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هاا و  سال زیش قانین حاایت ا  شرکات 80 

ساا ز  یانایاان و تاجاا ز میساااات داناش

عنیان اولیک قااناین  ها و اختراعات یز نیآو ز

مرتبط یا فانااو ز و نایآو ز د  کشای  یاز 

تصییب  سید. خردادماه اماال فاراکاایاین 

یانایاان ماجالاس  تا ه تاسیس اقتصاد داناش

هایش ساناد  شی از اسالمر د  یدو فعالیت

 ا تادادیا  ”  ینیان جهش تیلید اقتصاد دانش“ 

فای یات د   هیات  ئیاز کرد کز اکنین یا یام

انتظا  تصای  ناایندگان مردم است. فاعاا ن 

 غ   یخش خصیصر د  میاجز یا ایک سند یز

اینکز یا یایانار قایانایاک مارتاباط یاا حای ه 

سالز  ا اتفاقر مثبات  80ینیان د  یا ه  دانش

کنند ولر نادیده انگاشتاک ناداش  قلاداد مر

عنیان نهادهاز مشی تر یاخاش  ها یز تشک 

ها و ا  قل   سا  یرو  ضعف خصیصر  ا  مینز

افتادن نکات حیاتر یراز ترسی  آینده اقتصاد 

طی  سه  آن د  اقاتاصااد  ینیان و هایک دانش

 دانند.  کالن مر

د  ادامز شاا  ا یز گافاتاگاییار کاز  وایاط 

یانایاان یاا  هاز داناش عایمر مجاع تشک 

هااز  افشیک کالهر  ئیس ماجاااع تشاکا 

ینیان و فر یک فاردیاس ناائاب  ئایاس  دانش

کایایین اقتصاد نیآو ز و تحیل دیاجایاتاال 

اتا  یا  گانر تهران انجام داده است، دعیت 

 کنی : مر

تصییب شاد، آیاا  87ینیان سال  قانین دانش

سال  مان مناسابار یاراز  80اکنین زس ا  

 تغییر و یا یینر ایک قانین است؟

کز آیا قانین قبلر نیا  یید؟ یالاز  کالهر: ایک

طی  قطع نیا  یاید کاز د  ایاک  ا نظر مک یز

حی ه قانین داشتز یاشی . اینکز آیاا قااناین 

مبتنر یر واقعیت جامعز یید؟ شاایاد کااماال 

گذا  د  آن  ماان ناتایاناات  خیر. مثال قانین

یخش ی  گر ا  فاعاا ن اقاتاصاادز مااناناد 

استا تاپ ها  ا تشخیص یدهد. سیال یعادز 

اینکز قانین یز اهدافش  سایاد؟ب یاز طای  

کام  خیر؛ ولر یاعث ایجاد میجر د  جامعز 

تار وا د  شد تا صاحبان ایده و فنااو ز  احات

عا  شده و یا اطاینان ییشترز وا د عرصاز 

فعالیت شیند. اینکز تاهیالت و نددینگر یاز 
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 فت؟ یلز ایک اتفاقر است کز د  تاام  هایر  فت کز نباید مر  اه

وجاید  ها محتا  است؛ ایک حی ه نی  ماتثنر نیات. یاایاک حی ه

هاز دیگر یایا  کاتر است. آیا ما  یز نظر می انش نابت یز حی ه

ها حاایت کنی ؟ یلز. د  کشای ز کاز مابانااز  یاید ا  ایک شرکت

 هایر ضرو ز است. اقتصادز آن دولت است چنیک حاایت

طی  کام  اجرا شد کاز اکاناین وا د فاا   یز 87آیا قانین مصیب 

 یعدز شیی  یا خیر؟

اسات؛ ماجالاس یاز ایاک   فردیس: اص  عا  یایا  زاانادیاده

طی   هایر دا د. یز یندز  سیده است کز قانین میجید ضعف جاع

یایانار  چی   ا زیش تیان هاز طبیعر د  اولیک ویرایش قانین نار

از کز تغییرات سریع دا د و متناسب یاا  خصیص د  حی ه کرد. یز

هاایار  شید. ضاعاف الاللر دگرگین مر شرایط  و  د  سطح ییک

تایان یاافات کاز  طی  طبیعر ه  ا نظر محتیا و ه  اجرا مار یز

گذا  د   ماان  هاز فه  کلر قانین هایر ا  آن یز محدودیت یخش

 تدویک و تصییب قانین مرتبط است.

