
 

 

 خبرنامه صدای دانش بنیان

 43سال چهارم،  شماره 

 1341 -مهر و آبان

 مجمع تشکل های دانش بنیان ایران

 کند عادی شدن قطعی اینترنت فعاالن اقتصادی را نگران می

وگووی ااوا   دبیرخانه شورای گفت

بازرگانی ایران در نشستی با حضوور 

نمایندگان وزارت کشور و مشواور 

وزیر اراباطات به بررسی پیامدهوا و 

وکارها  های وارد شده بر کسب آسیب

ای اینترنوت  ناشی از قطعی سه هفته

 پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مومومو  

بنیان ایران در ایو   های دانش اشکل

هوای  نشست رئیس ممم  اشوکول

بنیان ایران وظیفه اولیوه هور  دانش

دولت را اامی  رفاه در جامعه دانست 

و ااکید کرد: اما متاسفانه گاهوی در 

های امنیتی بر حفظ رفواه  کشور نگاه

گیرد و بوا  اولیه در جامعه پیشی می

همی  اوجیه، به راحتی اینترنت کوه 

یک زیرساخت کلیدی در صونوعوت 

کنیم. هونووز بواور  است را قط  می

نکردیم، اینترنت مانند بر ، جواده، 

ااومبیل است و دیگر انها یک ابوزار 

نیست که به راحتی بتوان آن را قط  

 کرد.

ای  فعال اقتصادی گفت: ایو  یوک 

شوخی الخ است که در سال جواری، 

گوذاری در  اوسعه و جذب سرمایوه

ها مورد بحث قورار  بنیان حوزه دانش

گرفت. از طرفی عادی شدن قطوعوی 

اینترنت موضوعی است که فوعوا ن 

 کند. اقتصادی را بسیار نگران می

هایی کوه  کالهی خاطرنشان کرد: راه

در گذشته رفتیم و به نتیمه نرسیده 

 را نباید ممدد رفت. 
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روابط عمومی مجمع گردآوری و اجرا: 

 بنیان ایران های دانش تشکل

 12636966390: تلفن تماس

الکترونیکی: نشانی

info@daneshbonyan.co 

 daneshbonyan.co: نشانی سایت

 daneshbonyan1391@:  تلگرام

 daneshbonyan.co@: اینستاگرام 

 شناسنامه خبرنامه صدای دانش بنیان ایران

 فهرست 

  عادی شدن قطعی اینتررنرت ارعرا ن

 0کند/ اقتصادی را نگران می

 گذاری به موقع در حوزه دارو  عدم قیمت

و درمان به کمبود دارو در کشرور دامرن 

 9زده است/

 هرای  آمار تسهیالت پرداختی به شرکرت

 6بنیان منتشر شد/ دانش

 هرای  هرای مرجرمرع تشرکرل حمایت

دار  وکرارهرا ادامره بنیان از کسب دانش

 4است/

 هرا    آپ  تنرهرا اسرترارت ها نه  محدودیت

صادرات و واردات را هم متراررر کررده 

 3است/

 عردالرتری  طبقاتی موجرب بری اینترنت

 3شود/ اجتماعی و شکاف آگاهی می

  حواسمان باشد اقتصاد واقعی در اضرای

 2مجازی جریان دارد/

  اعضای مجمع تشکل های دانش بنریران

 00ایران/
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ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه ااا  اهران و عضو 

بنیان حووزه  های دانش هیات مدیره انمم  شرکت

سالمت اهران، دلیل عمده کمبود برخی از اقوال  

گذاری به موق  ایو   دارویی در بازار را عد  قیمت

 اقال  در بازار عنوان کرد.

