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 نخستین اتاق فکر تخصصی مجمع تشکل های دانش بنیان برگزار شد

نخستین جلسه اتاق فکر تخخخیخیخی  خ خ خ  
تشکل های دانش بنیان ایران برگزار شد و طی 
آن با اعالم آ ادگی حخارخرانچ اخ خار رخارگخرو  
 سئولیت های اجت اعیچ  الکخیخت  خیخنخویچ 

 دارو و سال ت تشکیل شد.
به گزارش روابط ع و ی      تشخکخل هخای 
دانش بنیانچ نخستین جلسه اتاق فکر   خ خ  
با هدف تشکیل و آغاز فیالیتچ رخارگخرو  هخای 
     برگزار شد. در ابتخدای جخلخسخه  خ خیخد 
برزگری دبیررل      ر ن خوشا دگویی بخه 
حارران گفت: در      قید داریم اتاق هخای 
فکر  وروعی و برای باز  های ز انی  قطیخی 
را  اندازی رنیم ره برای  شاررخت حخدارخ خری 
شرط عضویت در      را برای عالقه  ندان به 

 حضور در اتاق های فکر حذف رردیم. 
دو دیدگا  برای تشکیل و دسختخه بخنخدی اتخاق 
های فکر تخییخی  خطخرد شخد رخه شخا خل 
شناسایی نیازهای شررت های دانش بنیان و 
ای اد رارگرو  هخای  ختخنخاسخن بخا نخیخازهخا و 
ه ینطور ای اد رارگرو  بر  بنای تقسیم بنخدی 

 یاونت عل ی و فنخاوری ریخاسخت جخ خ خوری 
 دربار  شررت های دانش بنیان  ی شدند.

در ن ایت اخ خار رخارگخرو  بخا اعخالم آ خادگخی 
سید حسن  یرصدری رارگرو   الکیت  ینوی 
چ  ح دطخاهخری رخارگخرو   سخئخولخیخت هخای 

چ علی اسخال خی فخر رخارگخرو   CSRاجت اعی 

 سال تچ راظم علی رارگرو  دارو تشکیل شد.
این نشست بخا حضخور عخلخیخررخا غخفخوری از 
فدراسیون صادرات انرژی و صخنخایخ  وابسختخهچ 
پژ ان ترار ه از ان  ن اتو اسیون صنیتیچ ررا 
نورائی از ان  ن  اشین سازان صنای  غخذایخی 
ایرانچ  ح د طاهری از ان خ خن نخفختچ گخاز و 
پتروشخ خیچ سخیخد  خحخسخن  خیخرصخدری از 
سندیکای صنیت برقچ آریا اح دیه از انخ خ خن 
ارگانیک ایرانچ علی اسال خی فخر از انخ خ خن 
دانش بنیان حوز  سال تچ  یطفخی آزادی از 
سندیکا تولید رخنخنخدگخان تخ خ خیخزات فخنخاوری 
اطالعات و فاط خه  خرادی نسخن از انخ خ خن 
 شررت های انرژی های ت دیدپذیر برگزار شد.

با حضور رئیس ساز ان صنیتچ  یدت ت ارت 
استان و رئیس اتاق بازرگانی استان در پارک 
 عخخلخخم وفخخنخخاوری گخخیخخالن بخخرگخخزار شخخد.

دیخ خا  نشخسخت انخ خ خن  81روز دوشنبه 

تشکل های شررت های دانخش بخنخیخان بخا 
برزگری دبیر رل      تشکخل هخای   حضور

دانش بنیان ایخران در  خحخل پخارک عخلخم و 
فناوری گیالن برگزار شد. ایخن نشخسخت بخا 
هدف آشنایی با  زایای ان  ن های استانی 
و  زیت های شکل گیخری ایخن انخ خ خن در 

 ندی اعضا از ظرفیت های این  استان و ب ر 
ان  ن با حضور رئیس ساز ان صنیتچ  یدت 
ت ارت استان و رئیس اتاق بازرگانی اسختخان 
برگزار شد.  در این نشست نحو  اگخونخگخی 
ثبت نام و عضو گیری و شرایخط عضخویخت در 
ان  ن های استانی و اگونگی شکل گیری 
ان  ن های استانی  طالبی ارائه شد و در 
پایان و در یک پنل پرسش و پاسخ بخا حضخور 
رییس پارک علم و فناوری گیالن به پخرسخش 

 های  طرد شد  پاسخ داد  شد.

 نشست انجمن تشکل های شرکت های دانش بنیان استان گیالن
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بنیان بزرگ و پیشگامچ با تغییر رویکردهخا در جخ خت  های دانش شررت

هخای  توانند با به رار گخرفختخن شخررخت خلق ثروت ناشی از دانش  ی

زایی و  وتور  حرک اقتیاد  تر در زن یر  ارزش خود عا ل اشتغال رواک

 سوی توسیه باشند. رشور به

بخنخیخان ایخرانچ پخنخل  های دانش به گزارش روابط ع و ی      تشکل

بنیان در سو یخن رخنخفخرانخس  رارآفرینان بزرگچ لورو وتیو اقتیاد دانش

گذاری و حک رانی ع و ی با  شاررت افشین رالهی رئیس  سیاست

بنیان اتاق ایرانچ فرزین فردیس نخایخن       و رئیس ر یسیون دانش

رییس ر یسیون اقتیاد نوآوری اتاق ت رانچ ابراهیم سوزنچی  یاونت 

 شی گذاری و اجرای راهبری ستاد علم و فناوری شورای عخالخی  خط

انقالب فرهنگیچ علیررا ریانی رئیس هیات  دیر  هلدینگ آریان ری یا 

تکچ  ح د  دی نائبی عضو هیات عل ی دانشگا  صنیختخی شخریخ  

 برگزار شد.

