ن 

 رو  عبور کرد.   91 ها ا ن قطعا ا نترن  ادامه  اف  و ا     استاگ 

بینیدی دقیییق ا  میجیمیوع    های متعدد و عیدم جیمیع   با توجه به انتشار ت ارک 

های ا جادشده به دلیل نبود ا نترن ، م یمیدجیواد آذری جیهیرمیا و  یر    یسار  

هیا بیا    ارتباطا  و فناوری اطالعا  رو  تذشته اعالم کرد جبراگ یسارا  شیرکی  

ها در حال انجیام و    بندی یسار    پیریری اس  و یبر داده جمع   مصوبا  دول  قابل 

  ودی اعالم یواهد شد.   به 

بینیییاگ    در همین  مینه، افشین کالها رئیس کمیسیوگ کسب و کارهای دانیش 

پا راه ییبیری اتیاق  »وتو با    اتاق با رتانا، صنا ع، معادگ و کشاور ی ا راگ در ت   

یسارا  واردشده به کسب و کارهای آنال ن را در دو بخیش مسیتیقیییم و   «ا راگ 

 غیرمستقیم برآورد و تاکید کرد با د جنوی ات اق مجدد در ا ن  مینه ترفته شود. 

به ت ته کالها، یسارا  مستقیم برآورد شده به کسب و کارهای میبیتینیا بیر  

ا    ICTمینیارد توماگ بوده که بر اساس سهم اقیتیصیاد  021 ه ار و    4 ا نترن ، رو انه  

 شده اس .     تولید نایالب داینا کشور م اسبه 

او در همین  مینه اف ود  البته با د ا ن نکته را در نظر بیریییر یم کیه ا نیظیر بیرییا  

کارشناساگ، ا ن رقم کل یسارا  نیس  و بخشا هم به دلیل تعیو یق تیردک  

مالا ا جادشده اس  که ا ن موضوع جای بیررسیا بیییشیتیری دارد. کیالهیا  

هیای    همچنین مجموع یساراتا را که به دلیل عدم است اده ا  ا نترن  در بیخیش 

 مینیارد توماگ اعالم کرد.   311 ه ار و    0 مختنف اقتصادی ا جادشده، رو انه  

بنیاگ اتاق ا راگ، یسارا  غیرمسیتیقیییم    رئیس کمیسیوگ کسب و کارهای دانش 

بییاگ      تر ا  یساراتا دانس  که در عدد قابل   حاصل ا  قطعا ا نترن  را بسیار مهم 

اس . کالها در همین  مینه ا  بین رفتن اعتبار برندهای ا رانا، مهاجر ، ا یجیاد  

تذاراگ یارجا ا  اقیتیصیاد    ناامیدی در جامعه کسب و کارهای آنال ن و فرار سرما ه 

های پنهاگ ا ن ریداد دانسی  و تیقی      د جیتال کشور را تنها بخشا ا  یسار  

بیییاگ    اجتماعا موضوعا نیس  که در عیدد قیابیل     متأس انه ا  بین رفتن سرما ه 

 ICTهای فعال حو ه    باشد و ا   ماگ قطعا ا نترن  در تمام جنساتا که با شرک  

ها هم جواگ هستند، داشتیم، با ناامیییدی ا  آ ینیده سیخین    که اغنب مد راگ آگ 

 ت تند.   ما 

و تیأکییید      او به برت اری جنسا  متعدد با و ار  ارتباطا  و فناوری اطالعا  اشیاره 

کدام ا  ا ن جنسا  حرفا ا  جبراگ ا ن یسارا  هنر    ده نشید.    کرد  در هی  

های اولیییه    ا ن در حالا اس  که در رو های ابتدا ا قطعا ا نترن  و در مصاحبه 

های کسب و کارهای آنال ن جبیراگ ییواهید    شده بود که یسار    مسئوالگ اعالم 

شد اما بعدها که ابعاد یسارا  با تر شد، ا ن موضوع کال به فرامیوشیا سی یرده  

بیشتر به دنبال ا ن هستند که ا ن   ICTشد. واقعی  هم ا ن اس  که فعاالگ حو ه  

رو ه مجدد تکرار نشود تا در اف  یساراتا که منبع مالا مشیخیصیا بیرای آگ  

 وجود ندارد و در تواگ دول  هم نیس . 

های پیش آمده درباره بارتذاری شبکه منا اطالعا  طا چنید    او با اشاره به ب ث 

رو  قطعا ا نترن ، ا ن یطر را نی  جدی تنقا کرد که قطع شیبیکیه ا ینیتیرنی  و  

ای عیادی    جا ر  نا حتا موقتا و چند رو ه آگ با شبکه منا ارتباطیا ،بیه رو یه 

 بدل شود. 

