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از درحالیپیشنویسقانو صیانات

حقوقکاربرا وخدماتپایهکارباردی

مااد  فضایمجازیبرایتصویبذیه

اسات۵۸ قانو اساسیقرارگرفتاه

کهبهباورفعاال اینعرصهاینطار 

درهمچنا چالش بادو  هاییداردو

نظرگرفتنواقعیاتموجوددرجاماعاه

 تدوینشد است.

باه آنهاتاکیددارندبرایآنلهاینطر 

نفعکسبوکارهایمبتنیبرفناوری

اطالعاتباشدبایدنحو ارائهآ تغییر

کارد  کند،ومنآنلهبهجایمطار 

یاا  بسااتااه درهااای پشاات در آ 

ماجالاس کمیسیو درصحنعالانای

 ارائهشود.

ماجاماع عاماومای رواباط بهگزارش

تشلههایدانشبنیا ایرا ،بهنقه

 طار  حاقاوق“ ازایسنا، از صایاانات

کاربرا وخدماتپایهکاربردیفضاای

”  مجاازی ناام باا حااال صایاانات“ کاه

شانااخاتاه”  کاربرا درفضایمجاازی

ماطار می شود،چندسالگاششاتاه

ماجالاس نُاقاه شدواخیرانیزمجددا

جااری ساال شد ودراوایهتیارماا 

اسااالماای شااورای مااجاالااس از سار

 درآورد است.

نسخهبازنویسیشد وبهبیا بهتار

نسخهاصال شد اینطر دردستور

باه کاه کارمجلسقراردارددرحالی

باورکارشناسا دراینطر ،همچنا 

وامان اسات. مشلالتاصلیباقای

کاارهاای و کساب اینله،بسیاریاز

مبتنیبرفناوریاطالعاتبهاینطر 

اناتاشاار باا و دادناد نشاا  واکنش

اصاال هاونامهبیانیه هاییخواستاار

 آ شدند.
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مصاوباه باراسااس دراینطر کمیسیو عالیتنظیممقرراتکه

ماناظاور جلسههشتمشورایعالیفضایمجازیایجادشد،باه

تاناظایام اجرایمصوباتاینشوراوقوانینمربوطبهعنوا مرجع

مقرراتخدماتپایهکاربردی،خدماتارتباطاتیوفناوریاطالعاات

مارتاباط شناختهشد کهدرترکیباینکمیسیو درکنارنهادهای

ساتااد نهادهاییچو سازما صداوسیما،وزیراطالعات،رئایاس

و کهنیروهایمسلح،فرماند کهسپا پاسدارا انقالباسالمی

 شود.فرماند نیرویانتظامیدید می

فاعاالایات۱۱عالو برآ درماد  بار ماجاوز طر صیانت،برصدور

و دارد خدماتاثرگشارپایهکاربردیبومی،داخلیوخارجیتاکایاد

عروهوفعالیتخدماتپایهکاارباردی” درتبصر ی آ آمد است:

خارجیاثرگشارمستلزممعرفینمایند قانونیوپشیرشتاعاهادات

مای”.  ابالغیکمیسیو است درحالاینسوالایاجااد کاه شاود

درها،چگونهشرکتفضایتحریم ثابات هایفناورخارجیامالاا 

طار  ایان کشوررادارند؟!فعاال اینعرصهمعتقدندبرند اصلی

شابالاهاپراتورهاخواهندبود؛چراکهبهانسدادپلتفرم و هاایهاا

سااخات بارای کاه هساتاناد اپاراتاورهاا ایان اجتماعیخارجی،

 هایداخلیبهمشاکراتدعوتخواهندشد!پلتفرم

باه اسات همچنینبراساستصمیماتاتخاذشد ،اینطر قارار

در۵۸جایطر درصحنعلنیمجلستحتماد  قانو اساسای

چاهکمیسیو طر وتصویبشودواینسوالایجادمی شودکاه

تااثایارگاشاری از ورورتیوجودداردکهچنینطرحیبااینحاجام

آ ۵۸اجتماعی،ذیهماد  از نادرت باه قانو اساسیکهبسیار

 شود،تصویبشود!استفاد می

دربهاعتقادرییسمجمعتشله هایدانشبنیا ،عدمشفاافایات

مای یاادآور و اسات باود  شاوداینطر عامدانهوهوشمنداناه

از“ شایدبهتربودناماینطر راباعنوا  که صایاانات یاا حمایات

 کردندنهحمایتمردموکاربرا .نامگشاریمی” حاکمیت

 تلرارتجربهناموفقحمایتازتولیدداخه

وگوباابنیا درگفتهایدانشافشینکالهی،رییسمجمعتشله

خادماات“ ایسنا،بااشار بهطر  قانو حمایتازحقوقکاربرا و

مای”  پایهکاربردیفضایمجازی ناظار باه رساد باتاکیدبراینالاه

کاناناد  ماحادود افازود:محتوایاینطر حاویماوارد اسات، ای

مای ناظار کاهمتاسفانهاینطر خیلیشفافنیستوباه رساد

ازعامداًاینطر بهگونه ایتدوینشد استکهدرمتنماواردی

را آ  محدودیتمشاهد نشود،ولیدرعمهاتفاقبیفتد؛نماوناه

اشاار توا بهحضورشرکتمی هایخارجیبرایحضوردرایرا 

 کرد.

پالاتافارم درویادامهداد:برایناساس،صاحباا  خاارجای هاای

پالاتافارم درشرایطتحریماملا حضوردرایرا راندارندواین هاا

 آیند احتماالفیلترخواهندشد.

مادکالهیبابیا اینلهدراینطر حمایتازپلتفرم داخالای های

قادیاماینظراست،اظهارکرد:بهنظرمی رسدکهتجربهناموفق

تلرارخواهد”  حمایتازتولیدداخهباایجادمحدودیتبرایدیگرا “ 

 شد،ولیهیچگا اینرویلردبهنتیجهنرسید است.

هایدانشبنیا ،اوافهکرد:عالو برمحتاوایرییسمجمعتشله

ایان در اینطر کهجایبحثزیادیداردوازسویمتخاصاصاا ،

ارائاه زمینهنقدهایدرستومنصفانهبسیاریارائهشد،درنحو 

 شود.اینطر نیزمشلالتزیادیمشاهد می

ایان ویباتاکیدبراینلهنحو ارائهطر جداازمووو شافاافایات

طر است،خاطرنشا کرد:اینباعثتاسفاست،چو قاناونای

دری چنینسطحیکهتقریباهمهکاربرا فضایمجازیراتاحات

تصاویابدهد،سعیمیتاثیرقرارمی باه شودبهدورازشفافیت

رویالارد ایان ماتااسافااناه ولای برسدوایننادرستخواهدبود،

 هوشمندانهاستوعامدانهاینروالطیشد است.

ماجاازی کالهیدراینبار توویحداد:طرحیکهدرحوز فضاای

شارکات داناشتدوینشد کهآثارآ درکسبوکارمردمو هاای

طار آپبنیا واستارت هاتاثیرگشاراست،درکمیسیو فرهناگای

کانادشد استواینامراولینعالمتسوالرادرذهنایجادمای

کاه کهچرااینطر درکمیسیو فرهنگیمطر شد ،درحاالای

هایمرتبطبااینطر بایددرکمیسیو اقتصادی،صنایعوکارگرو 

 شد.فناوریاطالعاتطر می

ویبابیا اینلهشایدبهدلیههمرا بود فضایفلریکمیسیاو 

حاقاوق از فرهنگیباطراحا طر موجبشد کهطر صایاانات

کاار دساتاور در ماجاازی فضاای کاربرا وخدماتپایهکاارباردی

زمایاناه در کمیسیو فرهنگیقرارگیرد،یادآورشد:مووو دیگار

اینطر آ استکهدرمجلسشورایاسالمیتاکیدبرایناست

ماورد۵۸کهاینطر تحتماد  و شاود طار  اسااسای، قاناو 

مای ایاجااد بارتصویبقرارگیردواینساوال باناا کاه چاه شاود

چنینطرحیبااینحجمازتاثیرگاشاری چراوبهچهدلیه ورورتی،

آ ۵۸ذیهماد  اجتماعی، از نادرت باه قانو اساسیکهبسیار

 شود،بایدبهتصویببرسد.استفاد می

کالهیتاکیدکرد:بهجایآنلهاینطر درصحنعلنیمجلسکاه

بارساد، املا نظرخواهیازهمهنمایندگا وجوددارد،بهتصویب

و اسات دری فضایمحدودودرکمیسیو فرهنگیکهنامرتباط

چانایان رسایاد. خاواهاد تصاویاب باه تخصصاینحوز راندارد،

شاد عمللردیاینگونهالقامی شودکهشایدازقبههمااهاناد

 است!