های بزرگ در حوز  اقتیخاد  نائبی در ابتدای پنل با اشار  به اینکه بنگا 

بنیان و توسیه اقتیاد رالن رشور نقش به سخزایخی دارنخدچ بخه  دانش

الزا ات رشد صنیت هایتک در رشور اشار  ررد و گفخت: بخرای رشخد 

گخذاری اسخت.  صنیت هایتک در رشخور نخیخاز بخه ثخبخات سخیخاسخت

تواند  ن ر بخه رشخد شخود و  ساله  ی 21های بلند دت و  سیاست

دهخد یخک آفخت  ها رخ  خی ها ره با تغییر  دیریت گذاری تغییر سیاست

است. عا ل بیدی یکپاراگی  دیریت است.  یاونت عل ی و فناوری 

ریاست ج  وریچ وزارت علوم و فخنخاوری و شخورای عخالخی انخقخالب 

گذار این حوز  هستند ره گاهی جایگاهشخان  فرهنگی ه ه سیاست

 نسبت به هم  شخص نیست و حتی با یکدیگر رقابت دارند.

عضو هیات عل ی دانشگا  صنیتی شری  ادا ه داد: نخقخشخه جخا خ  

هخا  شد  است. اینکه رشوری بگوید در ه ه حخوز  عل ی رشور تدوین

طور ع لی  وفق نخخخواهخد  خواهد رشد و توسیه داشته باشد به  ی

های عل ی و فخنخاوری در رشخور بخه ایخن سخوال  بود. تییین اولویت

هایی سخرآ خد بخاشخیخد و آن  خواهید در اه بخش گردد ره  ی باز ی

را به خود اختیاص خواهد داد. برای   ال رشخور  GDPها اقدر از  حوز 

های خود  یرفی ررد   عنوان اولویت روبا صنیت توریست و بایوتک را به

فقط در صخنخیخت بخلخکخه در  پردازد نه طور خاص به این دو حوز   ی و به

 شخاهخد   بخنخدی قخابخل دانشگا  و ه ه ارران اقتیاد رالن این اولویخت

 است.

او افزود: عالو  بر نقشه جا   عل ی رشور به نقشه توسیه صنیتی 

نیز احتیاج داریم تا بدانیم در توسیه اقتیاد بدون نخفخت بخایخد بخه اخه 

هایی بپردازیم و ت ررز صنای  و تس یالت و ا کانات را بخه رخدام  حوز 

 س ت هدایت رنیم.

نائبی ا ار ین عا ل را پرورش ق ر ان  لی دانست و گفت: پخرورش 

 

 

  ذاری و حکمرانع عمکمع مطرح شد در سکمین کنفرانس سیاست

 بنیان هستند کارآفرینان ب رگ، لکککمکتیک ا ت اد دانش
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هایی ره بتوانند در علم و فناوری در ج ان حرفی بخرای گخفختخن  شررت

 داشته باشند.

سخالخه  01گفت: در باز   711های فوراون  او با اشار  به لیست شررت

هخای آ خریخکخایخیچ  شاهد هستیم تخیخداد شخررخت Fortune 711گزارش 

هایی از اخیخنچ  ها را شررت اروپایی و حتی ژاپنی ر تر شدند و جای آن

 اند. رر  جنوبیچ برزیل گرفته

های بزرگ اشخار  رخرد و گخفخت:  های این شررت او در ادا ه به ویژگی

انداز  یک رشور تولید دارند و از  ناب  اصخلخی  ها به هرردام از این شررت

رونخد و تخوان  خالخی بخرای  توسیه اقتیخاد رشخورهخا بخه شخ خار  خی

هخای  تخر از شخررخت های نوین دارند و راحخت گذاری روی فناوری سر ایه

هخایشخان  خحخافخنخت رخنخنخد و از عخ خد   توانند از فناوری تر  ی رواک

توانند دانخش و  آیند بنابراین  ی های باالی تحقیق و توسیه بر ی هزینه

های جدید از آن را روانخه  ها و نسخه روز رنند و قابلیت فناوری خود را به

 بازار رنند.

های ج انی حضور دارند و ر ن  های بزرگ در رقابت او افزود: این شررت

تر را در ج ت رشد و توسیخه  های رواک توانند شررت ای اد اشتغال  ی

ره اگر این لخورخو خوتخیخوهخای اقختخیخادی نخبخاشخنخدچ  رارگیرند. درحالی به

های رواک و  توسط هستند بیکخار و  های قبلی ره ه ان شررت واگن

  انند. ازرارافتاد   ی

های هایتک و لوتک هسختخیخمچ  نائبی بابیان اینکه در رشور فاقد شررت

ره ارخ خر  بنیان داریم درحالی هزار شررت دانش 4رنیم  گفت: افتخار  ی

هایی با سه تا پنج پرسنل هستخنخد. درسخت اسخت رخه  ها شررت این

های  توسط و رواک هم بخرای رشخد و تخوسخیخه رشخور الزم  شررت

های بزرگی در راس هرم باشند تخا عخالو  بخر  هستند ولی باید شررت

 رانندچ به آن ج ت هم بدهند. اینکه اقتیاد را به جلو  ی

این عضو هیات عل ی دانشگا  صنیتی شری  در پاسخ به اینکخه بخرای 

های ق ر ان  لی اکار باید رنیم گفت: افخزایخش تخیخداد  پرورش شررت

گذاری  ای برای اقتیاد ندارد بلکه باید هدف بنیان فاید  های دانش شررت

 یلیارد  01شود برای   ال در باز  ز انی  شخص پنج شررت با صادرات 

شررت با صادرات یک  یلیارد دالر فیال باشند و از ایخن تخیخداد  71دالر و 

 شررت در ز ر  برندهای برتر ج ان شناخته شوند. 01

 

 های ب رگ های ککچک در بنجیره اربش شرکت تعریف شرکت

 