ناصر ریاحی گفت: در سازمان غذا و دارو، یوک 

کمیسیون قیمت گذاری وجود دارد که جلسات آن 

شد و  ای یک یا دو بار اشکیل می در گذشته، هفته

های دارویوی  ای  اعداد جلسات نیز برای شرکت

نامه ای  کمیسیون، چنانچوه  کافی بود. طبق آیی 

درصد بود و  5اغییرات قیمتی مواد اولیه، بیش از 

کورد،  ماه استمرار پیدا موی 6ای  اغییر به مدت 

کمیسیون مذکور، قیمت را مورد بازنگوری قورار 

 داد. می

گذاری سازمان غوذا و  او افزود: کمیسیون قیمت

دارو، پیش از حذف ارز ارجیوحوی، بور اسوا  

گذاری اقوال   موجودی مواد اولیه، نسبت به قیمت

گذاری در بسیاری  دارویی اقدا  کرد. اما ای  قیمت

ها به  از موارد دارای اشکال بود و بسیاری از شرکت

گذاری معترض بودند؛ به ای  دلیول  ای  نوع قیمت

که اغییرات نرخ اور  در آن دیده نشده بود. بور 

ای  اسا  پیش از حذف ارز ارجیحی نیز بسیاری 

ها متقاضی افزایش قیمت بودند و ایو   از شرکت

اغییر قیمتی مدا  به ااخیر افتاد اا قیمت ارز هوم 

اغییر کند. اکنون که قیمت ارز نیز اغییر کورده، 

کمیسیون مربوطه زمان کافی برای رسیدگی بوه 

ها را ندارد. به همیو  دلویول ایو   همه پرونده

داد و ای   کمیسیون باید هر روز اشکیل جلسه می

یک نکته ظریف بود که دولت باید به آن اووجوه 

 کرد. می

ریاحی در بخش دیگری از سخنانش، یکی دیگر از 

د یل کمبود برخی از اقال  دارویی در بوازار را 

کمبود جهانی ای  اقال  و مواد اولیه آن عنوان کرد 

و گفت: در مورد برخی اقال  دارویی نظیور داروی 

کودکان واقعیت ای  است که مواد اولیه آنهوا در 

دلویول  جهان دچار کمبود شده است. در واق  بوه
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 گذاری به موقع در حوزه دارو و درمان به کمبود دارو در کشور دامن زده است عدم قیمت
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آنکه مصرف ای  اقال  در دوران شیووع کورونوا 

کاهش یافته، اولید آنها نویوز دچوار کواهوش 

است. در حال حاضر کشورهایی نظیر کانوادا،  شده

آلمان و بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز با ایو  

 کمبود مواجه هستند.

او در ادامه گفت: مساله دیگر آن است که به دلیل 

چند برابر شدن قیمت اما  شوده اوولویودات، 

 5.5نقدینگی مورد نیاز اولیدکنندگان هم حداقل 

برابر افوزایوش  6برابر و برای واردکنندگان نیز به 

یافته است. البته اولیدکنندگان و واردکنندگان با 

علم به ای  مساله درخواست اغییر نورخ ارز را 

ها نیز بدهی  داشتند؛ اما مشکل ای  است که بیمه

پردازند و ااخیر در پرداخوت  خود را به موق  نمی

ها به طور متوسط به حدود یک سال رسیده  بدهی

است. در حالی که قاعده ای  اسوت کوه ایو  

ار آنکه، بانک  مطالبات سه ماهه وصول شود. مهم

مرکزی هم سیاست انقباضی در پیش گرفته است 

هاى عوامول حوتوی  و طبق ای  سیاست بانک

اند و پورونوده  اسهیالت مصوب را هم لغو کرده

کنند. ای  مسایل در کنوار هوم  جدید قبول نمی

 اواند در بازار انش ایماد کند. می

ریاحی با بیان اینکه دولت در اقدامی حمایتی بوه 

اصالح اعرفه گمرکی واردات مواد اولویوه دارو 

پرداخته و نسبت اسهیالت به فروش شرکت را به 

دو برابر افزایش داده است، ادامه داد: ای  اقدامات 

اواند به اولیدکنندگان کمک کند اموا اقودا   می

ها در پرداخوت  ار ای  بود که ااخیر بیمه شایسته

هزار میلیارد اوموان 7الی 6مطالبات که به حدود 

اوانسوت  شد و ای  می رسد، یک بار به روز می می

 بازار را در شرایط اثبیت شده قرار دهد.

عضو هیات رئیسه ااا  اهران با ااکید بر اینوکوه 

اری  دلیل کمبود اقال  دارویی در بازار عد   عمده

موق  است، اووضویوا داد: در  گذاری به قیمت

گذشته، ممک  بود که یک قلم از اقال  مواد اولیه، 

درصد دچار نوسان قیمتی شود که اگر  5به میزان 

افتاد،  ماه هم به ااخیر می 6گذاری جدید نیز  قیت

شد. اما  مشکل بزرگی برای اولیدکننده ایماد نمی

برابر رسیده، برای  6اکنون که اغییرات قیمتی به 

اولیدکنندگان قابل احمل نبوده و آنهوا را کوه 

عمداا کوچک و متوسط هستند، به ورطه نابوودی 

 کشاند. می

 منب : سایت ااا  اهران

 43سال چهارم،  شماره 

طبق اعالم بانک مرکزی تسهیالیالپ دیرتا یهی  بی  

ماه  اول امسال نسبیت  بنالان تر شش های تانش شرکت

ترصد افزاییش ییافیهی   ۲۰۰۰۱ب  مدپ مشاب  دارسال 

 است؛ یعن  تقریباً توبرابر.