 21سالسوم،شمار 
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آیاحفظحقوقحریمخصوصیدرطر صیانتمحاقاق

 خواهدشدیاخیر؟

هایدانشبنیا ،درخصوصحفظرییسمجمعتشله

در ماا گافات: طار ، ایان حریمخصوصیکاربرا در

و داشاتایام حضاور جلساتمختلفیدربار اینطار 

ایان در ماخاتالافای نظرهای

ناظار باه و شاد زمینهطار 

نایازمی طار  رسدکهعنوا 

ماحاتاوای متناسبباواقعیت

کاه چارا نایاسات؛ طار  این

فضااای حااقااوق از حاامااایاات

فضاای از مجازیویاصیانات

شاایاد مجازیبههیچوجهبامحتواهماهنگینداردو

از“ بهتربودناماینطر راباعنوا  حمایتیاصیاانات

ونامگشاریمی”  حاکمیت ماردم حاماایات ناه کاردناد

 کاربرا .

اعاماال ابازار ایاجااد رویالارد طار  کارد: ویاوافه

برایحلومتداردوخودطراحا اینطر نیز حاکمیت

حااوار بهاینمووو اذعا دارندکهحلومتدرحاال

ایان باا و برایحاکمیتبرفضایمجازیابزاریندارد

اسات،طر اینابزارتامینمی خاوب شودکهالاباتاه

اخاتایاار در را چو حاکمیتبایدابزارهایرگوالتاوری

تصامایاماات داشتهباشدولیایندرزمانیاستکاه

در ناه اتخاذشد مبتنیبرمنافعملیومردمباشاد،

ماحادود و جهتاعمالحاکمیتبیشتر،نظارتبیشتار

 کرد فضا.

ناظار باه طار  کالهیباتاکیدبراینلهدراجرایایان

بایاشاتاری،می رسدکهاتفاقدوم)اعمالحااکامایات

داد: نظارتبیشترومحدودکرد فضا(رخدهد،اداماه

ازسویدیگردراینطر شورایعالیفضایمجاازی

زیاادیکهبهنظرمی رسددرحالحاورتااثایارگاشاری

تاناهاا باه ندارد،حشفشد استودراینطر تبدیاه

ماجاازی مرجعتصمیمگیریورگوالتوریدرحوز فضا

 شد است.

ووعیتکسبوکارهایدانشبنیا درفضایمحادود

 مجازی

وواعایاترییسمجمعتشله باه بانایاا  هایداناش

کاردشرکت هایدانشبنیا بااجرایاینطر اشار 

و کساب نافاع باه طار  وادامهداد:برایاینلهایان

ارائاه کارهایمبتنیبرفضایمجازیشود،بایدنحو 

ماجالاس آ تغییرکندوارائهآ حتمادرصحنعلانای

 باشدوبهکمیسیو مرتبطباآ واگشارشود.

در کاه شاود ویاوافهکرد:ازسویدیگربایدتوجاه

اسات. شاد  تارکایاب اینطر چندینمووو باهام

نمونهآ رگوالتوریحاکمیتاستکهبهدرستیدید 

از حاماایات شد استوهمچنین

و ثااباات هاامااا  کااه کااارباارا 

فضاای رجیسترشد همهکاربرا 

کاه مجازیاست،موووعیاست

ولای اسات، بهخوبیدید شاد 

نامای را ماوارد درهمهاین تاوا 

اجارای و گاناجااناد قالبی طر 

ناخاواهاد چنینطرحیبهنتیجهمطلوبومانااسابای

یاا رسید. طار  بهنظرمنبایداینطر تبدیهبهچناد

 الیجهشود.

در کاه اسات کالهیتاکیدکرد:اینمسالهخطرناا 

هاایایدور جدیدمجلسشورایاسالمی،دائماطار 

ماوافاقراپیشنهادمی آ  باا دهدکهشایدنهدولات

تاجارباه ایاستونهدرکشوردرآ زمیناه دارد. ای

مای هاماهکاشمجلسبهاینمووو  کاه پارداخات

زدایای قوانینمخهومتناقضراپیداواقدامبهقانو 

 کند.

تاخاصاصای بهگفتهویاینطر بایددرکامایاسایاو 

خودشطر شودودرجامعهموردبررسیقرارگایارد

خاود ورصدشودودرنهایتهرکدامدرجایمناسب

 بهتصویببرسد.

باخاش ناظارات ارائاه بارای ماا کالهیبابیا اینلاه

یاادآور نشادیام، خصوصیبهجلساتاینطر دعوت

چانادیانشد:البتهازسویمرکزپژوهش هایمجلس

باخاش جلسهباحضوربخشخصوصیبرگزارشد و

و کاردناد شارکات جالاساات ایان در خصوصیهام

توویحاتخودرانیزارائهدادندوانصافاًباتوویحااتای

کهبخشخصوصیارائهکرد ،تغییراتیدرطر ایجااد

بارایشد وایننشا می شاناوایای دهدکهگاوش

 اعمالتغییراتبود است.

کاه اسات ویدرپایا ادامهداد:ولیبهنظرمننیاز

 مااد  ۵۸کهطر موردبازنگریقرارگیردومشاماول

طار  قانو اساسینشودودرصحنعلنیماجالاس

شایاو  باه طار  ایان شود،درغیراینصورتاجرای

 فعلیبرایکسبوکارهاوجامعهمضرخواهدبود.
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گفتگویزند اینستاگرامیخبرگزاری

افشایان سیناپرس)علموفرهند(باا

کالهی،رئیسمجمعتشللهایدانش

طار  تااثایار خصاوص بنیا ایرا ،در

کااربارا  بار صیانتازفضایمجاازی

 کسبوکارها
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 هاست بنیان سازی و کسب درآمد موضوع اصلی دانش تجاری

گافاتهایدانشرئیسمجمعتشله در ایارا  رادیاوبنیا  باا وگاو

بنیا وفعالیتدرایناقتصادپیرامو ارتقاءفرهندکارآفرینیدانش

ازحوز بابیا اینلهدرکشورما ،بهشرکت اساتافااد  هاییکهبا

هایسطحباالارزشافزود قابهتوجهیایجادکرد وکاالوفناوری

گافات:بنیا میکنند،دراصطال دانشخدماتیراارائهمی گویاناد،

وارد معموالافرادیکهازسطحتحصیالتباالتریبرخوردارهستاناد

کاما کنندتیماینحوز شد وسعیمی هاییراتشلیهداد وبا

کارد آ تیم انادهانسبتبهدانشیکهدارندومحصولیکهتولایاد

شارکاتکنندکهاغلباینمجموعهاقدامبهکارآفرینیمی هاایهاا

 متوسطیاکوچ هستند.

مای ناظار رویالاردافشینکالهیادامهداد:به رویالارد، ایان آیاد

مناسبیاستوموووعیاستکهدرهمهکشورهایپیاشارفاتاه

مادلدنیاتجربهشد ورویآ سرمایه ایان در گشاریشد اسات.

مای اساتافااد  کاهتالششد کسانیکهازنوعیفنااوری کاناناد

ارزشمی کام توانددری حوز مشخصمزیتداشتهوباسرمایه

افزود قابهتوجهیایجادکند،برایادامهمسیرخودموردحاماایات

 قراربگیرند.

حاوز ویبابیا اینلهدرایننو حمایت هامعموالبهفعاال دراین

ایاناملاناتداد شد ودستشا بازگشاشتهمی در شود،گافات:

ماناجارهاسعیدارندباکاهشمحدودیترویلردمتولیا ودولت ها

هام بهتولیدثروتشوند.ازاینرو،چندسالیاستکهدرکشورما

 ایناتفاقافتاد است.

درکالهیپیرامو نحو ورودافرادبهحوز داناش گافات: بانایاانای

داناشابتدایرا قراربودبرایتاسیسشرکت حاتامااهاای بانایاا 

ایان تادریان باه اماا افرادیازدانشگا بهاینحوز ورودپیداکنند،

حاوز  ایان وارد کاه قانو اصال شد واکنو شخصکارآفریانای

شود،حتینیازنیستمدر تحصیلیخاصیهمداشتهبااشادمی

 تواندارائهکند.بلله،مهمایناستکهچهکاالیاخدماتیرامی

جاماهاوری ویافزود:پیرواینامرمعاونتعلمیوفناوریریااسات

دانشای کاالوخدماتارائهشد راارزیابیکرد وبرمبنایساطاح

اخایارا8،2بنیا نو کهدرآ استفاد شد استآ رابهدانش و

رد رتبهبندیمی8نو  چاه در قارارکند.سپسبرمبنایاینله ای

ریااساتگرفتهحمایت وفانااوری عالامای هاییازسویماعااونات

جمهوریوصندوقنوآوریوشلوفاییدرراستایتاوانامانادساازی

 گیرد.هایانجاممیاینشرکت

 حادود حااوار حاال در شارکات1کالهیبااشار بهاینالاه هازار

بندیشد ودرحالفعالیتهساتاناد،بنیا دراینسطو رد دانش

هساتاناد گفت:البتهکسانیکهباحوز دانشآشناودانشگااهای

طاورپتانسیهبهتریبرایتاسیساینگونهشرکت باه اماا هادارند.

ایان در کلیدرقوانینجدیدمنعیقانونیبرایحضورعمومافاراد

 حوز وجودندارد.

کاه ویپیرامو اینمووو توویحداد:درابتدایکارهدفاینباود

در حاوز ، ایان در فاعاال اساتیددانشگا واعضایهیاتعالامای

دانشاگاا هایعلمپار  باه زماا وفناوریوابسته آ  در کاه هاا

دانشاگاا  در کاه هااتشلیهشد بوددورهمجمعشوندوعلمای

 وجودداردرابهثروتتبدیهکرد وتجاریسازیکنند.

درهایدانشرئیسمجمعتشله بنیا ایرا اظهارکرد:امااینفضا

ناو  یا  ساازی ادامهبهصورتکامهموفقنبود؛چراکه،تاجااری

و عالامای مهارتاستوتجربهنشا دادافرادیکهفقطدرحاوز 

 اندهافنیانجامداد آکادمی حضورداشتهویاکسانیکهفعالیت

 21سالسوم،شمار 



81سالدوم،شمار  خبرنامهصدایدانشبنیا       21سالسوم،شمار  1  

اند.بنابراین،بهتدرینثاباتدارا موفقینبود خیلیشرکت

یا شدکهبحثتجاری سازیهمبسیارمهماستواینلاه

بنگا اقتصادیبتواندفعالیتکندبسیارمهمتراستازاینله

 هاوابستهباشند.هابهدانشگا بخواهیماینشرکت

بااویبیا کرد:امروز شرکت کاه هساتاناد هایبسیااری

حاوز  ایان فناوری،اید وخالقیتیکهداشتند،توانستندبه

آناهااورودپیداکنندکهبسیارهمموفقبود  از اندوبرخای

خااصای حتیخدماتومحصولیارائهکردندکهپیچیادگای

کساب و خاود همنداشتهاماموفقبهتجاریسازیطر 

درآمدازآ شدند.اینبخشبهنظرمبخشمهمتریاستو

 گشارد.تاثیربیشتریدراقتصادمی

باه سایااساتاگاشارا  اغالاب کالهیدرادامهگفت:اماروز 

فضاایایدرستیبهاینسمتحرکتکرد  دارناد وسعای

نازدیا ایجادکنندتادانشگا  هام هاوصاحبا صنایعراباه

باا تاعااماه طاریاق از صاادرات، حاوز  در کرد وبهویاژ 

دارناد،کسب وکارهایبزرگیکهازقبهدراینحوز تجارباه

 ورودکنند.

 بنیان بررسی وضعیت کارآفرینی در حوزه دانش

گافات:ویپیرامو ووعیتکارآفرینیدانش بنیا درکشاور

چانادترینحوز اینحوز یلیازموفق در کاه باود  هایی

 گرفتهاست.سالاخیردرکشورشله

بارنااماه از یالای اصالایویخاطرنشا کرد:امروز  هاای

ایان معاونتعلمیوفناوریوصندوقنوآوریوشلوفایای

تاوانامانادساازیاستکهروش جاهات در را هایمختلفی

درهادرپیشبگیرند.بهشرکت ناهاادهاا ایان ماااال، عنوا 

داناشحوز  ناحاو هایاقتصادی،دانشمدیریاتای، ماالای،

بااا ارتااباااط نااحااو  صاانااایااع، بااا ارتااباااط و بااازار بااا ارتااباااط

باهکسب کاما  وکارهایبزرگتر،تالشبرایجشبسرمایه،

وهادرنمایشگا حضورشرکت هاونحو بازاریابیمحصول

پایادا ورود تحقیقبازارچندسالیاستکهبهصورتجادی

هامکرد  ماوفاق و اسات خاوبای اندکهسیاستبسایاار

 اند.بود 

بنیانیدراینخاالاصاهکالهیتصریحکرد:تمامفضایدانش

آ می در شودکهاینلهصرفاچیزیتولیدکنیمکهدانشای

بهکاررفتهباشدمهمنیست،بللههدفایناستکهبتاوا 

کاارهاای ازتولیدمحصولدرآمدکسبکردکهالبتهتاکناو 

 هاانجامشد است.خوبیدراینحوز 

 بنیان روی کسب و کارهای دانش های پیش مشکالت و چالش

پایاشویدررابطهبامشلالتوچالش وهای کساب روی

بنیا ،گفت:اولینمشلهمربوطبهنهادهایایکارهایدانش

صانادوق و مانندمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهاوری

ایان کاردم اشاار  نوآوریوشلوفاییاست.علیرغماینله

گارفاتاهنهادهاسیاست پایاش در را خاوبای امااهای اناد

ایان اسات. حااکام آناهاا فضاای بار بوروکراسیشدیادی

هادلساردشودپسازمدتیشرکتبوروکراسیموجبمی

 شوند.

هابرایاینلهبخواهانادکالهیادامهداد:دراینفضاشرکت

واقاعمسیردانش حاماایات ماورد بنیا شد راطیکنندو

باهار شد وازوام وقاتهاوتسهیاالت باایاد شاوناد ماناد

وفرسایشیبگشارندوگا مملناستسال هاطولبلشاد

 اینرسند.بهنتیجه

درویافزود:مسالهدیگرایناستکهشرکت فاعاال هاای

اینحوز باتماممشلالتیکهدارند،زمانیکهازآ فضاای

داناشایکهدرآ پرورشیافتاهگلخانه و خاارو بانایاا اناد

باازارشوندومحصولخودراتجاریمی وارد و سازیکارد 

شوند،درادامهکاربای فضایانحصاریوغیررقابتیومی

و اقاتاصاادی باقوانینومقرراتیکهمخهآسایشفاعااال 

توانندبهرشدخودشوندونمیوکارهاستمواجهمیکسب

 ادامهدهند.

حاوز  اینفعالاقتصادیعنوا کرد:مشلهدیگرمربوطباه

الملهاست.درحوز فناوری،ارتباطیباساایارارتباطاتبین

کشورهایپیشرونداریم.درحالیلهکشورهاییکهرویلباه

فناوریدرحالحرکتهستندبهایننو ازارتباطاتنیازمناد

گشاریخارجی،تبادلدانشفنیومدیریاتهستند.سرمایه

الامالالایهایبایانهاییکهفعالیتخارجیدرحوز شرکت

اوال نشاود، دارندمووو مهمیاستوتااینامرماحاقاق

دومااهاینمیشرکت و بارساناد واقاعای بالاوو توانندبه

ارتابااطااتنمی توانندصادراتداشتهباشند.اینعدموجود

 المللیبهصادراتدراینحوز لطمهزد است.مناسببین

ماتاخاصاص کاار کالهیتاکیدکرد:بحثمهاجرتنیاروهاای

ماانانادگونهچالشدیگریاست.به اقاداماات ایکهبرخای

ایاجااد «طر صیانت» بااعاث شاد ، ماطار  کهبهتازگای

وبی شاد  انگیزگیدرفعاال اقتصادیوحتیکارآفریاناا 

 اند.بسیاریازآنهابهفلرمهاجرتافتاد 
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 اخبار دانش بنیان
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هاییکهبهمدیاریاتبراساسمصوبهجدیدهیاتوزیرا شرکت

باهاند،میعامهاعضایهیاتعلمیتشلیهشد  توانندنسبات

 اخشیاتمدیدکارتبازرگانیاقدامکنند.

بنیا ایرا وباههایدانشبهگزارشروابطعمومیمجمعتشله

در وزیارا  هایاات نقهازپایگا اطال رسانیدفترهیاتدولات،

بهپیشنهادمعاونتعلمیوفناوریریایاس۱۰۱۱مرداد۳جلسه

ارتابااطجمهوریودرراستایسیاست هایخودمبنیبرتقویات

طاریاق از هاا پاژوهاش صنعتودانشگا وتجاریسازینتایح

هایدانشبنیا ،حمایتازحضوراعضایهیاتعلمیدرشرکت

و۱۱بااصال ماد ) صاادرات ماقاررات (آییننامهاجراییقاناو 

بارای باازرگاانای کاارت وارداتدرخصوصنحو وشرایطصادور

 متقاویا موافقتکرد.

