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 مجمع تشکل های دانش بنیان ایران

 توان برای فعاالن اقتصادی نسخه شفابخش پیچید پشت درهای بسته نمی

 
 
 

 فهرست 

توان براای  پشت درهای بسته نمی •

فعاالن اقتصادی نسخه شفابخر  

 پیچید ..........................................

 اخبار دان  بنیان ........................ •

 پوستا ....................................... •

آب رفتن سامایه، ترویریرددرنرنرد ران  •

 دند ............................. راتهدیدمی

حکماانی فضای مجازی در دشرور  •

مررررنرررر رررر   خشررررب   برررری

 است ........................................

 

اعضای مجمع تشکل های دانر   •

 بنیان ایاان ...............................

  ادآ ری   اجاا: ر ابط عمومی 

 مجمع تشکل های دان  بنیان ایاان

 

 

 028-81088088: تلفن تماس

 028-87997998: فکس

نشانی ایکتا نیکی: 

info@daneshbonyan.co 

 daneshbonyan.co: نشانی سایت

 @daneshbonyan8878:  تلگاام

//:https: اینستا اام 

instagram.com/daneshbonyan.co?

igshid=hghe88r0kxo2 

نخستین نشست بارسی راهکارهرای 

 رفع موانع تویید با زار شد. 

در این نشست، افشین دالهی رئیس 

برنریران ایراان  های دان  مجمع تشکل

هرای  عنوان یکی از اعضای تشرکرل به

های  بخ  خصوصی مشکالت شادت

بنیان   م رایربرات فرعراالن ایرن  دان 

 حوزه را از د یت سیزدهم م اح داد:

 ی با بیان اینکه حادمیت به درسرتری 

تصمیم  افت تا باای فاصله  افتن از 

حرروزه نررفررترری   درآمرردهررای آن 

ادوسیستم مناسبی ایجاد دند،  فت: 

شماری دره  های انگشت یکی از بخ 

هررای  در سررایررهررای اخرریررا فررعررایرریررت

ارزشمندی انجام داده ادروسریرسرترم 

 بنیان دشور است. دان 

دررالهرری ا ررهررار درراد: امررا برره نرر ررا 

رسررد  ررام د م ایررن اسررت درره  مرری

بنیانی ده تا درنرون  های دان  شادت

انرد  ای رشد دراده در یب فضای  لخانه

ایمللی دراده  را  ارد فضای ملی   بین

دشور سهمی باایشران در  GDP  در 

 ن ا بگیایم.

هررایرری مررواجرره   ی امررا بررا  ررایرر 

هسررترریررم، تصررایررم درراد: تررعررامررالت 

ایمللی به دییل تحایم   مشرکرالت  بین

ناشی از آن، با برازارهرای صرادراتری، 

هررای خررارجرری     ررراری سررامررایرره

های نوین ترایریرا  دستاسی به فنا ری

 منفی  راشته است.

دالهی بیان داد: مسایه دیگا ایرنرکره، 

ها در فضای مناسربری دره از  شادت

درنرنرد  شود، رشد مری آنها حمایت می

اما به محض اینکه می خرواهرنرد  ارد 

فضای اقترصرادی دشرور شرونرد بره 

 دنند. ای باخورد می مشکالت عدیده
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اما به محض اینکه می خواهند  ارد فضای اقتصادی دشور شرونرد 

درنرنرد دره امریرد ارم در د یرت  ای باخورد مری به مشکالت عدیده

 سیزدهم این موانع باطاف شود.

برنریران، فرنرا ر    های دانر   ی عنوان داد: عال ه با اینها، شادت

نوآ ر ارتباط مناسبی با بازار ندارند    ون فضای اقتصادی   دسر  

توانند در    دار دشور انحصاری بوده   رقابت در آن  جود ندارد، نمی

 این بازار اقبایی به دست بیا رند.