بنالیان تر ایا ی   شرکت تانش ۲۱۰۱تر این مدپ ب  

هزار ماللالارت ریال  ۸۵۱۰۵فقره تسهالالپ معاتل  ۲۱۲۱

 درتا ت شد.

این آمار و اراام تر حا   منهیشیر شیده کی  طیبیق 

بالکس  سارپ اطع  اینهرنت ایران تر  برآورتهای نت

شیوت.  ماللالون تالر برآورت م  نالم و هر ساعت بالش از یک

توان فهمالد آمار  سارپ  با یک محاسب  سرانگشه  م 

 ۱۰وکارها فقط تر یک روز  برابر بیا حیدوت  ب  کس 

ترصد از کل تسهالالپ درتا هی  بی  اکیوسیالیسیهیم 

 بنالان کشور تر طول شش ماه است. تانش

بنیان منتشر شد های دانش آمار تسهیالت پرداختی به شرکت  
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بنیان ایران که در  های دانش دبیرکل ممم  اشکل

کارشناسی گردونه در  -های احلیلی سلسله برنامه

شبکه رادیویی جوان حضور یافت، پیرامون ماهیوت 

بنیان ایران، گفت: ممومو   های دانش ممم  اشکل

بنیان ایران که یک اشکول بوا   های دانش  اشکل

بنیانی که به  وکارهای دانش دستی است که از کسب

عضویت در یک اشکل، عضوو مومومو    واسطه

 کند. شوند، حمایت می می

هوای  به گزارش روابط عمومی مومومو  اشوکول

وگو سوحور  بنیان ایران، در ابتدای ای  گفت دانش

بونویوان  های دانش بنکدارپور گفت: فلسفه شرکت

سازی است، به ای  معنا که روی خدمت و یوا  بومی

کنند اا آن را بومی سازی و وارد  محصولی کار می

 چرخه اولید کنند.

های دانش بونویوان و  وی ادامه داد: وجود شرکت

سازی از اهمیت با یی برخوردار  مسئله وجود بومی

است. چراکه، به دلیل احریم بسیاری از قطعوات و 

ها در  شوند. ای  شرکت ها وارد کشور نمی اکنولوژی

اوانند آن محصول را اولید و وارد  خیلی از موارد می

هوای  چرخه مصرف کنند. بونوابورایو ، شورکوت

سازی بخشی از معضوالت  بنیان از طریق بومی دانش

کنونود. خودموات و  ای  حوزه را برای ما حل می

بنیان در نظور  های دانش اسهیالای که برای شرکت

گرفته شده هم در راستای شکوفایی در هومویو  

 مسیر است.

وگو  مطرح کردن موان  در مشکالت در شورای گفت

 بخش خصوصی و دولت

بنکدارپور اصریا کرد: یکی از مهمتری  اقدامااوی  

که در ای  خصوص انما  گرفته، موطورح کوردن 

بونویوان در شوورای  های دانش مشکالت شرکت

وگو دولت و بخش خصوصی بوده است که بوا  گفت

حضور استاندار اهران برگزار و منمر به اشوکویول 

بنیان در استانداری استان اهران  ستاد اقتصاد دانش

 شد.

بونویوان  های دانش اشکل در ادامه، دبیرکل ممم  

ایران به چند نمونه از ای  مشکالت اشاره کورد و 

های اداری و مومووزهوای  گفت: وجود بروکراسی

هایی که در ادارات مخوتولوف  کاری متعدد و موازی
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 دار است وکارها ادامه بنیان از کسب های دانش های مجمع تشکل حمایت
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شود، یکی از ای  مشکالت اسوت. موورد  انما  می