 

 میلیارد تومانی قطعی اینترنت به اقتصاد933هزار و 6خسارت روزانه  

 ادامه ا  ص  ه  ک ...

 

ها را مورد بررسا قرار  ساله ا ن شرک  91تواند صور  حساب  ما

 دهد.

بنیاگ تصر خ کرد  متأس انه در شرا    های دانش رئیس مجمع تشکل

کنونا سا ماگ تأمین اجتماعا وظی ه اصنا یود را فراموک کرده   را 

کند تا یدما  ارائه کند  ها و افراد پول در اف  ما ا ن سا ماگ ا  شرک 

اما االگ ا ن روند برعکس شده، حال با د مشخب شود که سا ماگ 

تر  تأمین اجتماعا  ک سا ماگ یدماتا بوده  ا سا مانا مطالبه

 اس .

های  وی با بیاگ ا نکه متأس انه در بدنه حاکمیتا حما تا ا  شرک 

ساع   903شود، ت    در حوادث آباگ ماه  بنیاگ د ده نما دانش

ها در  آپ بنیاگ و استار  های دانش ا نترن  در کشور قطع شد و شرک 

ه ار مینیارد توماگ ا  نظر مالا ضرر کردند اّما به 91ا ن مد  ن د ک به 

ا ن مسئنه توجها نشد و همکاراگ ما به تدر ن در حال یروج ا  کشور 

 هستند.
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مهمتر ا  کمک های مالا ا جاد حما   های صیانتا اسی . بیا ید در 

واردا  م صوالتا که نمونه مشابه داینا دارند م دود   ا جاد شیده 

 ا جنوتیری به عمل آ د تا شرکتهای دانش بنیییاگ بیتیوانینید وارد بیا ار 

 شوند.

به ت ارک رواب  عموما مجمیع تشیکیل هیای دانیش بینیییاگ ا یراگ، 

حمیدرضا یرم یورشید عضو هیا  مد ره انجمن شرکی  هیای دانیش 

بنیاگ سالم  و استاد مرک  ت قیقا  ژنتیک دانشراه عنوم به  ستا و 

بنیاگ اشاره کرد و آگ را  بخشا ، بابیاگ ا ن مطالب به م هوم دانش تواگ

های پیشرفته( دانس  که بر پا ه  شامل صنا ع ها تک  صنا ع با فناوری

تیرد. یرم ییورشییید بیه  ت کر، اند شه و نیرو انسانا یبره شکل ما

کرده و اف ود  بسیاری ا  کشورهای پیییشیرفیتیه  تجربیا  جهانا اشاره

مانند آمر کا، حو ه اسکاند ناوی و حتا آسیای جنوب شرقیا در ا ین 

اند و  اند و به نتا ن یوبا رسیده تذاری وسیعا انجام داده حو ه سرما ه

شیود.  سهم ب رتا ا  اقتصاد ا ن کشورها توس  ا ن افراد تامییین میا

ای اس  که بر پا ه تی یکیر ا یجیادشیده  اف وده سینیکوگ ولا هم ار ک

های نسل سیه  بنیاگ و استارتاپ ها، دانشراه های دانش اس . شرک 

اف وده بسیییاری  کنند که ار ک و چهار بر مبنای فناوری و نوآوری کار ما

 کنند. ا جاد ما

ا ن استاد مرک  ت قیییقیا  ژنیتیییک دانشیریاه عینیوم بیهی  سیتیا و 

بنیییاگ در ا یجیاد  های دانش بخشا، با  ادآوری ا نکه نقش شرک  تواگ

 MITانکار اس ، ت    برای میثیال دانشیریاه  اشتغال و ثرو  غیرقابل

بنیاگ تاسیس کرده که مینیجیر بیه ا یجیاد  ه ار شرک  دانش 42بر  بالغ

 صدها ه ار شغل شده اس .

به ت ته یرم یورشید، ما در کشورماگ د ر شروع کرد م و معتقدم هنو  

بیر اسیاس تی یکیر  بنیانا که به دنبال ا جاد سرما ه  های دانش شرک 

اند. ا ن مسئنه با د در میییاگ مسیئیوالگ هیم  باشند، یینا جا نی تاده

 تبد ل به استراتژی م وری شود.