، چز نکات جدید و مثبتار “ ینیان جهش تیلید دانش“ د  کلیت سند

 وجید دا د؟

 28یکر ا  نکات مثبت سند اسات. مااده   سا ز فردیس: شفاف

هایر  ا مایفاف یاز آماا دهار  ، نهادها و ا گان9قانین و ماده 

هاز مخاتالاف  سالیانز یز تفکیم د  می د صاد ات و وا دات، حی ه

ینیان کرده است. تا  مانر کز یز دنبال شفافیت د   اقتصاد دانش

ایک حی ه نروی  و می ان وا دات، صااد ات و تایلایاد ماحاصای ت 

هاا کاجاا  ینیان  ا ندانی ؛ متیجز نخیاهی  شد کاز ها یاناز دانش

و اف ایش  GDPها منجر یز اف ایش  شید و وام گذا ز مر سرمایز

 شید یا نزب؟ الاللر مر زذیرز ییک  قایت

ای  کز چرا د  مدایاز یاا  ا  سیز دیگر هایا ه ایک گلز  ا داشتز

کشی هاز ترا  اول دنیا د  حی ه نیآو ز و فانااو ز، مایا ان کا  

یز نابت تیلید ناخالص داخالار  (R&D)تحدیق و تیسعز کشی  

(GDP)  ،د صاد ا  تایلایاد نااخاالاص  4زاییک است. کره جنییر

کند و یاکار ا  یاا تاریاک  اختصاص زیدا مر R&Dا  یز  داخلر

 حااات یاا احاتااااب  ها د  دنیا  ا دا د. د  کشی  ماا یاز نابت

 سد. د  ایک  اساتاا  هاز جانبر، ایک عدد یز یم د صد مر ه ینز

شاده یاراز  د  نظر گرفتک اعتبا  مالیاتر معادل ها یاناز اناجاام

منظی   هاز یعد کز یز تحدیق و تیسعز و قایلیت انتدال آن یز سال

هاز تحدیق و تیساعاز  اف ایش سه  یخش خصیصر د  فعالیت

 کشی  است نی  اقدامر شایاتز است.

شاد و  ها احااس مر کالهر: میضیعر کز جاز خالر آن مدت

شید، یز  سایت شنااخاتاک  ا  نکات مثبت ایک سند محایب مر

 غ  تاام تغییراتار کاز  هاز فکرز و دانش فنر است یز دا ایر

گذا ان یر اسااس  ها و سرمایز داده یانم هاز گذشتز  خ د  سال

سنجند. البتز د  یی س  ها  ا مر هاز مندیل شرکت یرآو د دا ایر

صای ت ماحادود  و صندو  نیآو ز و شکیفایر سا وکا هایر یاز

هاا و  گذا ز دانش شرکات هات ولر مبناز قانینر یراز ا   

 هایشان وجید ندا د. ایده

سایاداز د   عنیان امرز یر هاز نامشهید یز گذا ز دا ایر ا   

ینیاان  هاز دانش وکا  شرکت قیانیک کشی  چز اثراتر  وز کاب

 دا د؟

گذا ز  هاز ناملایس چطی  ا    کالهر: نکتز اول اینکز دا ایر

از یراز آن تنظیا  شاید.  نامز شیند. ذکرشده است کز یاید آییک

هاا  ا د   دوم اینکز، اجا ه تجدید ا  یایر یدون اخذ مالیات ا  آن

است. مائلز عاده ایک است نهادهاز  چندیک سال مجا  داناتز

هاز ناملایس  زیلر و مالر کشی   وشر یراز محاسبز دا ایر

اناد  هایر کز دانشر  ا تیلید و آن  ا تجاا ز کارده ندا ند. شرکت

هاا و دیاگار  هایر کز  میک، مااشایاک، کاا خااناز اصال یا شرکت

هاز ملایس دا ند، قای  قیاس نیاتند. الباتاز اخایارا یاا  دا ایر

هااز  هاز ماریایط یاز حای ه هاز اتا  یا  گانر و تشک  زیگیرز

یانایاان وا د  هااز داناش استا تازر د  تال  هاتی  تا شارکات

هایر ه  تیسط مدامات ماخاتالاف د  و ا ت  یی س شیند. قیل

 شده است. جاهی  د  ایک  مینز داده اقتصاد و حتر  ئیس

از یز یخش خصیصر نشده است، یخش  د  ایک سند هیچ اشا ه

تیاند د  ایک سند یر عاهاده داشاتاز  خصیصر چز ندشر  ا مر

 یاشد؟

تریک نداط ضعف سند جهش تیلید ایک است کاز  کالهر: ا  ی  گ

متاسفانز طبق معایل یا یخش خصیصر مشی تر نشده است. 

هاااز  یاعاد ا  ایاک  یا خره ایک سند یراز یخش خصیصر است

کنا  کاز چارا  سال و شعا  حاایت ا  یخش خصیصر د ک نار

هاا اعاتاداادز یاز  گیارز هاز دولتر و مجلس د  تصای  سا مان

 ندا ند.  ها یردا ز زتانای  تشک  یهره

 2کانایا   وقتر د  خصیص جایگاه یخش خصیصر صحابات مار

از د  تدویک سناد    سد. ندش مشاو ه یخش مختلف یز ذهک مر

و دیگرز ندش اجرایر است. انتظا ات یخش خصیصر د  مای د 

 ها کز یاید د  سند گنجانده شید چیات؟ هر یم ا  ایک یخش

کالهر: د  می د یخش مشی تر قانین یهبید مااتااار ماحایاط 

شاده اسات کاز یاایاد  وکا   ا دا یا . د  قااناین اشاا ه کاب

صاراحات اتاا   هاز دولتر یا یخش خصایصار کاز یاز سا مان

هاز  یرمجایعز آن هااتاناد،  یا  گانر صنایع و معادن و تشک 

گییی  چرا یا ما مشی ت  مشی ت کنند. مثال د  یرخر جلاات، مر

گییند کز ما یا یاخاش خصایصار مشای ت کاردیا .  نکردید؟ مر
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منظی شان ا  یخش خصیصر چناد شارکات دوسات و آشاناا و 

