
 

 

 ب رییس اتاق ایرانیازمان ملی کار آفرینی ایران و نارییس س ،گفتگو با حسین سالح ورزی

 

در  ،ی خبری مبنی بر تاسیس سازمان ملی کار آفرینی با شما تماس گرفتیمدرباره ،قای سالح ورزیآ

 .ازمان و هدف تشکیل آن توضیح دهیددرباره این س یمقدار صورت امکان

به این ها مواجهیم. وکارعبارتی مقررات متناسب با این کسبهای قانونی و به کار آفرینی با خأل یما در حوزه

ی، مالیاتی، ی تامین اجتماعاما در حوزه ؛گیری هستندهای متفاوت در حال شکلوکارها به گونهصورت که کسب

جدی  در جریان هستید با مشکل و خأل هااستارتاپتمامی  طور که شما وها همانی مجوزبانکی و حتی در حوزه

ها حضور داشته باشند احساس تشکل ،د که نبود یک تشکل ملی و باال دستی که در آنرسنظر می هلذا ب ؛یممواجه

ی اال دستی که در آن نمایندگان همهبه همین دلیل سازمان ملی کارآفرینی به عنوان یک سازمان ب .می شود

و تشکل  هایر، تشکل مربوط به شتاب دهندهگذاری خطر پذقبیل انجمن سرمایهآفرینی از ی کاراجزای حوزه

 ،فکری سعی خواهد شد که در یک تعامل همه جانبه و هم .ضور خواهند داشتفناوری حمربوط به مراکز رشد و 

که در فضای مقرراتی با آن ها دفاع کنیم و مشکالتی ها بتوانیم از حقوق و منافع آنزمان با زاد و رشد استارتاپهم

 .رو هستند را حل کنیمروبه

است و  NGOیک  رو شدم با این مضمون که این سازمانبا مواردی روبه ،ها را که میخواندممن کامنت

 !در واقع دولتی نیست

 مستمرِ  بهبودِ قانونِ  مِی پنجمادههای نی به عنوان یکی از تشکلیع .صد خصوصی استماهیت این سازمان صددر

طور همان -بازرگانی و صنایع و معادن ایران ثبت شده است و اعضای این تشکل هم  در اتاقِ ،کاروکسب محیطِ

همچنین سعی خواهد شد در تعاملی  .ی نوآوری و کارآفرینی خواهند بوداعضای مربوط به حوزه -که عرض کردم

 .های جدید باشدا و کسب و کارهاپحمایت از استارت رویاین سازمان اصلی  تمرکزِ ،با سه قوه

جاب »کنید این سازمان چه مقدار قدرت داشته باشد و برای مثال اگر فردا روزی سایتی مانند فکر می

 آیا می توانند برای رفع مشکل به شما مراجعه کنند؟ ،فیلتر شد «اینجا

قضاییه داشته  یاصلی این سازمان این است که تعامل نزدیکی با قوه هاییکی از برنامه .طور استبله حتما همین

 ها را بتواند در قالب یک نظامِل بانکی استارتاپیبه تامین اجتماعی، مالیات و مسال مربوط ی. در واقع مساباشد

مل با دستگاه مربوطه جلو ببرد. اهای آن را از طریق مذاکره و تعراه حل بندی و احصا نماید وکارشناسی دسته

تی و قانونی نیاز به اصالح و اگر بستر مقررا ،های مجلسآفرینی مجلس و کمیسیونحتما تعامل با فراکسیون کار 

 در دستور کار قرار خواهد گرفت. ،نگری داشته باشدباز



 

 

که قبل از اینکه برای این است  سعی ما بر :قای جهرمی گفته بودندآ که من در خبرهای این هفته دیدم

جلوی این قضیه را بگیریم.  ،در شوددر دادگاه صاها استارتاپ ها مشکلی پیش بیاید و حکمی علیه آن