او تاکید کرد  با د مسئوالگ در سطخ کالگ کشور به ا ن نتیجه بیرسینید 

اندا ه انرژی اتما اهمی  دارد و بیا ید روی آگ  بنیاگ به که اقتصاد دانش

رغم همه شعیارهیا یا کیه داده  تذاری شود. ولا آ ا اکنوگ به سرما ه

شده؟! متاس انه بیشتیر در ا ین بیاره صی یبی   شود، بها ا داده ما

 شود و در عمل حما   چندانا نشده اس . ما

  

 درآمد صادراتی تجهیزات پزشکی معادل نفت است

در میاگ صنا ع ها تیک، حیو ه سیالمی  قیرار دارد کیه ییود شیامیل 

ها ا مانند تجهیی ا  پی شیکیا، دارو  اعیم ا  شیییمیییا یا و  بخش

های آ میا شیریاهیا، طیب سینیتیا و تیییاهیا،  بیوتکنولوژی(، کی 

بخشا و غیره اس . یرم یورشید بابیییاگ ا ین میطینیب تی ی    تواگ

بینیییاگ در حیو ه  های بسیار مهم دانش تجهی ا  پ شکا  کا ا  حو ه

های ما بسیار توانمینید هسیتینید. تیجیهییی ا   سالم  اس  و شرک 

پ شکا پتانسیل بسیار یوبا نسب  به صنا ع د رر دارد   را صیادرا  

تیر اسی .  های آ ما شراها و مواد اولیه راح  آگ نسب  به دارو، کی 

بنییاگ سیالمی  افی ود  در  های دانش عضو هیا  مد ره انجمن شرک 

صیدم  حو ه تجهی ا  پ شکا بسیار یوب عمل کرد م و معتقدم اتر  یک

شده ا  صینیا یع تیجیهییی ا   حما تا که ا  صنا ع یودرو در کشور انجام

انیدا ه نی ی   شده بود اکینیوگ صیادرا  ا ین بیخیش بیه پ شکا انجام

 توانس  درآمد ا باشد. ما

 

 صیانت از تولید داخلی یک ضرورت است

بینیییاگ  هیای   یادی ا  دانیش او با تاکید بر ا نکه در شعارهیا حیمیا ی 

نامه اجرا یا حیمیا ی  ا   شده  ا در حال انجام اس ، ت    آ ین انجام

و ه ی  سیال پیس ا  ارائیه  14بنیاگ مهرماه سال  های دانش شرک 

دهید مسیئیوالگ بیه  ال  ه آگ به مجنس، تصو ب شد. ا ن نشیاگ میا

 اند. بنیاگ در اقتصاد پا نبرده های دانش اهمی  شرک 

صیور  پیردایی   یرم یورشید اف ود  حما   مالا میمیکین اسی  بیه

هیای  تیر ا  کیمیک بهره باشد. مهیم بالعوض، تسهیال  بدوگ بهره  ا کم

بینیییاگ وارد  های دانیش های صیانتا اس . شرک  مالا ا جاد حما  

کنند با د حداقل در دایل کشیور  شوند و م صولا را تولید ما با ار ما

موردحما   قرار تیرند و ا  واردا  نمونه مشیابیه ییارجیا بیه کشیور 

جنوتیری شده  ا حداقل م دود شوند. آتاه هسیتیییم کیه ا ین میهیم 

نیا مند ع ما راسخ برای مبار ه با ران  و فسادی اس  که ا  واردا  

 کند و ا ن تنها راه ممکن اس . حما   ما

بخشا با تاکید بر ا نکه صیان  ا   استاد دانشراه عنوم به  ستا و تواگ

تر ا  حما   میالیا اسی ، تی ی   مسیئینیه  تولید داینا بسیار مهم

بهداش  و درماگ اهمی  بسیار باال ا دارد و تیجیهییی ا  و داروهیای 

تولیدی با د استانداردهای باال ا داشته باشینید. وقیتیا می یصیولیا 

سیرعی   استانداردهای ال م را در اف  کرد سا ماگ غذا و دارو بیا ید بیه

 مانع ا  واردا  نمونه یارجا به کشور شود.

 بخشی  حمیدرضا خرم خورشید استاد مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توان

 

 صیانت از تولید داخلی مهمتر از حمایت مالی است
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یواهیم فضای مجا ی ما فضای امنا باشد، ات اقاتا که تیاکینیوگ  اتر ما