اند. ایک یز طباع کاا  د ساتار  وایاتز است کز نظرشان  ا گرفتز

داناد کاز  نیات. چین تشک  دیدگاه جامع و ملر دا د. تشک  مار

ها د  یم حی ه و یم میضیع چیات. نبایاد یاز  نظر اکثریت شرکت

نظر چند شرکت د  تدویک قیانیک و مدر ات یانده کارد. د  مای د 

کن  کز اتا  یا  گاانار و  جایگاه اجرایر یخش خصیصر تاکید مر

 تیانند و یاید ندش ایفا کنند. ها مر تشک 

کرده چدد  متااثار ا   ینیان مجلس تهیز سندز کز فراکایین دانش

 شرایط  و  اقتصادز و اجتااعر کشی  است؟

شده است. یز دلی   کالهر: اتفاقا، سند یرمبناز شرایط  و  تدویک

ها، نگااه یاز صاناایاع یاراز ایاجااد  هاز ناشر ا  تحری  محدودیت

هاا، ساناد  خیدکفایر است ولر یعد ا  یرداشتک احتاالر تحاریا 

دهد. یاید یر مبناز م یت  قایتر و یا  کا ایر خید   ا ا  دست مر

 جهش تیلید تدویک شید. نگاه یز یا ا  جهانر سندز یراز 

چی   ا  فردیس: سند، کشی   ا یم ج یره فرض کرده است کز هاز

طای   هاا ها  یاز کنی . د  هاااز حای ه خیدمان تیلید و مصرف مر

هاا یاز  ا  دنیا ماتد  هاتی . ایک  ویکرد د  یارخار حای ه  کام 

زذیر  است. ولر د  حاالات کالار  د ی  استراتژیم و ملر قای 

الاللار ماثاال صااد ات  ا  اقتصاد یاید یرونگرا یاشد. د  سطح ییک

 زذیرتر شیی . اف ایش یدهی ، تا  قایت

تیجز ایک است کاز ساناد، اقاتاصااد  ا  کالهر: یکر ا  نکات قای 

هااز  میضیعر دیده است. یز یرخر ا  صنایع، تایلایادات و حای ه

شده است. دلی  ایک اهایت چیات؟ب  اقتصادز خیلر اهایت داده

اند، تحلیلر شده است کاز  اف وده متصی  شده اگر یرایشان ا   

ها د  کشی  یهتر هاتی  یا اینکز امکان تایساعاز و  ما د  آن حی ه

 شد ییشترز دا ند، خیب است ایک  ا منتشر کنند تا ما نی  یدانی . 

یا نگاه کالن یز تاام صنایع داشتز یاشی  یا یاید طر یم تاحادایاق 

هاز  قایتر کشی  شناسایر شید. مشخص شاید  مناج  م یت

یز غیر ا  حی ه نفت، گا  و زتروشیار کز یز شک  سناتار د  آن 

 ای  د  چز کا ز خیب هاتی . خیب ییده

ینیان د  اقاتاصااد کاالن دیاده  سند چز ندشر یراز اقتصاد دانش

 است؟

یین  کز یاگاییاد چاطای  ساها   فردیس: د  ایک قانین نگاهر نار

ینیان نابت یز ک  صااد ات  ا افا ایاش  صاد ات محصی ت دانش

ینیان ا  ساها   دهی . د  حال حاضر سه  صاد ات محصی ت دانش

تایانایا    سد.  مانار مار % مر8 حات یز  ک  صاد ات کشی  یز

ها داشتی  کز ایک محصای ت  ینیان یگییی  کز جهش تیلید د  دانش

% ا  سه  ک  سباد صااد اتار کشای   ا 80% یا 20طی  مثال  یز

چنینر یاید صی ت یگیارد تاا ماا  هاز ایک گذا ز داشتز یاشد. هدف

هاز ترا  جهانر داشتز یاشی  کز یرند ایران یاشند. هاااز  شرکت

ینیان ایرانر صحبت کنناد.  عنیان یم شرکت دانش ها یز د  می د آن

 چنینر نداشت . متاسفانز د  قانین اد اک و یرداشت ایک

هاز اجرایر کشی  ا  ا جاع کا  یز نهادهاز عاایمار  منع دستگاه

 ینیان دا د؟ چز تاثیرز د  تیسعز اقتصاد دانش 29د  ماده 

ها سعر شده تا یاخاش خصایصار واقاعار  کالهر: د  ایک سال

هاز وایاتز یاز  شده است کز شرکت منتفع شید. د  سند اشا ه

نهادهاز عایمر، دولتر و غیردولاتار ا  اماکااناات ایاک قااناین 

استفاده نکنند. یا ایک وجید هاچنان د  یعضر میا د یا تایجاز یاز 

کاناد.  یندهایر د  قانین، یراز نهادهاز وایاتز  انات ایاجااد مار

ضاک اینکز یعضر ها اصال دیده نشدند کز یاید اضافز شیند. مثا  

ستاد اجرایر فرمان امام ( ه)، قرا گاه هااز ساا نادگار، یانایااد 

نهادها یاایاا  قاد تاااناد،   ماتضعفان، آستان قدس و غیره. ایک

هااز  هااز شارکات تیاناند و زیلدا  هاتند. خیلر ه  وا د حای ه

اند. د هر صی ت یخش خصیصر واقعر نیاتناد.  دانش ینیان شده

ذکر شده کز فضاهاز یدون استفاده نهاادهاا  28هاینطی  د  ماده 

هاز دانش ینیان قرا  یگیرد. ایک ه  خایب اسات  د  اختیا  شرکت

ه  ید.  یرا  قیبان قد تاند و دا از  انتر  ا یراز شرکت هایر کز 

ه  اکنین سرمایز گذا ز کرده و فضاز کا  اشتراکر ایجاد کردند، 

 مر سا د. ایک مائلز میجب  قایت ناسال  مر شید.