بنیان ایاان تامین سامایه را از دیرگرا  های دان  رئیس مجمع تشکل

هرای دانسرت    های موجود با سا راه فعاییت این شرادرت  ای 

هایی  بنیان در مسیا فعاییت خود از حمایت های دان   فت: شادت

 یاند اما، این همه ماجاا نیرسرت.  در قای   ام   تسهیالت بهاه می

هرا بره خروبری براقراار  آپ ها   استارت  ااده، ارتباط میان هلدینگ

 نشده ده   یفه اتاق ایاان باقااری این تعامالت است.

ها، عدم  جود قوانین   در براخری مروارد   ی مشکالت ر والتوری

های فعاییت دس    درارهرا   جود قوانین مضاعف را از دیگا  ای 

در این ادوسیستم دانست   افز د: از د یرت سریرزدهرم انرتر رار 

ر د امنیت اقتصادی باای فعاالن اقتصادی، یبات در قروانریرن    می

 های فعاالن اقتصادی را در دستور دار خود قاار دهد. فعاییت

دالهی اضافه داد: ضمن اینکه الزم است در ادامه فعایریرت د یرت 

هرای  فعلی سیاست جایگزینی  اردات با استااتژی تمادز با مرزیرت

نسبی   رقابتی به من ور دس  ارزش افز ده بیشتا، مورد تروجره 

 قاار  یاد.

برنریران در دشرور   ی با بیان اینکه در حال حاضا ادوسیستم دان 

 یای مشخرصری راجرع بره آن نرداریرم،  فعال شده اما هنوز جهت

های اقتصادی را در داخل  تصایم داد: این ده بخواهیم همه فعاییت

دشور انجام دهیم، خالف علم اقتصاد است. از ایرن ر ، در د یرت 

سیزدهم باید بین د یت   نهادهای صنفی دیایوگ باقراار شرود ترا 

بتوانیم با دمب یکدیگا مشکالت موجود را حل دنیم.  اادره، پشرت 

توان باای فعاالن اقتصادی نسخره شرفرابرخر   درهای بسته نمی

 پیچید.

 

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به رسمیت شناخته نشده است

بنیان ایاان برا  های دان  در ادامه این نشست دبیادل مجمع تشکل

 8، 2های  استناد با قانون بهبود مستما محیط دس    دار به ماده

این قانون اشاره داده    فت: با اساس این قرانرون د یرت    87  

اند در مااحل بارسی مروضروعرات  های اجاایی مکلف شده دستگاه

هرا     دار، تد ین یا اصالح مقارات، بخشنامه مابوط به محیط دس 

های اقتصادی مابوطه را مورد تروجره  های اجاایی ن ا تشکل ر یه

 ای نبودیم. قاار دهند ده تا دنون شاهد  نین مقویه

هرای  سحا بنکدارپور زمان طوالنی اخر مجوز   یبت شادت، هزیرنره

بنیان  ... را از مهمتاین مشکالت  باالی فعاییت در ادوسیستم دان 

هرا دانسرت    رفرت: هرمریرن  بنیان موجود در حوزه فعاییت دان 

مسائل به  اها ساده انگیزه فعاییت را از جوانان  افرتره   براعر  

 شود. ایجاد مشکالت اقتصادی می

 ی تصایم داد: جلو یای از  اردات بد ن نگاه علمی   بره برهرانره 

های هنگفت   عدم پاداخرت بره  حمایت از تویید داخلی، اخر ماییات

هرای صرورت  رافرتره تروسرط نرهرادهرا    سرفرارش  موقع هزینه

های د یتی از دیگا مسائلی است ده ادامه حیات را براای  سازمان

 بنیان سخت داده است. های دان   احدهای توییدی   شادت

 27سال سوم،  شماره 
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به  زارش ر ابط عمومی مجمع تشرکرل هرای دانر  