 آیا ارتباطی بین صحبت های وزیر و این سازمان وجود دارد؟

فع مشکالت به دنبال ر ،های حقوقیاوری تالش کردند با تشکیل مجموعههم وزارت ارتباطات و هم معاونت علمی فن

تصمیم  ،هایی که در حال انجام استزمان با تالش. ما نیز همگرفته اشند و اقدامات خوبی هم انجامها باستارتاپ

گفتگوی دولت و بخش  های قانونی مثل شورایاتاق بازرگانی وجود دارد و نهاد هایی که درگرفتیم از ظرفیت

از طریق کرسی و   ،از احکام و هیئت عالی مقررات زدایی می شدن برخیئقانون دا 12ی ی مادهخصوصی، کمیته

ی ی مشترک با قوهوانیم با تعامل و تشکیل یک کمیتهتوانی که سازمان دارد استفاده کنیم از طرف دیگر هم بت

 .به حداقل برسد ،هااستارتاپ راه ایجاد مانع و مشکل بر سر تامسائل و مشکالت را مطرح کنیم  ،قضاییه

ند و مشکل ها به همین راحتی فیلتر نشودهید که استارتاپاز شما یک قول بگیرم. قول میاهم خومی

 ها به وجود نیاید؟برای آن

ها در صورت انعکاس مشکالت استارتاپ توانم این قول را بدهم کهاما من می ؛ما مرجع فیلتر و رفع فیلتر نیستیم

با حداکثر تالش و توان در جهت رفع مشکالت  ،مالیات و تامین اجتماعی هایی مجوزی و چه در حوزهچه در حوزه

ر اولین فرصت که من یک درخواست، خواهش و فراخوان می دهم که داین عزیزان اقدام خواهیم کرد. ضمن این

ه ته باشیم کوزه فعالیت می کنند داشها و تشکالتی که در این ح، انجمنی استارتاپ هاما نشستی با مجموعه

دسته  را هایشانراه حل ها به همراهوکار آنی راه جلو برویم و مشکالت مربوط به کسبنقشه بتوانیم بر اساس یک

 تدریج در جهت حل آن ها اقدام نماییم.بندی کنیم تا به 

و پارک علم و فناوری وجود دارد که عضو این  هادهندههای خطرپذیر، شتابآیا الزامی برای صندوق

 سازمان شوند؟

طور که شما فرمودید این سازمان یک تشکل است و هیچ اجباری برای عضویت در آن نیست ولی حضور همان ،نه

 .ها می شودیری و حل مشکالت استارتاپزنی و پیگتوان چانه افزایش این عزیزان باعث تقویت این سازمان و

ار اینترنتی و کوکه انجمن صنفی کسبهای کاربران این بود که با وجود اینیکی از نگرانی برای مثال

 کنند؟شما پیدا نمیآیا اختالفی با  ،ی دیگر وجود دارنداتحادیه یک یا دو تا

وکار ی و رفع مشکالت پیش روی فضای کسبهای بهبود مقرراتی و مقررات زدایورود به حوزه ،هدف ما ؛خیر

 .و قصد دخالت در مسائل اجرایی و صنفی نداریم استها استارتاپ



 

 

چه باید  ،مند شوندهای شما بهرهعضو این سازمان شوند و از حمایت ها برای اینکه بخواهنداستارتاپ

 ؟بکنند

نوان یک سازمان باال دستی که در واقع این سازمان به ع .ها در اینجا عضو شوندببینید قرار این نیست استارتاپ

 .کندفعالیت می ،ها در آن جمع می شوندی تشکلهمه

 چگونه می توانم از کمک شما استفاده کنم؟ .برای مثال من یک استارتاپ دارم که فیلتر شده

را منعکس کنند  مسائل و مشکالتشان ،آیدهای ارتباطی که به وجود میتوانند مستقیما از طریق راهها میتاپاستار

 .تا از طریق این سازمان پیگیری شود

 راه ارتباطی به چه صورت است؟

 .آینده سایت، آدرس و راه ارتباطی اعالم می شود یتا یک هفته

 