توانیم ظرف  بنیان  ی در ادا ه پنل ریانی با تارید بر اینکه با  ف وم دانش

ها را پس بزنیم و به دنیا برسیمچ افزود:   اندگی سال ت ام عقن 01تا  7

های بزرگ ای اد رخنخیخم و  برای رسیدن به بازارهای ج انی باید شررت

ها رانت ای اد رنیم. رانت ه یشه بد نیست؛ رانت درست  برای رشد آن

 تواند در جایگا  درست عا ل  وثری برای توسیه باشد. هم  ی

هایی ره  رئیس هیات  دیر  هلدینگ آریان ری یا تک با انتقاد از سیاست

رخنخنخدچ گخفخت:  بنیان پخافشخاری  خی های دانش برافزایش ر ی شررت

های  سئخول دولختخی و حخارخ خیختخی  هایی ره به  قام  یتقدم گزارش

شود اشتبا  استچ زیرا هیچ  نطقی افزایش تیخداد رخ خی  رساند   ی

هخای  داند. بخایخد شخررخت بنیان را به سود رشور ن ی های دانش شررت

هخای رخواخک را در زنخ خیخر  ارزش  بزرگ ای اد شوند و سپس شررت

 های بزرگ تیری  ررد. شررت

هخاسخت  ریانی افزود: تن ا با اصالد ساختار بانکی ره الیخحخه آن  خدت

 رشور را ارتقا داد. GDPدرصد  4توان   اند   ی  سکوت باقی

 

 ضرورت دوری اب شعاربد ع

 

رالهی بابیان اینکه شیارزدگی عا ل  شکالت اقتیاد  اسختچ گخفخت: 

صورت  تفاوت و را ال شیاری نسخبخت بخه  بنیان در ایران به  ف وم دانش

ها  شد  است. ه ین  ف وم نیز اساس تبیین سیاست دنیا به رار گرفته

و قوانینی شد ره پیرو آن  یاونت عل ی و فناوری و سخازورخار فخیخلخی 

هخزار  21شخد اگخر  بنیان در رشور شکل گرفت. در ابتدا تیور  ی دانش

شخود  یخافختخه  خی بنیان داشته باشیم اقتیاد  خا تخوسخیخه شررت دانش

 هزار شررت بدهکار روبرو خواهیم بود. 21ره با این سیاست با  درحالی

بنیان با بیان اینکه اقتیاد رشور هم تحت  های دانش رئیس      تشکل

هایی رسیدچ گخفخت:  ال للی  توق  ن اند و به  وفقیت تاثیر جریانات بین

های استارتاپی در دنیا بخه ایخران  بوم گیری زیست در گذر ز ان  وج شکل

هم تسری پیدا ررد و تیم های استارتاپی شکل گرفتخنخدچ بخه شخررخت 

های بخخخش  تبدیل شدند و رشد رردند البته  یاونت هم پس از  شاور 

ها تغییر  سیر داد ولی تخ خربخه  ها و اعتراض خیوصی و تحت تاثیر گالیه

بخوم  ثابت ررد  دولت ه یشه از روند رشد استارتاپ ها و توسیه زیست

 جا اند  است.

بخنخیخان پخیخشخگخام در  های دانخش به گفته رالهیچ ارنون  ف وم شررت

گرفته است ولخی بخایخد از شخیخارزدگخی   یاونت عل ی و فناوری شکل

 های پیشگام نیاز ند است. فاصله بگیریم زیرا اقتیاد  ا واقیا به شررت

های فناورانخه در رشخور  رالهی با تارید بر تییین  زیت رقابتی و اولویت

ها اختیاص دهیم؛ ایخن  توانیم ت ام  ناب  را به ه ه حوز  گفت:  ا ن ی

ای جز فقر ندارد. باید در اقتیادچ راهبردها  شخص شود تخا  رویکرد نتی ه

هایی داریم؟! اه نیازهایخی  بدانیم  زیت رقابتی  ا ایست؟! اه اولویت

خواهیم دنیا  ا را با اه  زیت رقابتخی و در اخه  داریم؟! و سران ام  ی

صنیتی بشناسد؟! و سوال آخری ره باید به آن پاسخ داد  شودچ آیا قرار 

 است با دنیا تیا ل داشته باشیم یا خیر؟!
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ال ام تغییر رویکرد به خلق ثروت 

 ناشع اب دانش

 

فردیس نیز در ادا ه پنل به ارایی تحخریخم 

شررت هواوی توسط آ ریکا اشار  رخرد و 

دانیم ره هواوی به خلق ثخروت  گفت:  ی

ای رخه بخا  از دانش پرداخته است؛  سئله

 قاله عل ی  ختخفخاوت اسخت. در سخال 

در  Patent  417هواوی پنج هزار و  2103

 Patent 07دنیا ثبت ررد  است ره  یادل 

در روز است بخرای هخ خیخن آ خریخکخا ایخن 

رند اون با این رونخد  شررت را تحریم  ی

های آ ریکایی باید هرردام  در آیند  شررت

 از این پتنت ها را از هواوی خریداری رند.

دهخد  او افزود: این ت ربه به  ا نشان  خی

جریخان غخالخن اخیخسخت.  خا هخم بخایخد 

رویکرد ان را در خلق دانش تغییر دهیخم و 

آن را در خد ت خلق ثخروت قخرار دهخیخم. 

 ییارهای  ا در تخولخیخد عخلخم از جخنخس 

دانشگاهی است و غلط است.  قاله اگخر 

 ن ر به یک  الکیت فکری و  خیخنخوی در 

نشخود  Patentرشور نشود اگر  ن ر بخه 

 ارزش اقتیادی ندارد.