بوده و اشرافا که روی فضای مجا ی دار م و یواهیم داش  و مطمئناً در 

تر هم یواهیم کرد، اثر مطنوب ییود را بیرای  آ نده ا ن فضا را صاف و قوی

تذارد؛ ولا قطعا ا نترن  به هر حال تصمیما بوده  کنترل ا ن موضوع ما

که ترفته شده و صالح بر ا ن بوده که ا ن ات اق در ا ن مقطع بی یتید؛ امیا 

ای که تصیمیییم بیه ا ین  ای شد که باعث شد یود آگ مجموعه ا ن تجربه

تر عمیل کینید  موضوع ترفته، برای دفعا  بعد برای ایذ ا ن تصمیم آتاهانه

ای در ا ن  مینه نداش  که چه ات اقاتا غیر ا  آگ  چوگ پیش ا  ا ن تجربه

 افتد. نظری که دارند، ما

ا ن بار اول اس  که چنین ات اقا افتاده و نیا  اس  که حتماً در جنیسیا  

تخصصا و کارشناسا برای بررسا بیشتر، ا ن موضوع میطیرح شیود و 

ای بشود که احیاناً اتر قرار باشد که دفعا  بیعید ا   برآ ند آگ جنسه نتیجه

ا ن رو ه است اده کنند حداقل براساس ا ن نتیجه، موضوع را ل اظ کنند که 

وکیارهیای  چطور رفتار کنند. ا ن موضوع دوطرفه اسی ؛ هیم بیرای کسیب

تیر ا نترن  کشور برای ا نکه بدانند در  ا نترنتا و هم برای مجموعه تصمیم

یواهد ب ند، پیییش  چنین شرا طا بهتر ن بریورد که کمتر ن آسیب را ما

تذاری کینید بیا ید  یک  یواهد سرما ه تذار وقتا ما بریرند. اصوالً سرما ه

بستر امنا برای او فراهم باشد؛ ا ن امن هم ا  نظر امنی  اقتصادی اس  

اس . مطمئینیاً میا اتیر در …  و هم ا  نظر امنی  شهروندی، امنی  فضا و

مورد عراق  ا سور ه ص ب  کنیم، وقتا قیرار بیاشید در ا ین کشیورهیا 

تذاری یود را برای آنکه آنجیا  تذاری کنیم چوگ ر سک دارد سرما ه سرما ه

کنیم  ا شا د اصال عمل نکنیم؛  شده عمل ما بستری را ا جاد کنیم، کنترل

اما برای ا نکه صادرا  به آنجا داشته باشیم همه رغب  دار یم. بینیابیرا ین 

تو ند به جای آگ کشورها در ا راگ  کنند؟ ما تذاراگ یارجا چه ما سرما ه

سیری  کنیم چوگ ا راگ ر سکش پا ین اسی ؛ امیا  یک تذاری ما سرما ه

تیذاراگ ییارجیا  اعتمادی سیرمیا یه ات اقا  مانند قطعا ا نترن  باعث با

هیای بیخیش  شود. به عنواگ مثال در حال حاضیر یییینیا ا  شیرکی  ما

شیاگ،  کنند برای واردا   یا صیادرا  یصوصا که با یارج ا  کشور کار ما

هیای ییارجیا دارنید و قیراردادهیا یا را امضیا  ها ا را با شرک  پروتکل

هیای  اند پاسخیریوی شیرکی  قطع شد آنها نتوانسته کهکنند. ا نترن   ما

های ییارجیا ا  دسی  ا ین  یارجا باشند چوگ ا میل نداشتند. شرک 

در  چرا تو پاسخ ندادی و آنال ن نبودی با من؟ها شاکا هستند که  شرک 

ای را  ده کیه  صورتا که ا ن ات اق  ک بار افتاده؛ ولا همین  ک بار ضربه

آگ شرک  مجبور اس  دوباره اعتمادسا ی کند. ا ن در صورتا اسی  کیه 

ها و مسائل مختن ا که بیه نیاحیق تیرفیتیارک  دلیل ت ر م طور کنا به به

های مشتیر یاگ  یا بیه  ها برای طرف سا ی سری ش اف ا م درتیر  ک شده

کنیم، هستیییم؛ بیرای  ها ا که ا  آنها جنس یر داری ما صورتا کاریانه

سری مشکال  د رر. در حیال حیاضیر  نقل و انتقال پول مشکل دار م و  ک

تذاری  عنیا هیمیاگ  قطعا ا نترن  نی  ات اق افتاده و مطمئنا نوع سرما ه

افتد. ا ن در حالا اس  که هیر دو  تذاری بالعکس نی  ات اق نما سرما ه

مد  اس .  بیرای  های کوتاه تذاری یواهد. ا نها سرما ه ا نها سرما ه ما

تذاری بنندمد  هم مطمئنا نیا  به  ک بسیتیر امین وجیود دارد و  سرما ه