بنیان ایاان، به نقل از معا نت علمی   فنا ری ریاسرت 

برنریران    سازی اقتصاد دانر  جمهوری، ستاد فاهنگ

توسعه صنایع نام   خالق، به عنوان متویی این حروزه 

های قرانرونری در  در دشور تالش داده است تا  افیت

هرای  این بخ  را توسعه بخشد، با این اساس شادت

های فاهنگی، صنایع نرام   خرالق، بره  فعال در حوزه

 شوند. شناخته می 8بنیان نوع  عنوان شادت دان 

هرای  ای براای ارزیرابری شرادرت در این راستا مصوبه

هرا    بنیان نوع سه در همکاری با مادز شرادرت دان 

بنیان مرعرا نرت عرلرمری   فرنرا ری  موسسات دان 

جمهروری ترهریره شرده اسرت. پریر  از ایرن  ریاست

هرای خرالق مرنرترشرا شرد.  فااخوانی باای شرادرت

 یژه نوبت به موسسات فعال در حوزه  به صورت ادنون

 علوم انسانی   اجتماعی رسید.

در راسرررترررای اجررراای مصررروبررره آیررریرررن نرررامررره 

هرا    ، شرادرت8نروع  بنیان های دان  شادت ارزیابی

موسسات فعال در حوزه علوم انسانی   اجرترمراعری، 

تیاماه سال جاری با مااجعه به سایت  27می توانند از 

برنریران  هرا   مرسسرسرات دانر  ارزیابی مادز شادت

جرمرهروری بره  معا نرت عرلرمری   فرنرا ری ریراسرت

نسبت به یربرت نرام    reg.daneshbonyan.ir نشانی

 اقدام دنند. دان  بنیان ارزیابی دریافت تاییدیه

محصول یا خدمت شادت متقاضی باید در قرایر  یرب 

ر ش، ایگو، مدل یا راه حل با ر ی یب سازمران،  را ه 

شده یا در قایر   مستند یا افااد پیاده سازی   نتایج آن

 یب نام افزار یا سایت ارائه شده باشد.

همچنین ا ا شادت یا موسسه متقاضی تویید درنرنرده 

محصول است، نمونه ا ییه آن محصول برایرد سراخرتره 

دهنده خردمرات اسرت، خردمرات  شده باشد   ا ا ارائه

 شادت دارای اسناد فا ش باشد.

بنیان شدن شادت فعرال در  یکی دیگا از شاایط دان 

نریرز ایرن اسرت دره  علوم انسانی   اجتمراعری حوزه

محصول یا خدمت شادت، ناشری از فرعرایریرت هرای 

 تحقی    توسعه باشد.

هرای مرعرمرول در حروزه  باید یادآ ری داد ده، فعاییرت

علوم انسانی   اجتماعی مرانرنرد آمروزش، پرژ هر ، 

انتشار   تا یج م ای  علمی یا داده ها بصورت دتراب، 

مقایه، پایان نامه، سایت یرا نرام افرزار، پرا اه هرای 

پژ هشی سفارشی بد ن داربسرت، فرعرایریرت هرای 

معمول در حوزه ر انشناسی، مدیرایرت، ارتربراطرات   

ن ایا آن در صورتی ده فاقد شا ط فوق باشند، مرورد 

 تایید قاار نخواهند  افت.

ترا مری  متقاضیان محتام باای دس  اطرالعرات بریر 

بخ  یبت نرام  daneshbonyan.isti.ir توانند به آدرس

 دنند.   ارزیابی مااجعه 

 اخبار دانش بنیان
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نخستین نشست بارسی راهکارهای رفع موانع تویید در 

های اقتصاد مقا متی  د یت سیزدهم از سلسله نشست

در د یت سیزدهم توسط مادز شتابدهی صرادرات اتراق 

ایاان   با همکاری مجمع تشکل های دان  بنیان ایراان، 

 با زار شد. 

 با مشارکت مجمع تشکل های دانش بنیان ایران برگزار شد:

 27سال سوم،  شماره 
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 کند آب رفتن سرمایه، تولیدکنندگان را تهدید می

مدیاعامل شادت ایکتا نیب باتا در راب ه با  ضعیت تویید در ایراان 

ایرم هرمران   فت: در د سال  رشته هاآنچه ده فا ختیم نتوانسرتره

تعداد را به انبار خودمان با ادانیم   این یعنی تحلیل رفتن سرامرایره 

توییددنند ان ده در شاایط فعلی یکی از خ اات بزر ی است ده برا 

 آن مواجه هستیم.

مدیاعامل شادت ایکتا نیب باتا مستقا در پرار  عرلرم   فرنرا ری 

پادیس در راب ه با فعاییت این شادت در  فتگو با ر ابرط عرمرومری 

بنیان ایاان با بیان اینکه، مهمتاین فرعرایریرت  های دان  مجمع تشکل

این شادت افزای  د باابای  افیت تویید دستگاه بیهروشری اتراق 

عمل به همااه دستگاه تنفس مصنوعی) نتیالتور( متناس  برا د ره 

 دا نا بوده است.

هرای  محمدرضا دمپانی سعید با بیان اینکه این طراح در زمراه طراح

دالن ملی فنا ری قاار دارد،  فت: این محصول بعد از طری هشرت 

 سال فاآیند تحقی    توسعه توانسته به بازار راه پیدا دند. 

های موجود با سا راه فعاییرت ایرن شرادرت،   ی در راب ه با  ای 

های توییدی در داخل دشور همواره یرکرسرای   فت: در حوزه فعاییت

مشکالت عمومی  جود دارد ده همه با آن  اقف هستیم. امرا، جردا 

های داری این شادرت  از آنها یب مقویه اساسی ده در حوزه فعاییت

 جود دارد، مسایه ارز د یتی است.تا جاییکه، این یکی از آرز هرای 

ماست ده در دشور به هیچ عنوان ارز تاجیحی  جود نداشته باشرد. 

تروانرنرد   ااده، معتقدم توییددنند ان   صادردنند ان هنرگرامری مری

موف  باشند ده در یب فضای تب ناخی ارز به فعاییرت خرود ادامره 

 دهند.

دمپانی ا هار داد: یکی دیگا از مشکالتی ده در د  سرال  ررشرتره 

های اساسی داده اسرت، عردم  جرود  توییددنند ان را د ار  ای 

ای  هرا   مرواد ا یریره یبات ناخ ارز   در پی آن افزای  قیمت نهادینه

 شود   بسیار آزاردهنده است. است ده در داخل دشور تویید می

 ی تصایم داد: هاقدر عم  فنا ری باالتا   ارزبرای درمرترا براشرد 

طبیعتا مواد ا ییه داخلی ده توییددننده نیاز دارد درصد بسیار باالیری 

هاست   ا ا ناخ  ارز را با قریرمرت  خواهد بود ده عمده آنها از نهادینه

شود، مقایسه دنیم مرتروجره  ها ده در داخل دشور تویید می نهادینه

شویم ده از افرزایر  نراخ ارز  ها می افزای  قیمت اینگونه نهادینه

جلو زده   در مواقعی به د  یا سه باابا افرزایر  نراخ ارز رسریرده 

 است.

شود توییددنند انی ده مواد ا یریره  دمپانی افز د: این اما باع  می

دنند   دارای فنا ری  بیشتا داالهای خود را از مواد داخلی تامین می

عم  باالیی هستند، قیرمرت ترمرام شرده براالترای را نسربرت بره 

 ارددنند ان حتی در شاایط ارز یکسان داشته باشند. طبیرعرترا ایرن 

دند   این توییددننده  مقویه فضای مناسبی را باای تویید فااهم نمی

 شود.  است ده در نهایت متضار می

این فعال اقتصادی تادید داد: صحرت ایرن ادعرا ایرن اسرت دره در 

ایم همان تعداد را بره  د سال  رشته هاآنچه ده فا ختیم نتوانسته

انبار خودمان با ادانیرم   ایرن یرعرنری ترحرلریرل رفرترن سرامرایره 

توییددنند ان ده در شاایط فعلی یکی از خ اات بزر ی است ده برا 

 آن مواجه هستیم.

دمپانی ادامه داد: مورد دیگا به دمبود سامایه در  رادشری دره در 

 ادد؛ به این معنا ده، با توجره بره   احدهای توییدی  جود دارد بامی

هرای بسریرار دروتراه،  تورم در جامعه آن هرم در زمران  افزای  ناخ

ها باای توییرد خرود در  ای ده شادت طبیعی است ده بانامه بودجه

 شود. اند، محق  نمی ن ا  افته

ها  ه در بخ  ارزی   ی در پایان خاطانشان داد: طبیعتا یبات قیمت

تواند منجا به ر ن  اقتصادی   ر ن  تویریرد     ه در بخ  داخل می

در دشور شود. ایبته موارد عام دیگای هم  جود دارد ده بره فضرای 

 ادد.  ااده، در این حوزه هم با مشکالت مترعرددی   دار بامی دس 

ر  هستیم. دییل  جود این مشکالت هم این است ده بسریراری  ر به

 شود. قوانین ماتبط با این موضوعات در دشور اجاا نمی

 27سال سوم،  شماره 
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 منطق است حکمرانی فضای مجازی در کشور خشک و بی

برنریران اتراق   دارهای دانر  جلسه مجازی دمیسیون دس 

طاح حمایت از حقوق دارباان   «ایاان با هدف بارسی مفاد 

با حضور مدیادل ن ارت »خدمات پایه داربادی فضای مجازی

  ارزیررابرری فررنررا ری مررادررز مررلرری فضررای مررجررازی   از 

 درارهرای  دنند ان طاح، ریریرس درمریرسریرون دسر  تد ین

 درارهرای نروآ ری    بنیان اتاق ایاان   فعراالن دسر  دان 

 بنیان با زار شد. دان 

ه  زارش ر ابط عمومی مجمع تشکرل هرای دانر  برنریران 

درنرنرد ران  ایاان، در ابتدای این جلسه عباس ماادی از تد ین

طاح با بیان اینکه قاار با این بود ده موضوع هرمراهرنرگری   

هرای مرترویری فضرای مرجرازی تروسرط  افزایی دستگاه هم

شوراهایی ده در این حوزه  جود دارد پیگیای شرود،  رفرت: 

سال  رشته  نین اتفاقی نیرفرتراد، بره  80اما، متاسفانه در 

این معنا ده شورای عایری فضرای مرجرازی نرتروانسرت آن 

جایگاهی ده مد ن ا مقام مع م رهبای برود را پریردا درنرد، 

ضمن اینکه مادز ملی فضای مجازی نیز به عرنروان قراار راه 

 محوری مدیایت فضای مجازی به رسمیت شناخته نشد.

مدیادل ن ارت   ارزیابی فنا ری مادز ملی فضرای مرجرازی 

های مدیایرت  ها موضوعاتی است ده به الیه تصایم داد: این

 ادد. به این معنا ده ا ا برخرواهریرم در  فضای مجازی بامی

تروان  رفرت  های حکماانی این بح  را شاح دهیم، مری الیه

حکماانی فضای مجازی در دشورها در سره سر رم انرجرام 

تاین سر رم زیراسراخرت، سر رم برعردی   یاد. در پایین می

خدمات   مدیایت خدمات   در براالترایرن سر رم هرم ایرن 

  یاد. حکماانی در الیه محتوا صورت می

 ی ادامه داد: در این میان ها قدر از الیه محتوا فاصله  افته 

  به الیه زیاساخت نزدیب شویم ابزارهای مردیرایرت فضرای 

عنوان مثال در الیه  شوند. به مجازی در دشورها محد دتا می

شود   به جای داشرترن  محتوا تنها با فاد متخلف باخورد می

نگاه سلبی   مسد د دادن، مدیایت با شها ندان   دراربراان 

 شود. فضای مجازی همااه می

ها یرب  ماادی عنوان داد: در حکماانی در الیه خدمات، د یت

تا آمده   از د یت همااه تبدیل به د یت پاسخگرو  س م پایین

درنرنرد از مرنرافرع  ها سعری مری شود؛ در این الیه د یت می

 دارباان خود در فضای مجازی حمایت دنند.

تاین الیه حکماانی فرقرط یرب ابرزار  بنا به  فته  ی در پایین

باای مدیایت فضای مجازی  جود دارد   آن هم فریرلرترایرنرگ 

ها در باابرا مرادم قراار  است. در این حایت دشورها   د یت

هند یب تصویا خشب    دارند   تصویای ده از خود نشان می

درنرد. ایرن هرمران  من   است ده دارباان را در  نرمری بی

 یزی است ده ادنون در حکماانی فضرای مرجرازی دشرور 

 شاهد آن هستیم.

ماادی اذعان داد: سوای این  ای ، در حروزه حرکرمراانری 

های جانبی دیرگرا هرم  فضای مجازی دشور یکسای  ای 

  جود دارد. 
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 ی ادامه داد: ا ا قاار باشد س م حادمیتری در دشرورمران بره 

س م خدمات   بعد از آن به س م محتوا ارتقا پیدا دند یرکرسرای 

هرای  های دیگای مانند تحایم   عردم هرمرکراری شرادرت  ای 

خارجی هم با سا راه قاار دارد. ضمن اینکه در ایرن مریران برایرد 

 نیازها   منافع شها ندان هم در ن ا  افته شود.

ماادی از تد ین دنند ان طاح حمایت از حقوق دارباان   خردمرات 

پایه داربادی فضای مجازی  فت: تغییا نگاه ما نسبت به  ضعیرت 

های دشور در حوزه ارتقای س م حکماانی از سر رم    نیازمندی

زیاساخت به س وح باالتا مرجرمروعره ای از ایرن مرعرضرالت   

 مشکالت است ده باید مورد توجه   بارسی قاار  یاد.

 در این طرح چه مواردی دیده شده است؟

تاین   ی تادید داد: دمیسیون عایی فضای مجازی به عنوان عایی

 ریرای خردمرات فضرای مرجرازی ترعریریرن شرد    ماجع تصمیرم

ای از   ایفی ده باید انجام دهد باای  تعییرن ترکرلریرف  مجموعه

شده است. شوراهای موازی با شورای عرایری فضرای مرجرازی 

تعیین تکلیف شدند. در این طاح شورای عایی فنرا ری اطرالعرات 

حرف   شورای اجاایی فنا ری اطالعات جایگزین آن شد. موضوع 

های  زارت  دیگای ده در این طاح دیده شده است بح  ماموریت

ارتباطات   فنا ری اطرالعرات اسرت. در ایرن طراح از عرنرا یرن 

های این  زارتخانه حرف نشده اسرت برلرکره، ترنرهرا در  ماموریت

هرای خرود را   ار وب مصوبات دمیسیون باالدستی باید فعاییرت

 انجام دهد.

ماادی افز د: بخ  دیگای ده در این طاح  جود دارد، بح  حایرم 

هرای اسراسری  خصوصی دارباان اسرت دره یرکری از  رایر 

شود. موضوع بری  حکماانی فضای مجازی در دشور محسوب می

اعتمادی بخشی از دارباان فضای مجازی در موضوع حفظ حرایرم 

خصوصیشان نیز موضوع دیگای است ده در این طاح برا اسراس 

این موضوع مواردی دیده شده است. با اساس آن قوه قضرائریره 

قانون اساسی در فضای مجازی را  27مکلف شده ن امنامه اصل 

 تد ین، مشخص   تایید داده   به تصوی  دمیسیون باساند.

ماادی بیان داد: دستاسی خارج از ضروابرط ضرابر ران قضرایری 

انگاری شده است؛ برا  موضوع دیگای است ده در این بخ  جام

نرامره  اساس آن ضاب ان قضایی اجازه ندارند خارج از آنچه در آیین

آ ری   جود دارد فعاییت دنند. در بخ  دیگای از این طراح، جرمرع

ها توسط خدمات فضای مجازی منع شرده اسرت   دسری  داده

آ ری درنرد. مروضروع آخرا هرم  اجازه ندارد داده دارباان را جرمرع

های دارباان   مسو ییت خدمات در قربرال  موضوع حفا ت از داده

 داده دارباان است ده در این قانون مشخص شده است.

 ی تصایم داد: اما در خصوص استفراده از خردمرات دراربراپرایره 

خارجی در این نسخه مواردی اصالح شده است. برا اسراس آن، 

خدمات خارجی باای فعاییت در دشور باید د  مروضروع را یرحرا  

دنند؛ ا ل اینکه در سایت خدمات پایه داربادی یبت نرام درنرنرد   

ای باای فعاییت در داخل دشور معافی درنرنرد ترا مسریرا  نماینده

 ارتباطی فااهم باشد. 

ها هم ده یب  رایر  جردی  ماادی ادامه داد: موضوع فیلتاشکن

است در این نسخه دیده شده است. در نسخره جردیرد ترویریرد   

ها ممنوعیت دارد   استفاده شخرصری از  توزیع تجاری فیلتاشکن

های قانونی مجاز شرمراده  آن منعی ندارد   ایبته ارائه فیلتاشکن

 شده است.

های خود تادید دراد: مسریرا اصرالح مسرد د   ی در پایان صحبت

نیست   آماده شنیدن پیشنهادات   انتقادات همه صاحبنر راان   

 فعاالن این حوزه هستیم.

 رو شویم با نگاه تخصصی با این حوزه روبه

بنیان ایراان، در  های دان  به  زارش ر ابط عمومی مجمع تشکل

برنریران   درارهرای دانر  ادامه این جلسه رییس دمیسیون دس 

اتاق ایاان با اشاره به اینکه تغییااتی ده دائمرا در طراح اعرمرال 

هرای  شود جای خوشحایی دارد،  فت: درمورد طاح صرحربرت می

 بسیاری شده است   ایاادات زیادی م اح شده است.

افشین دالهی ا هار داد: یکی از ایاادات موجود ایرن اسرت دره 

دمیسیون عایی در این طاح تعیین شده ده فااتا از شورای عایی 

فضای مجازی    زارت ارتباطات نقشی در این طاح براای آن در 

 ن ا  افته شده است.

بنیان ایاان ادامه داد: در حرایریرکره،  های دان  رییس مجمع تشکل

تادی  موجود اصال تخصصی نیست   تادی  براالدسرتری اسرت. 

هرای مشرابره نشران داده در  رنریرن  این در حاییست ده تجابه

 ریراد. ایرن حروزه  های تخصصی صورت نرمری اجتماعاتی تصمیم

بسیار تخصصی است   تاییا بسزایری در فرعرایریرت   دسر    

 دارهای این حوزه دارد   باید با نگاه تخصصی به آن نگاه داد.

هرای خرارجری در داخرل   ی افز د: موضوع دیگا فعاییت شادت

دشور است ده در این طاح اصرالح شرده اسرت. امرا بره نر را 

ها  جود دارد، ما با مشکالت متعرددی  رسد تا زمانی ده تحایم می

ها در ایراان یربرت  در این حوزه ر به ر  هستیم   اینکه این شادت

 نام داده   نماینده معافی دنند تقایبا غیاممکن است.

دالهی تصایم داد: اینکه در این طاح   رایرف  زارت ارتربراطرات 

اصالح شده   از حی ه اختیارات آن درم شرده مروضروع مرهرمری 

دار  است. ایبته، نکته مثبت این طاح بح  حایم خصوصی   هویت

هاست ده به ن ام نکته قابل توجهی محسوب مری  دی شدن آی

 شود. شود   از نقاط قوت این طاح محسوب می

 27سال سوم،  شماره 
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