عضو ر یسیون اقتیاد نوآوری اتاق ت رانچ 

بابیان اینکه باید از لورو وتخیخوهخای بخزرگ 

اقتیاد رشور ح ایت رخردچگخفخت: طخبخق 

بخیخنخیخم هخ خه  الگویی رخه در دنخیخا  خی

های بزرگ ره در عرصه بخازارهخای  شررت

پخردازنخد تخوسخط  ج انی بخه رقخابخت  خی

گیرند.  هایشان  ورد ح ایت قرار  ی دولت

روسای ج  ورچ نخست وزیخرهخا و وزرای 

رشورهای درحال توسیه و توسیه یافختخه 

برای ورود به بازارهای جدیخد صخادراتخی و 

س م گرفتخن رخارآفخریخنخان بخزرگ بخخخش 

خیوصی شان از اقتیاد دنیا شخیخا وارد 

ع ل  ی شوند و از این طریق به سرعت 

گرفتن این لورو وتیوهای پیشران اقتخیخاد 

 نوآوری در رشورشان ر ک  ی رنند.

به گفته فردیس دولخت بخایسختخی ثخروت 

آفرینی برای رشور راچ از طخریخق صخادرات 

 حیوالت دانش بنیان هدف گذاری رند و 

بر ح ایخت از رخارآفخریخنخان بخزرگ بخخخش 

خیوصی ره صادرات  حیخوالت بخا ارزش 

افزود  باال و فناوری پیشرفته را افخزایخش 

  ی دهندچ  ت ررز شود.

سر قاله روزنا ه رسن و رار؛  ی والً سر ایه ترسوسخت.  