امنی  روانا که یراب شود یودک هم در اصل موضوع موثر اس  و بر آگ 

تذاری یارجا کمتیر میواجیه  اثر من ا دارد. ا نکه در حال حاضر با سرما ه

اس ؛ ولا مطمیئینیا میوضیوع …  هستیم به یاطر شرا   بانکا، ت ر م و

قطعا ا نترن  اثر مضاعف بر ا ن موضوع ییواهید تیذاشی  چیوگ وقیتیا 

سیری افیراد  شود مثل ا ن اس  که ما برو ییم بیه  یک ارتباطا  قطع ما

آشوبرر پول داده شده و تراکنش بانکا برای آنها ات اق افتاده، اتر رد ابیا 

های بانک را کال ببند م برای ا نکیه  شود؛ ولا اتر ما تراکنش شود پیدا ما

ا ن افراد تامین مالا نشوند ا ن کار شدنا نیس . بستر ما با د به قدری 

ش اف باشد که ما بتوانیم حتا آگ موضوع را رد ابا و پیدا کنیم و ببینییم 

یورد  که جر اگ پولشو ا و مبار ه با پولشو ا و.. ا نجاس  که به درد ما

که ما بتوانیم آگ را کنترل کنیم. اتر در فضای میجیا ی ا ین اشیراف وجیود 

شیو یم  داشته باشد مشکنا نخواهیم داش ؛ اما با چی ی که مواجه ما

های ما در ا ن مقطع آماده نبودند و یینا ا   رساگ ا ن اس  که حتا پیام

شدند و نتوانستند کار کینینید. راه درسی  ا ین نیییسی  کیه  dawnآنها 

ها فراهم شود. بیا ید  های یارجا را فینتر کنیم که بستر داینا رساگ پیام

تیر انیجیام بیدهیم و هیر  راها باشد که مِن شهروند بتوانم کارم را راح 

رساگ داینا که کار من را درس  انجام دهد من با آگ کار یواهم کرد.  پیام

ای داشته باشیم که میردم ییودشیاگ هیر  امیدوار م ا ن بستر را به تونه

راحتا کارشاگ انیجیام  های داینا شوند به رساگ موقع یواستند وارد پیام

جا بماند و دوباره اتیر  یک رو ی   شود و طوری نشود که  ک یاطره بد به

ها شو د هی  کسیا ا  آنیهیا  رساگ یواستیم به آنها برو یم وارد ا ن پیام

 است اده نکند.

 در گفتگو با علی مسعودی عضو هیات مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان ایران مطرح شد

 

 گذاران در پی قطع اینترنت اعتمادی سرمایه بی
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های بیا رتیانیا، صینیا یع، میعیادگ و  شورای عالا نظار  بر اتاق

های با رتانیا  نامه جد د ن وه عضو   در اتاق کشاور ی ا راگ آ ین

 کشور را ابالغ کرد. 

نامه شرط ارائه عیدم سیوپیییشییینیه ا  سیوی  بر اساس ا ن آ ین

متقاضا در اف   ا تمد د کار  عضو   اتاق با رتانا حذف شیده 

اس . همچنین متقاضا کار  عضو   اتاق با رتانا ا  ا ن پیس، 

د رر ال اما به ارائه اسناد مالکی  برای معرفا دفیتیر کیار نیدارد. 

حذف ال ام متقاضا کار  عضو   اتاق با رتانا به ارائیه تیواهیا 

هیا و پیییشینیهیادهیای اتیاق  عدم سوءپیشینه  کا ا  دریواسی 

نامه جد د، ا ن ال ام برداشته  با رتانا تهراگ بود که بر اساس آ ین

 اس . شده

نامه جد د متقاضا در افی   یا تیمید ید کیار   با ا ن حال، در آ ین

عضو   حقیقا و حقوقا اتاق با رتانا با ید اسینیاد میربیوط بیه 

( ماده 2فعالی  اقتصادی و تجاری یود را ارائه دهد. بر اساس بند  

دارا بودگ پروانیه فیعیالییی  اقیتیصیادی اعیم ا  »نامه،  ( ا ن آ ین9  

تولیدی، تو  عا، کشاور ی، ییدمیاتیا و ییدمیا  وابسیتیه ا ین 

ها ا که ا  سوی و ار  امور اقتیصیادی و  ها و سا ر فعالی  فعالی 

و همچینییین  «اند های اشتغال معرفا شده دارا ا به عنواگ رشته

های عنم و فینیاوری و میراکی  رشید  یا  نامه ا  پارک ارائه معرفا»