د  ایک سند نی  مانند قانین قبلر یر عرضز و ایجاد اساتاا تااپ هاا 

ینیان یا  گ کاز  هاز دانش تاکید شده ولر جایگاهر یراز شرکت

یاسایدز و زیشرو هاتند دیاده نشاده اسات. جااز خاالار ایاک 

 از یز اکیسیات  می ند؟ ها د  سند چز لطاز شرکت

هاز گذشتز د  تحریم عرضاز نایآو ز   غ  اینکز سال فردیس: یز

هاا افا ایاش زایادا کارده اسات؛  ای  و تعداد استا تاپ میفق ییده

ای  د  تحریم سات تادااضااز فانااو ز و نایآو ز کاز  نتیاناتز

شایناد،  هاز ی  گ و زیشران یخش خصیصر  ا شام  مر شرکت

ینیان یاسایدز و زرتیان ماناناد  هاز دانش میفق یاشی . ایک شرکت

ها کاز هاااان  لیکیمیتییهاز عظیار هاتند کز جلیز ایک واگک

هاا و صادهاا  یندی  و هارکادامشاان ده استا تاپ ها هاتند، مر

هااز  کشد. ایک لیکیمیتییها، شرکت استا تاپ  ا یز دنبال خید مر

و   ، یا ا  سا ز، دانش مدیریتار ینیان کیچم  ا یا تیان مالر دانش

کنند و یاعث یز چرخش د آمدن ک  ایاک  قد ت یرندشان هدایت مر

طای  کا  د   شیند. ایک لیکیمیتییهاز عظیا  یاز اکیسیات  مر

 قانین دیده نشدند.
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یانایاان  آیا سند جهاش تایلایاد داناش

یانایاان  ا  نیا هاز آینده اقتصاد دانش

 دهد؟ زاسخ مر

کااالهاار: د یااا ه یااهاابااید فضاااز 

ها د  ایک سند یندز  وکا  شرکت کاب

کاز اولایاک  شید. د صی تار دیده نار

اولییت و خیاستز هر شارکاتار ایاک 

وکاا   است کز یتیاند د  فضاز کااب

هاایاش  مناسبر کا  کند و محادودیات

نی  کاهش یاید. ضعف دیگر ایک اسات 

هااز جادیاد و  ایجاد نهادها و صندو 

میا ز است. ناباایاد یادناز دولات  ا 

تیسعز و گاتر  یادهایا . یاایاد ا  

نهادهاز میجید تا حد امکان استفااده 

کنی . اگر   م است دست یاز اصاال  

ها ی نی  و نز ایاناکاز ناهااد جادیاد  آن

 دیگرز یز وجید ییاو ی .

تریک گلز فعا ن  فردیس: یکر ا  ی  گ

اقتصادز تعدد مادار ات و ناهاادهااز 

صاد کننده مجی  است  ویکارد کالار 

شید مبتانار  کز د  ایک سند دیده مر

یر مدر ات  دایر نایااات. ناگااهاش 

ییشتار ایاجااد یام سارز ناهاادهاا، 

سا وکا ها و فرایندهاز جدید اسات. 

هاا کاز  مثال اف ایش تاعاداد صانادو 

دهااد.  یااروکااراساار  ا افاا ایااش ماار

تایاناد فاااد ا  شدت مار عالوه، یز یز

 یاشد.

 …سخک آخر

تریک مائلز د  وضعایات  فردیس: مه 

فااعاالاار ایااک اساات کااز ایااک ساانااد 

سرعت اصال  و تصاییاب شاید و  یز

هاز اجرایر آن ایاال  شاید.  نامز آییک

نکتز آخر مک مصراعر ا  قیصر امایاک 

زی  است. کز ایک  و هاا خایالار یاز 

کز ناگهاان چاداد   ود “ یاد  میفت , 

از هاتیا  کاز  د  دو ه”  شید دیر مر

 شید. خیلر  ود دیر مر

یز هات مجاع تشک  هااز داناش یانایاان ایاران، 

نشات ویینا ز معرفر خدمات مالر و اعاتاباا ز 

صندو  نیآو ز و شکیفاایار ویاژه شارکات هااز 

انجاک ماشیک سا ان صنایع غاذائار ”  دانش ینیان 

 مرداد ماه یرگ ا  شد. 28سز شنبز “ ایران

 وبینار
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 هارسانر مجاع تشک  هاز دانش ینیان؛

 یا دید انجاک ازم ا  مرک  نیآو ز انرژیم

انجمن نفت، گاز و پتروشیمی )اپک( طی همرسانی مجمع تشکل های دانش  

 بنیان جهت بررسی زمینه های همکاری از مرکز نوآوری انرژیک بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل های دان  بنیان ایشران،مشجشمشع تششکشل 

های دان  بنیان ایران در راستای رسالت خود در جهت توانمنشدسشازی تششکشل 

های عضو از طریق همرسانی به فرصت های تجاری و تعامل بشا بش ش  هشای 

م تلف زیست بوم دان  بنیان، انجمن نفت، گاز و پتروشیمی )اپک( را به مرکشز 

نوآوری انرژیک معرفی کرد. محمد طاهری دبیر انجمن، ادموند میرزاخانیان عضشو 

 هیات مدیره انجمن از مرکز نوآوری انرژیک بازدید کردند.

روزبه شاهرخی مدیرعامل مرکز نوآوری انرژی، به معرفی خشدمشات بشابشل ارا شه 

توانند  های بزرگ و فعال حوزه نفت و انرژی می پرداخت و گفت: نمایندگان شرکت

های ارا ه ششده از  حل و استفاده از راه”  انرژیک“ با طرح نیازهای فناورانه خود در 

های توانمند، با هزینه کمتری به اهداف خشود در رفشع  جانب کارآفرینان و شرکت

تشوانشنشد فشرایشنشد  های کوچک و نوآور نیز مشی مسا ل مربوطه دست یابند. شرکت

دهی و شبکه مشاوران و  های خود را با استفاده از خدمات شتاب توسعه شرکت

هشای بشزرگ  ای مرکز و دسترسی به بازار فروش شرکت مربیان ت صصی و حرفه

 تسریع کنند.

به گفته وی، مهم ترین امکان پی  بینی شده در مرکز نوآوری انرژی، دسترسی 

به شبکه منتورهای ت صصی صنعت انرژی به کارآفرینان، تیم های فن آور و نوآور 

 است.

طاهری نیز در ادامه با ابراز امیدواری از زمینه فعالیت ت صشصشی مششتشر  فشی 

مابین انجمن و مرکز نوآوری گفت: باید ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در هشر 

دو مجموعه شناسایی شود و پیرو آن تفاهم نامه همکاری در جهت هم افزایشی 

 توانمندیهای طرفین منعقد شود.

عضو متشکل از شرکت های بدرتمند حوزه  285به گفته طاهری، انجمن اپک با 

نفت، گاز و پتروشیمی بانک اطالعاتی ارزشمندی در این حوزه در اخشتشیشار دارد. 

ضمن اینکه شرکت های عضو عالبه بسیاری برای بهره مندی از نوآوری و روش 

 های نوین ارتباطی هستند.

دبیر انجمن اپک افزود: ترکیب نیازهای فناورانه ای که از سوی شرکت های عضو 

انجمن اعالم خواهد شد و دانشجویان نوآور و شبشکشه ای از اسشتشارتشاو هشا و 

فناورهایی که با مرکز نوآوری انرژیک مرتبط هستند، می تواند عامل مشورشری در 

 توسعه زیست بوم دان  بنیان در حوزه انرژی باشد.

 افشیک کالهر  

  ئیس مجاع تشک  هاز دانش ینیان ایران

 

 بازار با استفاده از ابزارهای سلبی و محدود کننده به ربات نمیرسد.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، افشین کالهی ر یس مجمشع تششکشل هشای 

دان  بنیان ایران، بر این باور است که صحبت از راهکارهایی که مشنشجشر بشه 

شده که  گوید: بارها گفته ایجاد ربات در بازار خواهد شد، تکراری است. او می

وکشارهشاسشت کشه  ترین چشالش  ایشن روزهشای کسشب بزرگ «تأمین نقدینگی»

ششود تشا صشاحشبشان  هاست که باعث مشی هم نوسان بیمت ترین دلیل آن مهم

 وکارها و خریداران دچار سردرگمی شوند. کسب

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در همین ارتباط بر ضشرورت حشفشر ارزش 

ها، فروش نفت ایشران  گوید: زمانی که به دلیل تحریم کند و می پول تأکید می

تقرببا به صفر رسیده و دولت هم به همان اندازه در تامین ارز موردنیاز کششور 

دچار مشکل شده، با افزای  پایه پولی، ارزش پول ملی هم کشاهش  پشیشدا 

جای مشورت با ب ش   خواهد. متأسفانه در این شرایط شاهدیم که دولت به

گشیشرد کشه  های کارشناسی، ابداماتی را در پی  می خصوصی و اخذ تصمیم

 بیشتر با ابزارهای سلبی است .

دهد: شاهدیم که هر زمان مشکلی در بازار، برای مثال بشازار ارز  او ادامه می

آید اولین ابدام دولت ایجاد محدودیت در تقاضاست؛ بدون تشوجشه  به وجود می

آید. در بازار ارز در چنشد وبشت اخشیشر ششاهشد  به عواببی که در بازار پی  می

هستیم که وبتی بازار دستوری شد، بیمت ها به جای اینکه تابع بازار باشد 

تا منطق طبیعی خود را طی کند، اما وابسته به تصمیم و حرف شده است و 

 رود. با کوچکترین اتفابی، بیمت ارز یکباره باال می

 صحبت ا   اهکا هاز ایجاد ثبات د  یا ا ، تکرا ز است
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 گفتگی یا سعید ملکر مدیرعام   وناک دا و تیلیدکننده دا وز  مدسیی 

 گذا ز یر تیلید داخ  است از ا  سرمایز تیلید  مدسیی  ناینز 

داده  هاا  خ هاز ژنتایاکار  یاادز د  ویاروس سال گذشتز جهش 80یا  20د  

است، شاهد ازیدمر سا س، مرس و ایی  ییدیا  و ویاروس آنافای نا ا نایا  

هااز  دهاد د  ساال ها نشان مار هاز  یادز داشتز است مجایع ایک جهش

ها  ا حافاو و  ها  ا خیاهی  داشت. یاید زتانای  آینده انیاع جدیدز ا  ویروس

هاز مختلاف   ا د   مینز R&Dهاز علار و  ها  ا اف ایش دهی  فعالیت فرفیت

 ا تاحاریام و   تیسعز داده تا مشایز تحریم سیات  ایانر یدن، ما نی  جامعز

 آماده کنی  تا یتیاند یالفاصلز مداومت کند.

محض تایید و ا ت یهداشت و د ماان کشای  تایساط  تیلید دا وز  مدسیی  یز

شرکت  وناک دا و تیلید شد و اکنین د  حال طر مراح  ثباتار اسات تاا د  

صی ت گاترده تی یع شید. یا سعیدملکر مدیرعاما   هاز کشی  یز ییاا ستان

شرکت  وناک دا و یز گفتگی نشاتی  تا ا  چگینگر و سرعت عا  د  تایلایاد 

هااز  ینیان، ایجاد  یرساخت هاز صنایع دانش گذا ز دا وز  مدسیی ، سیاست

ینیان ا  وز یپرسایا . یاا ماا هاااراه  تحدیق و تیسعز د  حی ه سالمت دانش

 یاشید:

محض تایید دا وز  مدسیی  یراز د ماان  چگینز میفق شدید د   مان کیتاه یز

 کرونا تیسط و ا ت یهداشت اقدام یز تیلید آن کنید؟

اغلب دا وهایر  ا د  سبد تیلیداتاان قرا دادی  کز نایناز داخالار ناداشاتاز 

ها. ضاک اینکاز فاعاالایات ماا د   است یا اولیک تیلیدکننده ییدی  یا ج و اولیک

 ایطز یا دا وهاز آنتر وایرال_ضد ویروس و قا چ_ است کز ا  نظر تکنیلایژز 

گیرد و یز نحیز مشایاز اسات.  یندز دا وز  مدسیییر قرا  مر تیلید د  دستز

هاا  ا  کند کز یاتایانایا  آن هاست  وز ایک دا وها کا  مر ما سالR&D یخش 

تیلید کنی  مانند آسیکلیویر، و یکینا ول کز ا ن د  یا ا  دا ی  و تدریبا ا  ناظار 

کاردیا .  اند. لذا  وز ایک نیع ا  دا وها ا  قبا  کاا  مار تکنیلیژز تیلید مشایز

محض اینکز میضیع کرونا د  کشی  مطر  شد متناسب یا کا کردهایار کاز  یز

عنیان یم شرکت یا تفکر ملر خیاستی  کاکر کنی  و ا  چاناد  قبال داشتی ، یز

 ماه قب  یدون دستی ز ا  یا   وز ایک دا و فکر و کا کردی .

 ینایرایک ا  گذشتز  مینز مطالعاتر  وز دا وز  مدسیی  داشتید؟

یکر ا  نکاتر کز ما استفاده کردی  استفاده صحیح ا  فرصت یید. ضاک اینکز 

 مان داشتز یاشی  و یز یلی  یرساانایا .  تال  کردی  دانش و تکنیلیژز  ا ه 

شادناد. د  دنایاا ها   وز  گذشت، ییاا ان مبتال مار  یرا کز  مان سریع مر

هاا و ناز   ماان یاا آن کردند و ها  دا وهاز مختلف ا  جالز  مدسیی  کا  مر

 تر، ما نی  یز ایک دا و  سیدی . عدب

 از یراز صاد ات وجید دا د یا نگاه فدط یز یا ا  داخلر است؟ یرنامز

یلز نگاه صاد اتر وجید دا د. خیلر ا  کشی هاا ها  د  حاال حااضار ا  ماا 

 د خیاست کردند. امیدوا ی  کز یرنامز صاد اتر خییر ه  داشتز یاشی .

 هاز متفاوت چگینز است؟ یرنامز تیلید و  ساندن دا و یز استان

تاکنین خیلر محدود تی یع کردی . ییاا انر د  شرایط حاد یایاااا ز یایدناد و 

ها دا و تحیی  دهی . ولر طبیعتا دا و یاراز  مراجعز کردند. ناگ یر شدی  یز آن

و ود یز یا ا  فرآیندز  ا یراز ثبت زرونده د  و ا ت یهداشت نیاا  دا د کاز د  

 مان د  حال تیلید مدادیر متناایاهار  حال طر مراح  است. ضاک اینکز ما ه 

کن  یاعاد ا   هاتی  و یعد ا  ایک دا و یز طی  مرتب تیلید خیاهد شد. فکر نار

 طر ایک مرحلز کابیدز ا  نظر دا و د  کشی  داشتز یاشی .

 دهد کز دا و تیلید انبیه داشتز یاشد؟ د  چز یا ه  مانر ایک اتفا   خ مر

 کن  فرف دو هفتز دیگر کام  د اختیا  خیاهد یید. مک فکر مر

دانایاد،  کدام استراتاژز  ا یاراز تاامایاک دا وهااز ضارو ز مانااساب مار

 گذا ز  وز خرید خا جر یا تیلید داخ ؟ سرمایز

طی  کز مدام معظ   هبرز فرمیدند؛ یروکراسر و مشکالت داخالار  ا  هاان

ها و عیا ض ییاا ز کرونا قرا دادند. یعنر گفتند مشکالتر کاز  د   دیف تحری 

قد ز معضالت یروکراسر  د  کشی  ما وجید دا د، یز ایک سز دلی  هاتند. یز
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هاا  ها  ا د   دیف تحاریا  تیانی  آن و مدیریتر داخلر ی  گ هاتند کز ما مر

قرا  یدهی . واقعا یاید ا  مدام معظ   هبرز تشکر کن  اگر حاایت ماتدیا  

هاا ا  صاناعات و تایلایاد  ایشان د  ییات سال گذشتز یایا ز ا  حاایات

تایانایا   نفار د  دولتاردان ما یاشد تا یاو  کنند مر شد. یاید اعتاادیز نار

هاز داخ  تکایاز  یز تیلیدکنندگان داخلر تکیز کنی . معتددم یاید یر تیاناندز

هاا د  داخا  یاا سات و  هاایار کاز ها یاناز تایلایاد آن کنی . مگر حای ه

صرفز نیات. اگر یز کشی هاز زیشرفتز نگاه کنی ، هاز ا  هایاک  یز مدرون

 اند. طریق یز میفدیت  سیده

از  د  ایک شرایط کز د  میانز شییع کرونا هاتی  یز نظر شاا چاز تاجاریاز

هاایار   م اسات، چاز  تیانی  یراز آینده یایاانادو یا ؟ چاز زاروتاکا  مر

هایر نیا مند تارک  ییاشاتار  هایر یاید ییشتر تدییت شیند، چز حی ه شرکت

 هاتند؟

هااز  شده است کز میتااسایاین و جاهاش هاز گذشتز نشان داده د  سال

سال گذشتاز،  80یا  20ها  یاد ییده است. شاا یبینید د   ویروس  ژنتیکر د 

هااز  یاادز  سا س، مرس، ایی   ا داشتی . خید ویروس آنفی نا ا جاهاش

هاا  ا  هاز آینده انایاع جادیاد ا  ویاروس دهد د  سال داشتز کز نشان مر

خیاهی  داشت. ما ه  اگر زایز تیلید دا وهاز دیگر  ا ا  قابا  ناداشاتایا ، 

هااز  تیاناتی  یز ایک سرعت یز ایک دا و دست زیدا کنی . یاید زتانای  نار

هااز ماخاتالاف   ا د   مایاناز R&Dهاز علار و  خید  ا حفو کنی ، فعالیت

ناکرده، دویا ه یا چنیک مشکالار مایاجاز  اف ایش یدهی  کز اگر  و ز خداز

مان  ا تحریم کرده  شدی ، مشایز تحریم سیات  ایانر یدن، ما ه  جامعز

 یاشی . آماده یاشد تا یتیاند یالفاصلز مداومت کند.

ینیان است و ه  زیشارو  از کز ه  دانش یم واحد تحدیق و تیسعز د  حی ه

هایر یاید داشتز  الاللر است، چز ویژگر هاز ییک است و هاگام یا شرکت

 یاشد؟

ها یراز تامیک میاد اولیز نگاه یز ییرون داشتز یااشاناد  ماکک است شرکت 

ها هاز یر تیان داخ  است. تحدیق و تیسعاز  ولر د  تحدیق و تیسعز تکیز

کاناد. ولار یاایاد  قیاتر است کز کار  احت آن  ا واگذا  نااار متاع گران

ها و صرف مناایاع د  حای ه تاحادایاق و  تیجز داشت یخش  یادى ا  ه ینز

از جایاب  تیسعز امکان یا گشت ندا د. اگر قرا  یید هر تحدیق و تایساعاز

تیاناتند کا  یکنند. د  تحدیق و تایساعاز   احتر هاز مر یدهد کز طبیعتا یز

یاید یخشر ا  منایع یرگشت نداشتز یاشد ولر اگر منایعار یاا گاردد، آثاا  

معنیز و مادز دا د. آثا  معنیز د  حی ه ما کز سالمت اسات د  د ماان و 

کام یز  و  و  وان مردم و جامعز خیاهد یید. د  یخش اقتصاادز ها  کاز 

متناسب یا تکنیلیژز ایجادز، یا گشت سرماایاز خاییار خایاهاد داشات. 

گاردد خایالار  گذا ز کنی  آنچاز یارمار ینایرایک اگر یدانی  هرچدد  سرمایز

کنی . د  تالشی  آ ام آ ام یاز ایاک یالای   ا  شاند است، ییشتر ه  کا  مر

 یرسی .

 ینیان چز نیع حاایتر   م دا د؟ د  شرایط یحران یم شرکت دانش

و شکیفایر تشاکار کانا .   خیب شد کز یادآو ز کردید تا ا  صندو  نیآو ز

ینیان یاشد، تیلیادات و یاا ا  داشات و  شرکت ما قب  ا  اینکز قانین دانش

ینیانر استفاده نکردی . ولر د  دو ه مادیاریاتار  ینایرایک ا  تاهیالت دانش

جدید صندو ، خیدشان یز دنبال ا ائز خدمات و تاهیاالت یایدناد و یاا هاا 

 تااس گرفتک و جلااتر گذاشتند.

هاا  مه  هات نباید گاان کنی  ا  شرکتر کز حاایت کردی  ه یناز  یم نکتز

شد. هار حاااایاتار چانادیاک  ا  ییک  فتز یا یهتر یید جاز دیگرز صرف مر

میلیاا د تایماان تااهایاالت 80گردد. یم شرکت ماکک است  یرایر  یا مر

میلیا د تیمان تیلید ثروت کند. تیلید ثروت اکناین د  کشای ماان 800یگیرد و 

ها است. شاا یاید یتیانید تیلید ثروت کنید.  تریک نیا ها و ضرو ت یکر ا  مه 

زاذیار  تیلید ثروت ه  ج  ا  طریق تیلید، نیآو ز، خالقایات و داناش اماکاان

نیا  دا د کز یاخاشار ا  آن   نیات. دانش یراز اینکز تیلید کند یز سرمایز

یز شک  وام و تاهیالت مالر است. اگر د  ایاک حای ه سارماایاز   سرمایز

عالوه یم مادادا   گردد. یز صی ت تیلید ثروت یا مر صرف کنی ، ده یرایر آن یز

هااز  آ ادز عا  نی  میثر است مث  تاریع د  صدو  ماجای هاا، ماعاافایات

مالیاتر و گارکر، ایجاد تعرفز یراز تیلیدکنندگان و غیره د  تیلید ثاروت د  

 کشی  کام شایانر خیاهد کرد.

د  میاجز یا یحران اقتصادز کز شییع ویروس کرونا مایجاب شاد، چاطای  

 خیدتان  ا تطبیق دادید؟ دا وز  مدسیی  چطی  یز اقتصاد شاا کام کرد؟

اغلب دا وهاز تیلید داخ  د  سز تا چها  سال اخیر هیچ تاغایایار قایاااتار 

کز د  یا ا  هیچ کابیدز احااس نشده است و هاچاناان  نداشتند. د حالر

 یز تیلید ادامز دادی .

 ها یا تر  فتز است. ولر ه ینز

د صد اف ایش داشتند. یا فشاا ز کاز د   820تا  40ها گاهر ییش ا   ه ینز

هاا  ایا  کاز د آمادهاا یاا ها یاناز حال حاضر  ویرو هاتی  یز حدز  سیده

مان  ا تاغایایار  سر شده است. ولر ایک سبب نشده است کز ما حی ه سریز

هایاان  ا  کنی  فعالیت کنی  و سعر مر ها کا  مر یدهی . ما د  هاان حی ه

تیاناتی  ا  مایا ان  تیسعز یدهی . اگر یروکراسر د  کشی  کاتر یید و مر

هاا  ا  شید، ک  کانایا  و ها یاناز وا دات محصی تر کز د  داخ  تیلید مر

 شده یید. ینیان تضایک هاز دانش کاهش دهی ؛ فعالیت و یداز شرکت

 ها  ا د  ایک دو ه دشیا  اقتصادز د  چز میدانید؟ آو ز شرکت عام  تاب

مشکالت د  صنایعر کز تیلیدکنناده هااتایا  د  یاحاران   یاوجید هاز ایک 

نیاتی . ا ن د  صنعت غذایر، صنعت دا و، مصالح سااخاتاااانار، تایلایاد 

هااز یایااات ساال  آ ت و غیره مشکلر ندا ی . د  سایاز سایااسات آهک

گذشتز و اشتیا  و فعالیتر کز فعا ن خیدشان داشتند، تیاناتند صنایعر 

 کنند. صنایع کشی   ا حفو مر   ا ایجاد کنند. هایک

 و نکتز آخر.

از کز یاید آنجا  اعتداددا م هر ملتر یاید تشخیص یدهد نداط قیتش و حی ه 

هااز  قدم یگذا د کجا هات کز ه  حال حاضر و ه  آیاناده  ا یاراز ناا 

هاا یاایاد کااانار  گذا ان و استراتژیات یعدز کشی  تضایک کند. سیاست

یاشند کز نداط اتکاز ملت، گذشتز و حال  ا تشخیص یادهاناد. یاز ناظارم، 

 از تیلید است. ندطز اتکا و اتصال ما یز آینده د  هر حی ه



     

     

     

     

     

     

اتحاديه تولیدكنندگان و 

 صادرکنندگان نرم افزار ايران

اتحادیه شرکت های فنی مهندسی 

حفاظت الکترونیک  و شبکه های 

 ایمنی

 اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران

انجمن تولیدکنندگان نرم افزار 

 تلفن همراه ایران

 اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی

انجمن بهینه سازی مصرف 

 انرژی ایران
 انجمن ارگانیک ایران

انجمن شرکت های مهندسی و 

 پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی

 اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین 

آالت سنگین معدنی، ساختمانی و 

 راهسازی

 انجمن ناشران دیجیتال

سندیکا تولیدکنندگان تجهیزات 

 فن آوری اطالعات ایران 
سندیکای تولیدکنندگان داروهای 

 دامپزشکی

 انجمن صنایع خورشیدی
انجمن صادرکنندگان خدمات 

 فنی و مهندسی ایران

 

انجمن صنفی شرکت های 

 اتوماسیون صنعتی

سندیکای تولیدکنندگان مکمل 

 های رژیمی _غذایی ایران 

سندیکای شناسایی و 

 مکانیابی رادیویی

سندیکای صاحبان صنایع 

 داروهای انسانی ایران
 سندیکای صنعت برق

فدراسیون صادرات انرژی و  سندیکای صنعت م ابرات

 صنایع وابسته ایران

کانون طراحی و مهندسی و 

 طراحی مونتاژ ایران

    

    

 انجمن شرکت های 

 دان  بنیان استان  کرمان
 انجمن شرکت های

دان  بنیان استان  لرستان   
 انجمن شرکت های

دان  بنیان استان مرکزی   

 انجاک هاز استانر

انجمن صنفی کارفرمایی ماشین 

 سازان صنایع غذایی ایران

 

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

 محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران

 انجمن شرکت های دان  بنیان سالمت تهران انجمن شرکت های دان  بنیان خراسان رضوی  انجمن شرکت های دان  بنیان استان اصفهان 

 انجمن شرکت های دان  بنیان سالمت همدان

 انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون 
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انجمن تولیدکنندگان حالل های 

 هیدروکربنی ایران 

انجمن صنفی تولیدکنندگان و فن آوران 

 صنعتی ساختمان 