و براساساینگزارش،ایناقدامبااستنادبراصهیلصدوسی

شاد. مصاوب ایارا  اساالمای هشتمقانو اساسیجمهاوری

هایدولتاساتتقویتارتباطصنعتودانشگا یلیازسیاست

وتاپژوهش فانااوراناه ماحاصاوالت هایعلمیبهسویتاولایاد

ازتجاری حاماایات باا سازیآنهاسوقداد شود.ایناقدامنیاز

داناشحضوراعضایهیاتعلمیدرشرکت اناجاامهاای بانایاا 

 شود.می

باهبااینتصویببرایاعضایهیاتعلمیشاغهدرشرکات هاا

مایهایدانشویژ شرکت صاادر ازبنیا کارتبازرگانی شاود.

آنجاکهیلیازشروطبرایدریافتکارتبازرگانیعدماشاتاغاال

هایدولتیوقوایسهگاناههاوسازما تماموقتدروزارتخانه

خاواهاد است،اینممنوعیتبرایاعضایهیاتعلمیبرداشتاه

 شد.

ماد کشاور البتهتوسعهفعالیتاعضایهیاتعلمیدرقوانایان

درنظرقرارگرفتهشد است.ازجملهآنلهسمت هایآموزشی

یالامدانشگا  و هاوموسساتتحقیقاتیازاصهیلصدوچاهاه

شاغاه( یا  از بایاش تصادی قانو اساسی)قانو ممنوعیت

 مستانیشد است.

 تاباصار  ۷همچنینبراساس دائامای۱مااد  احالاام قااناو 

برنامه ساال مصاوب هایاات۱۳۳۸هایتوسعهکشور اعضاای

شارکاتعلمیمی و ماوساساات هاایتوانندنسبتبهتشلیه

وصددرصدخصوصیدانش ماوساساات ایان در یاا بنیا اقادام

 هامشارکتکنند.شرکت
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اتحاديه توليدكنندگان و 
 صادرکنندگان نرم افزار ايران

اتحادیه شرکت های فنی مهندسی 
حفاظت الکترونيک  و شبکه های 

 ایمنی

 اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران

انجمن توليدکنندگان نرم افزار 
 تلفن همراه ایران

 اتحادیه صادرکنندگان تجهيزات پزشکی

انجمن بهينه سازی مصرف 
 انرژی ایران

 انجمن ارگانيک ایران

انجمن شرکت های مهندسی و 
 پيمانکاری نفت و گاز و پتروشيمی

 اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

انجمن توليدکنندگان و واردکنندگان ماشين 
آالت سنگين معدنی، ساختمانی و 

 راهسازی

 انجمن ناشران دیجيتال

سندیکا توليدکنندگان تجهيزات 
 فن آوری اطالعات ایران 

سندیکای توليدکنندگان داروهای 
 دامپزشکی

 انجمن صنایع خورشيدی
انجمن صادرکنندگان خدمات 

 فنی و مهندسی ایران

 

انجمن صنفی شرکت های 
 اتوماسيون صنعتی

سندیکای توليدکنندگان مکمل 
 های رژیمی _غذایی ایران 

سندیکای شناسایی و 
 مکانيابی رادیویی

سندیکای صاحبان صنایع 
 سندیکای صنعت برق داروهای انسانی ایران

فدراسيون صادرات انرژی و  سندیکای صنعت مخابرات
 صنایع وابسته ایران

کانون طراحی و مهندسی و 
 طراحی مونتاژ ایران

 انجمن شرکت های 
 دانش بنيان استان  کرمان

 انجمن شرکت های
دانش بنيان استان  لرستان   

 انجمن شرکت های
دانش بنيان استان مرکزی   

 انجمن های استانی

انجمن صنفی کارفرمایی ماشين 
 سازان صنایع غذایی ایران

 

انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان 
 محصوالت بيوتکنولوژی پزشکی ایران

انجمن شرکت های دانش بنيان 
 استان اصفهان 

انجمن شرکت های دانش بنيان 
 خراسان رضوی 

انجمن شرکت های دانش بنيان 
انجمن شرکت های دانش بنيان  سالمت تهران

 سالمت همدان

 انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون 
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انجمن توليدکنندگان حالل های 
 هيدروکربنی ایران 

انجمن صنفی توليدکنندگان و فن آوران 
 صنعتی ساختمان 

 انجمن شرکت های
دانش بنيان استان گيالن   