برای متقاضیاگ صیدور  «تواها ثب  در دفتر تجاری ا  حو ه مربوطه

اس . بر ا ن   ا تمد د کار  عضو   حقیقا و حقوقا ال اما شده

اساس، در غیر موارد فوق، ارائه تواها ثب  در دفاتر تیجیارتیا ا  

نیامیه جید ید نی یوه  حو ه مربوطه ال اما اس . همچنین در آ ییین

داشتن بیر  پیا یاگ »های با رتانا، بند مربوط به  عضو   در اتاق

کیه در  «یدم  نظام وظی ه  ا بر  معافی  برای آقا اگ مشیمیول

ج و شروط اولیه در اف  کار  عضو    9332نامه مصوب سال  آ ین

 اس . اتاق با رتانا آمده بود، حذف شده 

 حذف معرف برای دریافت کارت عضویت

های ا یراگ، حیداقیل سین  نامه جد د ن وه عضو   در اتاق در آ ین

سیال  41برای صدور  ا تمد د کار  عضو   حقیقا و حقوقا به 

 اس .  کاهش  افته

 دارا بودگ حداقل مدرک ت صینا د  نم»نامه جد د  همچنین در آ ین

ج و شروط صدور کار  عضو   حقیقا و حقوقا اس  در حالا «

نامه قبنا، شرط مدرک ت صینا برای متقاضییاگ کیار   که در آ ین

عضو   اتاق با رتانا وجود نداش . ا  د رر شروط حذف شده در 

فرم »ای به آگ اضافه شده بود، حذف نامه که طا اصالحیه ا ن آ ین

 «تا ید صالحی  ایالقا توس  دو ن ر ا  دارندتاگ کیار  عضیو ی 

اس  و به ا ن ترتیب، متقاضا در اف  کار  عضو   حیقیییقیا و 

 حقوقا د رر نیا ی به معرف ندارد.

 های بازرگانی ممنوعیت عضویت کارکنان دولت در اتاق

توانند بیه عضیو ی   نامه جد د، کارمنداگ دول  نما بر اساس آ ین

 2کشاور ی در آ ند. در تبصیره   و  های با رتانا، صنا ع، معادگ اتاق

شاغنین تیمیام وقی ، مسیتیخیدمییین «اس    نامه آمده  ا ن آ ین

های دولتا و نیییروهیای مسینیخ و قیوای  ها و سا ماگ و ارتخانه

با رتانا، صنا ع، معادگ و  های توانند به عضو   اتاق تانه نما سه

کشاور ی درآ ند و چنانچه پس ا  صیدور کیار  عضیو ی ، رابیطیه 

استخداما مذکور کشف  ا ا جاد شود، کار  عضو   صادر شیده 

 »لغو یواهد شد.

 صدور کارت حقوقی تنها به نام مدیرعامل

هیای  نامه جد د، عضو ی  افیراد حیقیوقیا در اتیاق بر اساس آ ین

اسی . بیر ا ین  با رتانا نی  دستخوک بریا تغییر و اصالح شیده

اساس، مد رعامل شخب حقوقا عالوه بر آنکه با د حائ  شیرا ی  

سال سن و داشتن حداقل میدرک تی یصییینیا  41داشتن حداقل 

د  نم باشد، ارائه تصو ر اساسنامه ا  سوی وی نی  به شروط اولیه 

 اس . در اف   ا تمد د کار  عضو   حقوقا اضافه شده

د یریر  «ر یس هیییا  مید یره»نامه جد د،  همچنین بر اساس آ ین

تواند به نما ندتا ا  شرک  متقاضا صدور  ا تیمید ید کیار   نما

کیار  »نیامیه  ( ا ن آ ییین9عضو   حقوقا شود و بر طبق تبصره  

شود و  عضو   اشخاص حقوقا، به نام شخب حقوقا صادر ما

نام مد رعامل به عنواگ نما نده آگ بر روی کیار  عضیو ی  درج و 

 «عکس وی الصاق یواهد شد.