گذاری در ورییت اقتخیخادی  خنخاسخن و در    فیل سر ایه 

گذاری وجود داشتخه بخاشخدچ رخ    فضایی ره ا نیت سر ایه 

گذاران خارجی رخالً وارد    ها سر ایه   دلیل تحریم   دهد. به    ی 

شود آیخنخد     شوند. در شرایط فیلی نیز ن ی   بازار ایران ن ی 

بینی و برآورد ررد ره در آیخنخد  اقختخیخاد ایخران اخه    را پیش 

اتفاقی خواهد افختخاد. بخنخابخرایخن در ایخن فضخا  سخلخ خاً  

گخذاری    گذاران نیز روی یک پخروژ  خخاص سخر خایخه   سر ایه 

هخا یخا    آپ   رنند. ایخن  خورخوب ربخطخی بخه اسختخارت   ن ی 

های  ختل  اقتیادی فخیخالخیخت    هایی ره در ز ینه   شررت 

افتد. ز خانخی    رنندچ ندارد. در هر دو بخش این اتفاق  ی    ی 

گذاری رخرد رخه    شود روی یک تولید یا  حیول سر ایه    ی 

سازی رخرد. ا خروز    بتوان برنا ه بلند دتی را طراحی و پیاد  

شود در خیوص آیند  اقتیادی و در بخحخت تخولخیخد و    ن ی 

نگری خوبی را داشته بخاشخیخم.    گذاریچ آیند    بحت سر ایه 

گذاران داخلی است و هخم    این دالیل هم  ربوط به سر ایه 

گذاران خارجی. حتی اگر تحریم را فرا وش رخنخیخم    سر ایه 

گخذارد  در ایخن فضخای    )گراه تحریم صددرصد تاثخیخر  خی 

شود و ثبخات    اقتیادی ره  شخص نیست در آیند  اه  ی 

رند. ایخن بخحخت    اقتیادی وجود نداردچ رسی ورود پیدا ن ی 

هایی نیز هستخنخد    گذاری است.    وعه    ربوط به سر ایه 

ریخزی و  خحخیخوالت یخا    خواهند بخرنخا خه   ره خودشان  ی 

خد اتی را به بازار ارائه رنند باز هم به دلیل اینکه شفافیخت  

در آیند  اقتیادی وجود ندارد آنخ خا نخیخز عخ خالً ورود پخیخدا  

رنند. در حوز  فناوری اطالعات نیز با توجه به اینکه ایخن    ن ی 

بخش واگن آخر قطار در ایران دید  شد  و اه یت خخاصخی  

را در ارخه اقتیخادی رشخور نخدارد )بخه ایخن دلخیخل رخه  

ای    گذاران و دولت ردان  ا برای آن برنا خه    تاسفانه سیاست 

ندارند  شاهد هستیم ره در این بخش  شکالت بیخشختخر  

آید و این  ساله روی حوز  فناوری اطالعخاتچ    به اشم  ی 

هایی ره در ز ینخه تخولخیخد  خحختخوای    هاچ بخش   آپ   استارت 

ای و ناشران دی یتال تأثیخر    های رایانه   دی یتال هستندچ بازی 

تخوان  سخیخری را درخیخوص    زیادی گذاشته است. ن ی 

بینی ررد. یک تولیدرنند  ز خانخی    های ذررشد  پیش   بخش 

ریخزی    رند ره بتواند برای آن بخرنخا خه    حیولی را تولید  ی 

ای بخرای او روشخن    داشته باشد. یک  سیری و یک جاد  

باشد و ببیند  قید ر است. در حوز  فخنخاوری اطخالعخات  

گخذار    ا روز اصالً  قید  شخص نیست. بنابراین سخر خایخه 

رند. دلخیخل اصخلخی    گذاری ن ی   ها سر ایه   هم در این حوز  

گخذارچ شخرایخط نخاثخبخات اقختخیخادی و    عدم ورود سخر خایخه 

نا شخص بودن آیند  اقتیادی است.  تأسفانخه دولخت از  

بخریخم؛    رند در شرایط جنگی به سر  خی   طرفی عنوان  ی 

رخنخد تیخور    ولی فقط در آن بُیدی ره خودش حررخت  خی 

رند شرایط جنگی است؛ یینی برای بخش خیوصخی     ی 

گیرد. دولت در شرایخط جخنخگ    شرایط جنگی را در ننر ن ی 

اقتیادی ر ا نسبت به راهش نرخ ب ر  یا سود تس یالت  

های  الیخاتخی    بانکی اقدام ررد  است؟ در خیوص  یافیت 

اه راری را ان ام داد  است؟ درخیوص رونق تخولخیخد اخه  

رند  خا    بینیم ره دولت  دام تکرار  ی   ای دارد؟  ا  ی   برنا ه 

در شرایط جنگی هستیم و این شرایطچ شرایط ارخطخراری  

است. پس  نِ فیال بخش خیوصی بایخد از آن شخرایخط  

 ند شوم. اگر نتوانستم تس یالت بخانخکخی    جنگی نیز ب ر  

خود را در سررسید آن بازپرداخت رنم باید دولت ببیخنخد رخه  

بخرم. در حخوز      ن در شرایط جنگ اقتیادی به سخر  خی 

 الیات آیا ساز ان ا ور  الیاتی تس یالتی را فراهخم رخرد   

است؟ آیا ساز ان تا ین اجت خاعخی ا خکخانخاتخی را بخرای  

سخازی    ها فراهم ررد  است؟ دولت درخیوص روان   شررت 

و حذف  قررات زائد اه ا کاناتی را فخراهخم رخرد  اسخت؟  

توج ی و فشارهای دولت در این شرایط بخاعخت شخد     بی 

ره ه ه تولیدرنندگان و فیاالن اقتیادی از آیخنخد  اقختخیخاد  

رشور ناا ید شوند و شرایط به این صورت اصخالً  خنخاسخن  

 نخواهد بود. 

 محمدرضا طالیع، رئیس کمیسیکن فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ایران

 آینده مبهم ا ت اد ایران
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هخای  بنیان ایرانی از طریق شخررخت های دانش در حالی ره شررت

  دهخنخدچ رواک و  توسط خارجی  بادالت  الی خود را ان خام  خی

بنیان ایران اعالم ررد ره در صخورت  های دانش رئیس      تشکل

های رواخک بخا ایخران  ارتباطات این شررت FATFنپیوستن ایران به 

تخر  بنیان سخخخت های دانش  حدودتر و شرایط برای فیالیت شررت

 خواهد شد.

 Financialشویی )  به گزارش ایسناچ گرو  ویژ  اقدام  الی در پول

Action Task Force)  یاFATF چ یک ساز ان بین دولتی اسخت رخه در

های تخوسخیخه بخرای  خبخارز  بخا  با نگرش به سیاست 0737سال 

 شویی بنیاد شد. پول

چ  شخخخص شخد رخه FATFاز ابتدای شروب به فیالیت اتخحخادیخه 

های  الی و قخانخونخی  رشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم

برای  FATFیکسانی نیستند؛ از این رو دستورالی ل اجرایی اتحادیه 

 بارز  با پولشویی به صورتی تدوین شد ره هم قابل اجرا تخوسخط 

رلیه اعضا باشد و هم اینکه  بادالت پولی قانونی رشورهای عضو 

 را  حدود نکند و  ان  توسیه اقتیادی رشورها نشود.

این اتحادیه ه وار  یک بیانیه دارد ره در آن لیستی از رشورهایی 

رخنخد  ای دارندچ  نتشر  ی رنند  ره  قررات  الی و پولشویی نگران

خخواهخد رخه در  و در آن از اعضخای خخود و دیخگخر رشخورهخا  خی

های اقتیادی خود و روابط  الی دو جانبه حدار ر دقت را به  فیالیت

های پولشویی به خرج دهند. وقتی نخام   ننور جلوگیری از فیالیت

های غیره کار و  ناطق پخرخخطخر گخرو   رشوری در ف رست دولت

ها و  وسسات  الی و اعتبخاری  خ خم  اقدام  الی قرار گیردچ بانک

های آن رشورچ ن ایت احتیاط را  ها و شررت دنیاچ در برخورد با بانک

 خواهند داشت.

تارنون ا ار بار ورییت ایران را در برابر  FATFگرو  ویژ  اقدام  الی 

اقدا ات  تقابل ت دید ررد  است و   لت ن ایی ایران برای پیروی 

است و پس از آنچ این ن اد از  2121ال للیچ فوریه  از  ییارهای بین

ت ا ی اعضای خود درخواست خواهد ررد تا اقدا ات  ختخقخابخل را 

 ان ام دهند.

بنخیخان رخه در  های دانش این در حالی است ره بسیاری از شررت

حوز  تبادل فناوری و  حیوالت دانش پایه خود با سخایخر رشخورهخا 

بنیان در رشور هستند و بخه  های دانش فیالندچ نگران آیند  فیالیت

بخنخیخان در حخال حخارخر  هخای دانخش گفته رییس   خ خ  تشخکخل

هایی ره در لبه فناوری فخیخالخیخت  بنیان و شررت های دانش شررت

های  حلی تبادالت  الی خود را  های رواک و بانک دارند با شررت

شخرایخط   FATFدهندچ ولی با عدم پیوست ایران به لوایخ   ان ام  ی

 تر خواهد شد. ها سخت بیش از پیش برای این شررت

 

 

 ها و شرایط سخت تبادالت بنیان مرب دانش دنیای بع

 

بنیان ایران در ایخن  های دانش افشین رالهی رییس      تشکل

هخای  بار  گفت: ورییت تحریم رشور برای ه ه فخیخالخیخن حخوز 

رند؛ اراره هخر رسخن و  رسن و رارها  شکالتی را ای اد  ی

 راری در دنیای ا روز ارتباطاتی با دنیای خارج دارد.

ورارهای سنتی  وی با بیان اینکه وسیت این ارتباطات حتی به رسن

هخای  رسید  استچ اظ خار رخرد: ایخن  خورخوب در فضخای شخررخت

رنندچ شدیدتر  هایی ره در لبه فناوری حررت  ی بنیان و شررت دانش

ها و  واد  ها برای دستیابی به آخرین فناوری است؛ اراره این شررت

های رسن و رار و توسیه فناوریچ نیخاز  اولیهچ ان ام تحقیقات و روش

 دارند تا با خارج از رشور ارتباط داشته باشند.