هوا بوه  دیگر ای  است که ممک  است ای  شرکت

واسطه کاری که در حال انموا  آن هسوتونود، 

اکنولوژی را وارد کنند که برای آن قوانینی وجوود 

 باشند.   ندارد یا قوانی  موجود، قدیمی شده

بنکدارپور اضافه کرد: انتظار داریم اعاملی دو طرفه 

میان بخش رگو اور و بخش خصوصی مخصووصوا 

هوا  آپ ها ایماد شود که هم اسوتوارت آپ استارت

دغدغه حاکمیتی را خوب بفهمند و هم رگو اورهوا 

بونویوان و  هوای دانوش قوانینی را برای شرکوت

 ساز نباشند. وض  کنند که مشکل ها  آپ استارت

هوای  های ممم  اشکول بنکدارپور به سایر حمایت

بنیان اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از خدمات  دانش

هوای  ما میز خدمت است که از طریق آن مشواوره

بنیانوی،  مختلفی ازجمله مشاوره کسب و کار، دانش

گوذاری را  یابی سازمانی، مدیریت و سرمایه عارضه

 دهیم. ارائه می

وی اظهار کرد: در رابطه با اصویب قانون جوهوش 

های مربوط به آن هوم  نامه بنیان و آیی  اولید دانش

بنیان و کومویوسویوون  های دانش ممم  اشکل

بنیان ااا  بازرگوانوی ایوران  وکارهای دانش کسب

همراه و در کنار معاونت علمی در صح  عولونوی 

هوای  مملس حضور داشته و از حوقوو  شورکوت

بنیان دفاع کردند. در مورادی که موعواونوت  دانش

علمی نیاز به مشورت داشتند ااوا  بوازرگوانوی 

های  های خوبی ارائه داد. قانون به آیی  نامه مشورت

زیادی ارجاع داده شده است، به ای  صورت که هور 

ای ارجاع داده شوده  نامه هایش به آیی  کدا  از ماده

خانه مربوطه اش  که هر آیی  نامه باید اوسط وزارت

 نوشته شود.

هوای  نویس آیویو  نواموه وی یادآور شد: پیش

هوای  که مواده 6و  5و  4پیشنهادی در مورد مواد 

مهمی هم هستند را ادوی  کرده و به وزارت علو ، 

احقیقات و فناوری، وزرات امور اقتصادی و دارایوی 

و معاونت علمی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی پیشنهاد دادیم. اگور ایو  قوانوون و 

هایش به درستی ادوی  و اجرا شوود، در  نامه آیی 

قانون جهش اولید شاهد اسهویوالت بسویواری 

 هستیم.

فرآیند رو به رشد استفاده بهینه از نوخوبوگوان 

 دانشگاهی 

بنیان ایران، ضمو   های دانش دبیرکل ممم  اشکل

زایی، ادامه داد: در ایو   مهم دانست  بحث اشتغال

بنیوان در بوخوش  دانش  های  مورد ممم  اشکل

آموزش نیروی انسانی نیز خدماای که عمداا رایگان 

هوا  ش دهد. ای  آموز ، به اعضای خود ارائه می است

ها نیروهای مستعد خود  بدی  جهت است که شرکت

 را اوانمند سازند.

بنیان  قانون جهش اولید دانش 11بنکدارپور به ماده 

که در خصوص اعتبار مالیاای است، اشاره و اضافوه 

کرد: بر اسا  ای  ماده، یک شرکت هورقودر در 

بخش احقیق و اوسعه هزینه کنود از اعوتوبوار 

شود. اگر ای  ماده به درسوتوی  اش کم می مالیاای

بنیان کمک بسیواری  های دانش اجرا شود به شرکت

 خواهد کرد.

با کمبود نیروی انسانی خوب و  ها  وی گفت: شرکت

متخصص روبرو هستند. ای  در حالیست کوه اگور 

الوتوحوصویوالن  اوان از فارغ شرایط مهیا شود، می

های سطا با ی کشور در ایو  حووزه  دانشگاه

 استفاده و از مهاجرت نیروی نخبه جلوگیری کرد.

های انسانی،  بنکدارپور افزود: امروز نه انها سرمایه

ها هم اقدا  به مهاجرت از کشوور  آپ بلکه استارت

وکوارهوای  کنند و ای  به مثابه نابوودی کسوب می

 داخلی است.
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های اخیر رصدخانه مهاجرت ایران نشوان   بررسی

های   دهد که ااثیر منفی فیلترینگ و محدودیت می

اینترنتی اخیر به حدی است که احتوموا  سوال 

ها در زمویونوه  اری  سال  جدید یکی از بحرانی

مهاجرت نخبگان و نیروهای متخوصوص بواشود. 

همزمان با ای  موج مهاجرای جدید، وضوعویوت 

دهود  آپی نیز نشان می بحرانی اکوسیستم استارت

 که زنگ خطر ای  اکوسیستم به صدا درآمده است.