نامه جد د، صدور کار  عضو   حقوقا  ا  د رر موارد حذف شده در آ ین

های غیر ا  م ل ثیبی  آگ، اسی . بیر  ها در استاگ برای شعب شرک 

نامه قبنا، اشخاص حقوقا که م ل ثب  شرک  آنیاگ در  اساس آ ین

ها نی  شعبه داشته و در رو نیامیه  استاگ مربوطه بود اما در سا ر استاگ

توانستند برای نما ینیده شیعیب  رسما شرک  نی  ثب  شده بود، ما

یود در استاگ د رر نی  تقاضای صدور کار  عضو   حقوقا کینینید امیا 

 اس . نامه جد د حذف شده ا ن بند، در آ ین

 سال 2حذف سوابق در صورت عدم تمدید پس از 

هیای  نامه جد د نی یوه عضیو ی  در اتیاق همچنین بر اساس آ ین

با رتانا، مد  اعتبار کار  عضو   حقیقا  یا حیقیوقیا بینیا بیه 

سال اس  در حیالیا  2دریواس  متقاضا، حداقل  ک و حداکثر 

نامه قبنا، کار  عضو   حقیقا و حقوقا تنهیا  که بر اساس آ ین

 شد. ساله صادر ما  ک

نامیه مصیوب  نامه جد د که در آ ین ا  د رر م اد اضافه شده به آ ین

نامه اسی .بیر  ا ن آ ین 3وجود نداش ، بند  ب( تبصره  9332سال 

چنانچه دارندتاگ کار  عضو   پس ا  »نامه  اساس ا ن بند ا  آ ین

سال ا  تار خ انقضا، اقیدام  4اتمام مد  اعتبار، حداکثر ظرف مد  

با س  مجددا تماما میراحیل صیدور  به تمد د عضو   نکنند، ما

تار خ صیدور کیار  جید ید، »همچنین  «کار  عضو   را طا کنند.

بیا سی   مبدا اعتبار کار  عضو   یواهد بود و فرد متقیاضیا میا

 «های مستمر، ورود ه را نی  پردای  کند. عالوه بر حق عضو  

نامه در صور  عدم تیمید ید  به ا ن ترتیب، بر اساس ا ن بند ا  آ ین

سال، سوابق قبنا عضیو ی   4عضو   ا  سوی متقاضا به مد  

 شخب حقیقا  ا حقوقا نی  عمالً حذف یواهد شد.

 های بازرگانی اصالح شد نامه نحوه عضویت در اتاق آیین



  سال اول، شماره هشتم خبرنامه صدای دانش بنیان    3

نشس  هم اند شا مجمع تشکل های دانیش بینیییاگ ا یراگ و 

فرابورس با هدف بررسا فرص  های تعامل و همکاری فا مابیین 

 برت ار شد.

به ت ارک رواب  عموما مجمع تشکل های دانیش بینیییاگ ا یراگ، 

افشین کالها در ابتدای نشس  به معرفا مجمع تشکیل هیای 

تشکل   یر میجیمیوعیه  21دانش بنیاگ پردای  و ت    ن د ک به 

مجمع در حال فعالی  هستند که تعدادی ا  آنها در سیطیخ مینیا 

فعالی  میکنند و بریا هم مسئولی  ها شاگ در م دوده استیاگ 

اس . اعضای مجمع با توجه به تستردتا حو ه ت   پوشش هم 

شامل شرک  های نوپا، استارتاپ و هم شرک  های قید یمیا و 

 باسابقه ما شود.

دبیرکل مجمع نی  در ادامه اهداف و فعالی  های مجمع را برشمیرد 

و ت    ساماندها تولید و صادرا  م صیوال  و ییدمیا  دانیش 

بنیاگ،  مینه سا ی، تقو   و مؤثر سا ی نقش و فعالیی  تشیکیل 

صادراتا مرتب  و همینطور ارا ه نظرا  مشورتا به   –های تولیدی 

مراجع و دستراه های ذ رب  حاکمیتا ا  جمنه اهدافا اس  کیه 

 مجمع در جه  ت قق آنها تالک میکند.

س س غالمعنا پور معاوگ پذ رک فرابورس نی  به ذکر تار خچه ای 

ا  تشکیل فرابورس پردای  و ت    فرابورس با هدف ا جاد بیا اری 

تشیکیییل  13های ثب  شده در سال  Patentبرای دارا ا فکری و 

 شد.

ا ده در سا ی  فیرابیورس ثیبی   329او با بیاگ ا نکه در حال حاضر 

شده اس ، اف ود  صاحب  ک ا ده وقتا به فرابورس مراجعه میا 

کند در ابتدا با د اصال  ا ده ا  طر ق سا ماگ ثب  استعالم شود و 

س س بررسا ظرفی  های فنا آگ به پارک فینیاوری پیرد یس و 

پارک عنم و فناوری دانشراه تهراگ س رده ما شود. پس ا  ا ن دو 

 مرحنه ا ده روی سا   فرابورس برای عرضه قرار میریرد.

به ت ته وی، برای تکمیل پا ل عرضه و تقاضا، در سم  تقاضا نییی  

فعال هستیم و صاحباگ صنع  ما توانند نیا هیا شیاگ را میطیرح 

کنند تا فناورها در جه  رفع آگ طرح ها شاگ را ارائه کنند. تاکینیوگ 

معامنه رخ داده که باالتر ن آنها بالغ بر دو مینیارد توماگ بوده  93نی  

 اس .

در بیا ار  SMEاو در ادامه به پذ رک شرک  های کوچک و متوس  

فرابورس اشاره کرد و ت    مسیری اس  تا به ا ن شیرکی  هیا 

به با ارهای ب رتتر کوچ کنند؛ با ا ین وجیود  SMEکمک کنیم ا  با ار 

روند جذب ا ن شرک  ها کند اس  و عن  آگ هم با توجها ا ن 

شیرکی  هییا نسیبی  بیه حسیاب هیای میالییا، تی ارک هییای 

 حسابرسا، پرونده مالیاتا و غیره اس .