ها در خخارج از رشخور  رالهی با تارید بر اینکه بازار برخی از شررت

های  استچ خاطر نشان ررد: برخی از  حیوالتی ره از سوی شررت

شوندچ در رشور دارای بازار  حدودی هستند؛ از  بنیان تولید  ی دانش

اند و نیاز دارند تخا بخا  ال للی  ت ررز شد  این رو بر روی بازارهای بین

 خارج از رشور در ارتباط باشند.

بنیان ایران ارافه ررد: بر این اسخاس  های دانش رییس      تشکل

هخای  ها بر روی شخررخت به ننر  ن بزرگترین و بیشترین بحران تحریم

 بنیان  ت ررز است. دانش

 

 های واحد تفاسیر متفاوت اب  فته

 

بنخیخان در تخبخادالت  های دانش های شررت وی ه چنین به االش

ها اشار  ررد و با بیان اینکه در صورت عخدم تیخویخن   الی شررت

 FATFهای فناور با نپذیرفتن   ها بر سر شرکت سایه سنگین محدودیت

 صیانت اب بابار، بستن درها نیست!
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از  (FATF)لوای   ربوط به گرو  ویژ  اقدام  الی علیه پولشویخی 

تر خواهد شدچ گفت:  تاسفانخه در  سوی ایرانچ ورییت سخت

شخویخم.  خ خال در حخوز   شودچ دقیق ن ی رل اتی ره گفته  ی

حفاظت از بخازار داخخلخی در بخرابخر “ ها  ساله  بنیان راری دانش

 طرد است. این  طلن درست است؛ ولی ”   حیوالت خارجی

شود رخه بخایخد درهخای رشخور را  این ا ر این گونه ترج ه  ی

 ببندیم.

رالهی با تارید بر اینکه  ینی حفاظت از بازار داخلی به  خیخنخای 

بستن درهای رشور نیستچ ادا ه داد:  یخنخی ایخن جخ خلخهچ آن 

شخود بخازار  های استراتژیکی ره احسخاس  خی است ره در حوز 

های تولخیخدرخنخنخد  داخخلخی  خوبی داریمچ این بازارها را به شررت

هایی ره در دنیا حارم استچ با اعخطخای  اختیاص دهیم و با روش

ها ر ک شود ره بازار داخلی  های تشویقی به این شررت ح ایت

 را در اختیار داشته باشند.

بنیان با تخارخیخد بخر ایخنخکخه ایخن  های دانش این فیال حوز  شررت

ها به  ینای بستن درهای رشور نیسختچ خخاطخر نشخان  ح ایت

ررد: رشورهایی  انند این و آ ریکا برای بخرخخی از  خحخیخوالت 

اند ره درهای  داخلی خود در حالی این سیاست را در پیش گرفته

اندچ برعکس راالهایی را  رشور خود را بر روی واردات راالها نبسته

 رنند. برای ای اد رقابت را وارد  ی

بنیانچ رقابت را    تریخن  سخالخه  های دانش رییس      تشکل

برای ارتقای ریفیت تولید  حیوالت دانست و گفت: اگخر رقخابخت 

نباشدچ رشورها تولید قابل ارائه نخواهند داشت؛ از این رو با ایخن 

راهکار هم رقابت ای اد شد  و هم از بازار داخلی صخیخانخت شخد  

 است.

وی ارافه ررد: ولی  تاسفانه وقتی صحبت از صیانت از بازارهای 

 شود. شودچ به بستن درهای رشور ترج ه  ی داخلی  ی

 

 ها بنیان ها بر سر دانش سایه تهدید تحریم

 

رالهی با تارید بر اینکه در خیوص ارتباط  ا بخا خخارج از رشخور 

هخا بخرای   تاسفانه تفسیرهایی وجود داردچ توری  داد: تخحخریخم

ها االش ای اد ررد  و تحریم برای آن ا سم است؛ ولی در  شررت

شخود  شود و این ا ر نیز ترج ه  خی هایی ای اد  ی رنار آن فرصت

ها برای  ا ا تیاز استچ در حالی ره اصال ا تیاز برای  ا  ره تحریم

های رخاری  توان از این تحریم فرصت شودچ ولی  ی  حسوب ن ی

 ای اد ررد.

وی خاطر نشان ررد:  ا در ادبیات ابتدایی این حوز   شکل داریخم 

شود و باید گفته شخود رخه  های اشتبا   ی و  تاسفانه برداشت

گوییم از تحریخم  خ خکخن  تحریم بد است و فرصت نیست و  ا  ی

 هایی ای اد ررد. است بتوان فرصت

رالهی به بیان  بادالت  الی اشار  ررد و یادآور شد: اولخیخن اثخر 

های بزرگ دیگر حارر به ه کاری با  ها این است ره شررت تحریم

های بزرگ  حسوب  ها جزو شررت  ا نیستند و از آن ایی ره بانک

ها  ورد ارزیابخی و  شوندچ اولین جایی ره پس از اع ال تحریم  ی

ها هستنخد؛ از ایخن رو بسخیخاری از  گیرندچ بانک بررسی قرار  ی

 ها از ارخه ه کاری با ایران خارج شدند. بانک

ال للی  ا بسیار رم  وی ارافه ررد: در حال حارر تیا الت بین

هخای رخواخک و  شد  و ه ین فیالیت اندک از طریق شخررخت

های تبادلی ره وجود  های  حلی و یا سایر روش  توسطچ بانک

ای اسخت رخه  هاچ آب باریکخه شود. این شررت داردچ ان ام  ی

برای  ا به  ننور تبادالت  الی  اند  تا بختخوانخیخم از شخرایخط 

های  ها ره ت دید است و نه فرصت! عبور رنیم تا شررت تحریم

 بنیان بتوانند تبادالت خود را با خارج داشته باشند. دانش

بنیانچ اظ ار ررد: حال اگر  ورارهای دانش این فیال حوز  رسن

به لیست سیا  وارد شودچ این  FATFایران به دلیل نپیوستن به 

هخای  شخود؛ اخرارخه شخررخت ورییت فیلی به هم ریخته  ی

رواک و  توسط نیز دیگر حارر به ه کاری با ایران نخخواهخنخد 

 بود.