کارشناسان معتقدند با موج ناامیدی ایماد شده از 

گوذاری در   فیلترینگ و فوقودان سورموایوه

وکارهای ای  حوزه، کشوور دیوگور اووان   کسب

های ایماد شده را ندارد و به  آپ  نگهداشت استارت

زودی ناچاریم ای  اکوسیستم را اقدیم کشورهوای 

 دیگر کنیم.

بنیان  های دانش افشی  کالهی، رئیس ممم  اشکل

ایران با مرور سیر پیشورفوت اکووسویوسوتوم 

آپی کشور اا امروز گفت: خروج از برجوا   استارت

ها وارد کرد، چراکه آنها   آپ لطمه بزرگی به استارت

در حال بزرگ شدن در منطقه بودند، اما به یکباره 

محدود شدند. با ای  حال در همان محدوده کوم، 

مشغول فعالیت بودند و موفق هم بودند. ای  رونود 

ادامه داشت اا شرایطی که اکنون در آن قورار 

 داریم.

هم  ۸۹کالهی با بیان اینکه قطعی اینترنت در سال 

اافا  افتاد اما در آن زمان االش شد اا مساله بوه 

سرعت رف  شود گفت: برخالف آن زمان، اکونوون 

های اینترنت همچنان پابورجواسوت و  محدودیت

 ماند.  احتما  به همی  شکل هم باقی می

کورده   وی افزود: زمانی به نیروی جوان احوصویول

کردیم، اما حا  شواهود  آماده به کارمان افتخار می

خروج ای  افراد از کشور هستویوم. صواحوبوان 

دهند از کشور خارج شونود.  وکار ارجیا می  کسب

آنها دچار نبود امنیت اقتصادی و اجوتومواعوی 

هایی که وجود   اند. واقعا در کشور با محدودیت  شده

دارد و ناامنی اقتصادی، کار کردن مشکل شده و با 

 شود. ار هم می  افزایش نرخ د ر، وضعیت نامناسب

کالهی معتقد است احتما  مووج موهواجوراوی 

اور آغواز  های کوچک آپ  ها با استارت آپ  استارت

 شود. می

  های آپ  وی در احلیل ای  مطلب گفت: استارت

 43سال چهارم،  شماره 
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کوچک هم از شرایط اخیر آسیوب بویوشوتوری 

ار درباره مهاجورت   اوانند راحت بینند و هم می  می

آپ   گیری کنند؛ درحالی که یک اسوتوارت اصمیم

های زیادی دارد که ااخاذ ایو    بزرگ ذااا وابستگی

 کند. اصمیم را برای آن کند می

بنیان   کارهای نوی  و دانش  و  رئیس کمیسیون کسب

ااا  بازرگانی ایران با هشودار دربواره آیونوده 

آپوی کشوور گوفوت:  اکوسیستوم اسوتوارت

ای که ما در ایران برای ای  بوخوش   گذاری  سرمایه

بیستم امارات است. ما از نوظور  ایم یک  انما  داده

سرمایه اوانایی ادامه و نگهداشت ای  افوراد در 

 داخل کشور را نداریم.

قطبی ایومواد شوده  کالهی با اشاره به فضای دو

ای است   افزود: از سوی دیگر اکنون شرایط به گونه

گوذاری   که اگر دولت بخواهد در ای  بخش سرمایه

کند، هرکس از ای  سرمایه استفاده کند متهم بوه 

اوری از   شود و ااها  سنگیو  استفاده از رانت می

 شود. سوی مرد  به او زده می

وی با انتقاد از رویکرد اخیر دولت در اعریف بسته 

دیده از قطعوی   وکارهای آسیب  حمایتی برای کسب

های داخلی   شود به پلتفر  اینترنت گفت: گفته می

شوود،  نقل مکان کنید از شموا حوموایوت موی

وکارهای کوچک یوا بوایود   ها و کسب  آپ  استارت

شرایط را بپذیرند یا اعطیل شوند. ای  درحوالوی 

وکارها را وارد یوک   است که شرط مذکور کسب

کند که خووب  شان می  فضای دوقطبی با مشتریان

 نیست.

کالهی گفت: مشکل ای  است که بعد از ایونوکوه 

خواهونود  گیری شد حا  می درباره کلیات اصمیم

وکار هم اصمیم بگیرند. اینوکوه   درباره مدل کسب

وکارشان را کما اشکیل دهونود اوا   افراد کسب

ای است کوه هور کسوی  حمایت شوند، مساله

 اواند با آن کنار بیاید. نمی

هوای  به گفته رئیس هیات مدیره ممم  اشوکول

وکارهایی که در   بنیان ایران، بسیاری از کسب دانش

کنند دچار  ها فعالیت می  آپ  حوزه آنالی  و استارت

های جدی خواهند شد و در چند سال آینده   چالش

شاید دیگر نتوانند فعالیت کنند. ای  گروه باید بوه 

اوانونود اداموه  ای  موضوع فکر کنند که آیا می

وکارشان را اعطیل کنونود و   دهند؟ یا باید کسب

 بروند؟

ها فقوط بوه   کالهی با اعال  اینکه ای  محدودیت

شود و حوزه صادرات و  ها محدود نمی  آپ  استارت

واردات را هم متاثر کرده است، گفت: مسائول را 

گویند شما از ایو   بینند و می  ساده و محدود می

ها خارج شوید و بروید در فالن پلتفر  فعال   پلتفر 

 شوید.

وکوار   هزار کسوب 7۵۵اا 5۵۵وی ااکید کرد: اکنون 

اند و ایو    در فضای اینستاگرا  دچار مشکل شده

درست مثل ای  است که چند هزار ممتم  اماری 

اعطیل شده باشد. اگر اینها در فضای فیزیکی بوود 

خواستند اقدا  کنند. ایو  اقوداموات  چطور می

درست نیست. افرادی که از نظر اقتصادی دچوار 

اند، اعتراض خود را با خشوم نشوان   مشکل شده

 خواهند داد.

کالهی اصریا کرد، چون فضای ممازی از جونوس 

طور  است و ماهیت فیزیکی ندارد، کسی آن   رسانه

کند؛ ای  درحالی است که اما   که باید درکش نمی

ای  اافاقات که در ای  فضا در حال رخ دادن است 

 عی  واقعیت است.

 43سال چهارم،  شماره 



 

 

1 8  8 

پژوهشگر اراوبواطوات   *منصور ساعی /

 اجتماعی
 

طرح صیانت و یا همان فیلترینگ گسترده بر آن 

هوای  است که با ایماد محدودیت برای رسوانوه

هوای بووموی  اجتماعی خارجی، به اقویت رسانه

بپردازد، اما ای  موضوع نیز چند پیامد در پوی 

خواهد داشت؛ یکی اینکه هم سرعت اینوتورنوت 

کنود و هوم  شدت کاهش پیدا می المللی به بی 

 یابد. هزینه دریافت خدمات اینترنتی افزایش می

بندی بورای  در ای  میان، احتما ً یک نظا  سهمیه

طبقات خاص اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفتوه 

شود که ای  امر موجب ابدیل جامعه به گوروه  می

برخوردار، غیربرخوردار و نظایر آن  برخوردار، کم

المللی بدون فویولوتور  از اینترنت پرسرعت بی 

عدالتی اجتماعوی و  ای جز بی شود که نتیمه می

شکاف آگاهی، شکاف اجتماعی و شکاف دیمیتال 

در جامعه ایرانی نخواهد داشت و جامعه را بوه 

نصویوب و  فرادستان برخوردار و فردوستان بوی

  کند. نصیب ابدیل می کم

سو  اینکه نتایج اقتصادی حاصل از ای  نوظوا  

هوا و  بندی دوباره به شرکت بندی و سهمیه طبقه

افراد دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی با  خوواهود 

رسید. امربه نظا  دونرخی و چندنرخی ارز در 

های گذشته نیز نشان داد که جواموعوه و  سال

بهره بودند و  شهروندان از رانت ای  امتیازات بی

 مند شدند. انها طبقات خاصی از آن بهره

رسد طرح صیانت و سیاست فیلترینگ،  به نظر می

که هموان   –گریز  عرصه جدال نسل پیر و فناوری

با نسل جووان   –نسل مهاجران دیمیتال هستند 

اکنوفیل )دوستدار فناوری( و نسول بوومویوان 

 دیمیتال )کودکان و نوجوانان( است.

مهاجران باید به جای جدال و ستیز بوا جوهوان 

ها، هنمارها و قواعد جهان جدید  دیمیتال، ارزش

وگوو  را بشناسند و با در پیش گرفت  راهبرد گفت

و مدارا در خلق جهان حال و آینده مشترک، بوه 

 ای نو کمک کنند. نسله

گری خوب است، اما  گذاری و انظیم گرچه مقررات

طرح صیانت فعلی و فیلوتوریونوگ گسوتورده 

های اجتماعی انها به اعمویوق شوکواف،  رسانه

های اجتومواعوی و فسواد  عصیان نسلی، انش

اقتصادی )ناشی از برخورداری از رانت( و کاهوش 

کیفیت خدمات اینترنتی و کواهوش سورموایوه 

انمامد و به خلق ثروت  اجتماعی نظا  سیاسی می

  شود. ملی و خلق آینده مشترک منمر نمی

 

 منب : ماهنامه مدیریت اراباطات

 43سال چهارم،  شماره 
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هوای  به گزارش روابط عمومی مومومو  اشوکول

بنیان ایران، افشی  کوالهوی در نشوسوت  دانش

های قطعی اینترنت و اثرات آن بور فضوای  چالش

هوای  کسب و کارها که با همکاری ممم  اشوکول

بنیوان  وکارهای دانش بنیان و کمیسیون کسب دانش

ااا  ایران برگزار شد، گفت: زمانی که صحبوت از 

کنند کوه  شود، یکسری اصور می فضای ممازی می

اوان هر اصمیموی  چون فضای غیر واقعی است می

برای آن گرفت در حالی که ای  فضا، یک مدیا است 

 دهد. که در آن اافاقات واقعی رخ می

هوای  وی با بیان اینکه در ای  فضای مموازی آد 

دهند، اظهار کرد: در  واقعی، کارهای واقعی انما  می

ای  فضا، اقتصاد واقعی در جریوان اسوت و موا 

حواسمان نیست که اصمیماای که برای آن گرفتوه 

اواند در زندگی سایری  ااثیر  شود، چه میزان می می

 گذار باشد.

کالهی اضافه کرد: همی  طور حواسمان نیست کوه 

فضای ممازی در دنیای امروز فانتزی نیست و یکی 

های اساسی است که حق هورکسوی  از زیر ساخت

است که به آن دسترسی داشته باشد و همانند زیور 

های دیگر، جزو نیازهای اساسی به شوموار  ساخت

 رود.  می

وی امنیت اقتصادی را یکی از نیازهای امونویوتوی 

ایماد   کشور دانست و گفت: از سوی دیگر خسارات

شود. زموانوی کوه  شده به صورت جدی دیده نمی

اینستاگرا    درباره فضای ممازی و یا مدیایی مانند

هوزار  7۵۵اا  5۵۵شود و صحبت از  اصمیم گیری می

شوود، بوه  شغل مستقیم در اینستاگرا  مطرح می

شود در حالی که ای  نووع  گیری می راحتی اصمیم 

اوانیم  ها را حتی برای پاساژها هم نمی اصمیم گیری

 بگیریم.

کالهی در پایان از عد  حضور اصمیم سوازان در 

حوزه اینترنت در نشست بخش خصوصی انوتوقواد 

 کرد.

 وکارها اثرات قطعی اینترنت بر کسب

در ادامه ای  نشست سعید رسول اف اظهار کرد: در 

اندیشی قطعوی  جلسات مکرری برای چاره ۸۹سال 

ای نیوز در  اینترنت برگزار شد و در آن زمان مقاله

 ای  زمینه منتشر کردیم.

های دانش بنویوان   عضو هیات مدیره ممم  اشکل

های فضای ممازی را ابلیوغوات  یکی دیگر از حوزه

دیمیتال دانست و یادآور شد: با قطعی اینوتورنوت 

 43سال چهارم،  شماره 
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فروش فروشگاه های آنالینی همچون دیمی کوا  

ها موحودود  کاهش یافته و فعالیت ای  فروشنده

های نمایش خانگی  شده است. ای  امر برای پلتفر 

 نیز رخ داده است.

 ایماد اینترنت ام 

امیر حسی  اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب و 

کار وزارت صنعت، معدن و امارت نیز با اشاره بوه 

اثرات قطعی اینترنت بر کسب و کارها گفوت: در 

ای مقرر شد اا از کسب و کارهای خُرد فعال  جلسه

در اینستاگرا ، حمایت شود و عددی بورای ایو  

دانیوم چوگوونوه  موضوع اعیی  شد ولی ما نمی

 اوانیم ای  کسب و کارهای را شناسایی کنیم. می

وی اظهار کرد: آماری نداریم که چه اعداد کسب و 

های مختلف در اینستاگورا  فوعوال  کار در حوزه

 هستند.

اسدی اضافه کرد: ممددا برنامه ریزی کردیم که بر 

اسا  رسته شغلی، میزان خسارت را برآورد کنیم 

ولی هیچ عدد برای برآورد خسارات ناشی از قطعی 

اینترنت در صنایعی چون معدنی و پوشاک و غیره 

 در اختیار نداریم.

مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صنعوت، 

معدن و امارت ایماد اینترنت ام  در اما  شرایط 

های ای  وزاراخانه نا  برد و گفت:  را از دیگر برنامه

ای  موضوع در دستور کار وزاراخانه اسوت. اموا 

اینکه اینترنت ام  برای چه کسانی استفاده شوود 

هوا  سازوکاری نداریم و در ای  زمینه باید ااحادیوه

باید به ما کمک کنند. ضم  اینکوه، راه انودازی 

صندوقی برای حمایت از کسب و کارها در شرایوط 

 های ای  وزاراخانه است. بحران از دیگر برنامه

 دلسردی سرمایه گذاران و کارآفرینان

بنیوان  و کارهای دانش نایب رئیس کمیسیون کسب

ایران با اشاره به پیشنهاد بورخوی از روسوای 

های فعال در محیط کسب و کوار  ها و اشکل انمم 

و کارها گفت:  مبنی بر ایماد فضای بازار برای کسب

اری  مساله در آثار اختالل در اینترنت بوه  جدی

 گردد.  حوزه نیروی انسانی باز می

شهاب جوانمردی افزود: امروز سرمایه گوذاران از 

کسب و کاری که به نوعی از کنار اینترنت هم رد 

شده باشد، گریزانند و ادامه ای  روند باعوث موی 

شود که سرمایه گذار، مشتری، متخصص و حوتوی 

سایر صنای  اولیدی و اوزیعی از ای  روند فعولوی 

دلزده شود و جبران ای  اصمیمات با پورداخوت 

 خسارت از سوی دولت بسیار سخت است.

وی با انتقاد از برخی افراد که به دنبال اخصویوص 

اینترنت به برخی از کسب و کار هستند، گوفوت: 

 اخصیص اینترنت طبقاای راه حل درستی نیست.

 باید مطالباامان حداکثری باشد

در ادامه رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و احوول 

رسود  دیمیتال ااا  اهران، گفت: به نوظور موی

پیشنهادات در راستای مناف  مولوی و از سور 

 دلسوزی نیست.

فرزی  فردیس اظهار کرد: در وهله نخست با مطرح 

خواهنود  کردن اینترنت طبقاای یا اینترنت ام  می

وکارها را جلوی مرد  که مشوتوریوان موا  کسب

هستند، قرار دهند. بنابرای ، نباید به استقبال ای  

برویم که انها مشکل ما حل شود و باید مطالبوات 

 حداکثری داشته باشیم.

فردیس در پایان ااکید کرد: در ااا  بوازرگوانوی 

های  اهران ای  مورد را پیگیری کرده و بابت قطعی

اخیر اینترنت با رئیس جمهوری نامه نگاری کرده و 

 ایم. رویکرد و درخواست خودمان را مطرح کرده
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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 صادرکنندگان خدمات  انجمن صنایع خورشيدی
 فنی و مهندسی ایران

انجمن صنفی شرکت های 
 اتوماسيون صنعتی

سندیکای توليدکنندگان 
مکمل های رژیمی _غذایی 

سندیکای شناسایی و 
 مکانيابی رادیویی

سندیکای صاحبان صنایع 
 داروهای انسانی ایران

 سندیکای صنعت برق

 سندیکای صنعت مخابرات

فدراسيون صادرات انرژی و 
 صنایع وابسته ایران

کانون طراحی و مهندسی و 
 طراحی مونتاژ ایران

انجمن صنفی کارفرمایی ماشين 
 سازان صنایع غذایی ایران

 

انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان 
 محصوالت بيوتکنولوژی پزشکی ایران

 انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون 

انجمن توليدکنندگان حالل های 
 هيدروکربنی ایران 

انجمن صنفی توليدکنندگان و فن آوران 
 صنعتی ساختمان 
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انجمن شرکت های دانش بنيان 
 سالمت همدان

انجمن شرکت های دانش بنيان 
 استان اصفهان 

  

 

 انجمن شرکت های
دانش بنيان استان گيالن   

انجمن شرکت های دانش بنيان 
 خراسان رضوی 

 

انجمن شرکت های دانش بنيان 
 سالمت تهران

 انجمن شرکت های
دانش بنيان استان مرکزی   

 
 انجمن شرکت های

دانش بنيان استان   
 لرستان

 
 انجمن شرکت های 

دانش بنيانش استان  
 کرمان
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