س س رئیس مجمع تشکل های دانش بنیاگ با بیاگ ا نکه فرابورس 

ا  رسال  اولیه یود که قرار بود بورس مالکی  ا ده باشد، فیاصینیه 

ترفته و بیشتر بر عرضه ایتراع تمرک  کرده اس ، ت    پیشنیهیاد 

میکنیم برای ن د ک شدگ به فضای استارتاپ ها در کشور راهکاری 

 برای ا جاد بورس مالکی  ا ده پیدا کنیم.

غالمعنا پور نی  در پاسخ ت    یاصی  فرابورس و بیورس تیهیراگ 

معامنه اوراق بهادار اس ؛ ما ما توانیم ایتیراعیا کیه تیا ییید یه 

مالکی  صنعتا دارد را به عنواگ اوراق بهادار ب ذ ر م. در واقع بیا ید 

مرجعا ادعای مطرح شده ا  سوی صاحب ا ده را اثبیا  کینید در 

غیر ا ن صور  پذ رک آگ در بورس  ا فرابورس با مشکال  حقوقا 

 روبرو یواهد بود.

در ادامه کالها با ابرا  امیدواری ا   مینه همکاری های مشیتیرک 

میاگ مجمع تشکل های دانش بنیاگ و فیرابیورس تی ی   هیر دو 

مجموعه اهداف  کسانا را در  مینه شرک  های دانیش بینیییاگ، 

کسب و کارهای نوپا و حما   ا  ا ده ها دارند و هیمییین فیرصی  

یوبا اس  تا با امضای ت اهم نامه همکاری، در جه  هم اف ا ا 

 تواگ طرفین حرک  کنیم.

7 

 نشست هم اندیشی مجمع تشکل های دانش بنیان ایران و فرابورس برگزار شد
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ات اديه تولیدكنندتاگ و 

 صادرکنندتاگ نرم اف ار ايراگ

ات اد ه شرک  های فنا مهندسا 

 ح اظ  الکترونیک  و شبکه های ا منا
 ات اد ه صنا ع لوح های فشرده ا راگ

انجمن تولیدکنندتاگ نرم اف ار 

 تن ن همراه ا راگ

ات اد ه صادرکنندتاگ تجهی ا  

 پ شکا

انجمن بهینه سا ی مصرف 

 انرژی ا راگ
 انجمن ارتانیک ا راگ

انجمن شرک  های مهندسا و 

 پیمانکاری ن   و تا  و پتروشیما

ات اد ه صنا ع هوا ا و فضا ا 

 ا راگ

انجمن تولیدکنندتاگ و واردکنندتاگ ماشین 

آال  سنرین معدنا، سایتمانا و 

 راهسا ی

سند کا تولیدکنندتاگ تجهی ا   انجمن ناشراگ د جیتال

 فن آوری اطالعا  ا راگ 
سند کای تولیدکنندتاگ داروهای 

 دام  شکا

 انجمن صنا ع یورشیدی
انجمن صادرکنندتاگ یدما  

 فنا و مهندسا ا راگ

 

انجمن صن ا شرک  های 

 اتوماسیوگ صنعتا

سند کای تولیدکنندتاگ مکمل 

 های رژ ما _غذا ا ا راگ 

سند کای شناسا ا و 

 مکانیابا راد و ا

سند کای صاحباگ صنا ع 

 داروهای انسانا ا راگ
 سند کای صنع  برق

فدراسیوگ صادرا  انرژی و  سند کای صنع  مخابرا 

 صنا ع وابسته ا راگ

کانوگ طراحا و مهندسا و 

 طراحا مونتاژ ا راگ

 اعضای مجمع تشکل های دانش بنیان ایران

انجمن شرک  های 

 دانش بنیاگ استاگ 

 تهراگ

انجمن شرک  های 

دانش بنیاگ استاگ 

 اص هاگ 

انجمن شرک  های 

 دانش بنیاگ استاگ 

 یراساگ رضوی

انجمن شرک  های 

دانش بنیاگ استاگ  

 کرماگ

انجمن شرک  های 

دانش بنیاگ استاگ  

 لرستاگ

انجمن شرک  های 

دانش بنیاگ استاگ 

 مرک ی

انجمن شرک  های 

دانش بنیاگ استاگ  

 همداگ

 انجمن های استانی

انجمن تولیدکنندتاگ و صادرکنندتاگ 

 م صوال  بیوتکنولوژی پ شکا ا راگ