های رواک و  توسط تارنون از  رالهی توری  داد: اگر شررت

اندچ به این دلخیخل اسخت رخه  ت دیدات آ ریکا هراسی نداشته

 نافیی با آ ریکا نخدارنخد؛ ولخی  خلخزم بخه رعخایخت قخوانخیخن 

ال للی هستند. ز انی ره پولی طبق قخانخون و  خقخررات  بین

این شررت ا در صورت   ال للی  شکوک به پولشویی استچ بین

شخونخد؛ از ایخن رو رخلخیخه  ان ام  بادالتچ   رم شناخته  ی

های ارتباطی رواک  خا بخا بخرخخی از رشخورهخا بسختخه  را 

 شود.  ی

های فیلی ارتبخاط  را  FATFبه گفته ویچ در صورت نپیوستن به 

 ا با رشورهایی اون اینچ هند و روسیه بسته خواهد شخد؛ 

اون ورییت به طور رلی  تفاوت خواهد شد و این رشخورهخا 

 ا کان ارتباط گرفتن با  ا را نخواهند داشت.

بنیان تارید ررد: بخه نخنخر  خن  های دانش رییس      تشکل

چ نسبت به  یایبی ره بخرای آن گخفختخه FATFتبیات نپذیرفتن 

 شودچ بسیار بسیار بیشتر خواهد بود.  ی

بنخیخان  های دانش رالهی با اشار  به  وفقیت برخی از شررت

ال للیچ خاطر نشان ررد: در ایخن  در راهیابی به بازارهای بین

ز ینه تن ا  ساله  طرد  ساله فروش آن ا نیستچ بلکه حتی 

ارتباطات تحقیقاتی آن ا با رشورهاچ تبادل  خدیخریختخی و نخوب 

 گیرد. ها نیز تحت تاثیر قرار  ی ها و ثبت پتنت روش

ال للی توصی  ررد و افخزود: بخه  وی دنیای ا روز را دنیای بین

هخای  عنوان   ال شررتی پتنتی دارد و شررت دیگر نیز پتخنخت

شخود و بخا   حیولی تولید  خی  هاچ دیگری دارد و با ادغام داد 

بستن درهای رشورچ دیگر ایخن اشختخرارخات وجخود نخخخواهخد 

 داشتچ ر ن آنکه انتقال فناوری از ایران صورت نخواهد گرفت.

رالهی با تاریخد بخر ایخنخکخه روزگخار بسخیخار سخخختخی بخرای 

شخودچ افخزود:  خ خ خ   بخنخیخان ایخ خاد  خی های دانش شررت

بنخیخان تخا جخایخی رخه ا خکخان داشختخه بخه  های دانش تشکل

بنیان ر ک ررد  و  ذارراتی از سوی       های دانش شررت

 های ت اتری در حال ان ام است. برای ای اد سیستم
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استارتاپ ها عالو  بر اینکه برای جذب سر ایخه گخذارچ بخه  خزیخت 

رقابتی و اید  های ناب نیاز ندند به تشکل های تخخیخیخی بخرای 

ارائه  شاور چ شناسایی ظرفیت های بازار و ارتباط با شبکه ای از 

 فیاالن آن حوز  تخییی نیز احتیاج دارند.

به گزارش روابط ع و ی      تشکل های دانخش بخنخیخان ایخرانچ 

علی  سیودی عضو هیات  دیر      چ با بیان این  طلن گفخت: 

گرو  های استارتاپی جوانانی پر از اید  و بسیار فیال هستند رخه 

ن یدانند دقیقا از ر ا شروب رنند بید از  دت ا تالش و فیالیخت بخه 

 حیول یا خد ت  ی رسند ولی با  شکالتی  انند جذب سر ایه 

 گذار و فروش  حیول و جذب  شتری روبرو  یشوند.

 

 م یت ر ابتع و ایده خاص کلید جذب سرمایه  ذار

او به ذرر اند توصیه به استارتاپ ها پرداخخت و گخفخت: یخکخی از 

االش های   م استارتاپ ها جذب سر ایه گذار استچ سر خایخه 

گذار به دنبال اید  خوب با پیشن اد خوب است تا بتواند در اشخم 

انداز خود برگشت سر ایه و سود را ببیند در غیر این صورت هخیخچ 

انگیز  ای برای سر ایه گذاری وجود ندارد. اسختخارتخاپ هخم بخایخد 

یکسری  زیت های رقابتی به نسبت دیگر اید  ها داشته باشنخد. 

در ن ایت آنچه اه یت پیدا  یکند خاص بودن اید  است. این عوا ل 

 وجن عرره درست  حیول به بازار و جذب سر خایخه گخذار  خی 

شود. سر ایه گذار ابتدا به تیم و سپس  زیت رقابتی تخوجخه  خی 

 رند تا طی آن تی یم به سر ایه گذاری بگیرد.

 سیودی  یتقد است ره اصال لزو ی ندارد استارتاپ ها از ابختخدا 

سر ایه گذار داشته باشندچ او در ادا خه بخه تشخریخ  دالیخل خخود 

پرداخت و گفت: استارتاپی ره از ه ان ابتدا با وام و تسخ خیخالت 

رارش را شروب رند اگر نتواند بازاریابی درستی داشته باشد قخادر 

به فروش نخواهد بود و به سر ایه گذارچ بانک یا صنخدوق بخدهخکخار 

  ی شود و به سوی شکست حررت  یکند.

او افزود: ب تر است هر رسی رار خودش را ان ام دهد. سخر خایخه 

گذارها به طور  ی ول تیم بازاریاب و تیم های اجرایی دارند و اصول 

بازار را  ی دانند. سر ایه گذار شریک شود و استارتاپ به عخنخوان 

اید  پرداز قرار بگیرد. این  دل با به رار گرفتن ت ربه سر ایه گذاران 

 شانس  وفقیت را برای استارتاپ بیشتر  ی رند.

هیات  دیر       تشکل های دانش بنیان به نقش  شخاور  هخا 

اشار  ررد وافزود:  شاور  یت د هم  ی تواند در رونخد  خوفخقخیخت 

استارتاپ ها  وثر باشد ولی هیچ وقت نخ خیختخوان انختخنخار اقخدام 

ع لیاتی از  شاور داشت اون وظیفه ای هم ندارد. استارتاپ هخا 

به یک    وعه با ت ربه ره  سیرهایی را طی ررد  ره برای یخک 

 رسن و رار نوپا تازگی داردچ نیاز ند است.

این  دل  شاررتی ب ترین  دل ح ایتی از شخررخت هخای دانخش 

بنیان است. هم سر ایه گذار بخه سخود و نخفخ   خی رسخد هخم 

استارتاپ  ی تواند بر پایه اید  خود و با اتکا به ت ربهچ  شخاور  و 

توان سر ایه گذار به آیند  و  وفقیت رسن و رار نخوپخایخش ا خیخد 

 داشته باشد.

 

 مشاوره به استارتاپ ها را به دولت نسپاریم

 سیودی نقش  شاوران را حلقه  فقود  اروسیستم اسختخارتخاپ 

ها دانست و گفت: تشکل هایی  انند      تشکل هخای دانخش 

بنیان انین رسالتی دارند.  ا وریت  شاور  به اسختخارتخاپ هخا را 

حتی نباید به دولت سپرد این وظیفه ای است رخه تخنخ خا بخخخش 

خیوصی از ع د  آن بر  ی آید.      تشکل های دانش بنیان یخا 

 رارز نوآوری اتاق بازرگانی یکی از وظخایخ  تخیخریخ  شخد  شخان 

برقراری این دست ارتباطات است. ایخد  خخوب بخا طخرد اجخرایخی 

 طلوب را به سر ایه گذار  ناسن برسانند ر ن ایخنخکخه ز خیخنخه 

شناخت بازارچ ظرفیت های بالقو  و بالفیل را به صورت  شاور  در 

 اختیار استارتاپ ها و دانش بنیان ها قرار دهند.

اتاق بازرگانی در بخش رالن و در  وروعات تخییی ترچ این نقش 

برع د  تشکل های باال دستی   ل    خ  و فخدراسخیخون هخا و 

 سپس تشکل های خرد است.

به گفته دبیررل اتحادیه سراسریچ البته در حال حخارخر هخم ایخن 

تیا الت با  شاررت تشکل ها رخ  یدهد هراند هخنخوز سخاخختخار 

 دونی برای آن ای اد نشد  است ولی بخرای  خ خال در اتخحخادیخه 

سراسری ن ونه های زیادی داریم ره شررت ها در استارتخاپ هخا 

سر ایه گذاری  یکنند و اتحادیه در جریان جزئیات رونخد هخ خکخاری 

قرار دارد و حتی  شاوران حقوقی اتحادیه به طرفخیخن بخرای عخقخد 

 ب ترین قرارداد  شاور   یدهند.
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 در  فتگک با علع مسعکدی عضک هیات مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان ایران مطرح شد

 نقش تشکل ها به عنکان مشاوره، حلقه مفقکده اککسیستم استارتاپ هاست
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اتحاديه تولیدكنندگان و 

 صادررنندگان نرم افزار ايران

اتحادیه شررت های فنی   ندسی 

 حفاظت الکترونیک  و شبکه های ای نی
 اتحادیه صنای  لود های فشرد  ایران

ان  ن تولیدرنندگان نرم افزار 

 تلفن ه را  ایران

اتحادیه صادررنندگان ت  یزات 

 پزشکی

ان  ن ب ینه سازی  یرف 

 انرژی ایران
 ان  ن ارگانیک ایران

ان  ن شررت های   ندسی و 

 پی انکاری نفت و گاز و پتروشی ی

اتحادیه صنای  هوایی و فضایی 

 ایران

ان  ن تولیدرنندگان و واردرنندگان  اشین 

آالت سنگین  یدنیچ ساخت انی و 

 راهسازی

سندیکا تولیدرنندگان ت  یزات  ان  ن ناشران دی یتال

 فن آوری اطالعات ایران 
سندیکای تولیدرنندگان داروهای 

 دا پزشکی

 ان  ن صنای  خورشیدی
ان  ن صادررنندگان خد ات 

 فنی و   ندسی ایران

 

ان  ن صنفی شررت های 

 اتو اسیون صنیتی

سندیکای تولیدرنندگان  ک ل 

 های رژی ی _غذایی ایران 

سندیکای شناسایی و 

  کانیابی رادیویی

سندیکای صاحبان صنای  

 داروهای انسانی ایران
 سندیکای صنیت برق

فدراسیون صادرات انرژی و  سندیکای صنیت  خابرات

 صنای  وابسته ایران

رانون طراحی و   ندسی و 

 طراحی  ونتاژ ایران

 اعضای مجمع تشکل های دانش بنیان ایران

ان  ن شررت های 

 دانش بنیان استان 

 ت ران

ان  ن شررت های 

دانش بنیان استان 

 اصف ان 

ان  ن شررت های 

 دانش بنیان استان 

 خراسان رروی

ان  ن شررت های 

دانش بنیان استان  

 رر ان

ان  ن شررت های 

دانش بنیان استان  

 لرستان

ان  ن شررت های 

دانش بنیان استان 

  ررزی

ان  ن شررت های 

دانش بنیان استان  

 ه دان

 انجمن های استانع

ان  ن تولیدرنندگان و صادررنندگان 

  حیوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران


