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بخنخیخان  هخای دانخش رییس م مخل تشخکخ 

معتقد اس  هر چند که بخا طخرج جخهخش 

بنیان اقدام به بازبینی قانون حمای   دانش

های دانش بنیخان شخدا اسخ ،  از شرک 

ولی برخی موارد در این قخانخون نخیخاز بخه 

 اصالج دارد.

وگو با ایسنا کلیات  افشین کالهی در گف 

بنیان را  های دانش قانون حمای  از شرک 

ها مثب  ارزیخابخی  برای تقوی  این شرک 

ابالغ  ۹۸۳۱کرد و گف : این قانون در سال 

شدا اس  و شاید این برای اولین بخار در 

 ۹۱کشور باشد که قانونی بعد از گاشخ  

سال از زمان ابالغ مخورد بخازبخیخنخی قخرار 

گیرد تخا ایخرادات آن بخرطخرف شخود   می

قانونی که در نوع خود یک قانون مترقی و 

 شود. مدرن محسوب می

وی با ابراز امیدواری از ایخنخکخه بخازنخگخری 

برای سایر قوانین موجود در کشور انخ خام 

شود، اظهار کرد: شاید به دلی  پیچیخدگخی 

هایی چون اقتصاد این امر  قوانین در حوزا

)بازبینی( برای سایر قوانین در مخ خلخس 

شورای اسالمی رخ ندادا و ضمر برخی از 

 قوانین بسیار زیاد اس .

کخالهخی ادامخه داد: قخخانخون حخمخایخ  از 

بخخنخخیخخان نسخخبخخ  بخخه  هخخای دانخخش شخخرکخخ 

ها رویکرد مثخبختخی  های این شرک  فعالی 

دارد و ما مخعختخقخدیخم کخه تخوسخعخه ایخن 

ها تنها راهکار مقابله بخا اقختخصخاد  شرک 

هخا بخرای کشخور  نفتی اسخ  کخه سخال

 وابستگی ای اد کردا اس .

کالهی بخه قخانخون طخرج جخهخش تخولخیخد 

بنیان اشارا کرد و با تاکید بر ایخنخکخه  دانش

به نظر ما این طرج ایراداتی دارد، گخفخ : 

ایخم و در  ما این ایخرادات را اضخالم کخردا

جلساتی که با نمایندگان م لس داریم نیز 

 این موارد را اضالم خواهیم کرد.

وی با اشارا به رویکرد نمایندگان م خلخس 

شورای اسالمی در زمینه این طرج، خاطر 

نشان کرد: در جلسات متعددی که با آنخهخا 

های نمایخنخدگخان بخشخش  داشتیم، به حرف
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رسخد  خصوصی توجه کردند و با توجه به ضملکرد آنها به نظر مخی

اولخیخه قخانخون   ای که طرج که این مااکرات تاثیرگاار بودا، به گونه

بندی تخبخدیخ   ۸۱جهش تولید بسیار تغییر کردا و یک قانون حدود 

های ما  رسد که این بار حرف بندی شدا و به نظر می ۹۱به قانون 

 شنیدا و به آن ضم  شدا اس .

بنیان با بیان ایخنخکخه کخمخیخسخیخون  های دانش رییس م مل تشک 

بنیان م مل در این زمینه بسیار تالش کرد، ادامه داد: ولخی  دانش

توان به این قانون اضافخه  از نظر ما همچنان مواردی اس  که می

توان به حاور کمرنگ و یخا ضخدم  و اصالج کرد که از جمله آن می

 حاور اتا  بازرگانی ایران در این قانون اشارا کرد.

وی اتا  بازرگانی ایران را نمایندا فخعخاالن بخشخش اقختخصخادی و 

فعاالن بزرگ اقتصادی دانس  و گخفخ : اقختخصخاد دانخش بخنخیخان 

ای بماند و رشد کند و الزم اسخ   تواند تا ابد در فاای گلشانه نمی

ها وارد فاخای کسخو و کخاری شخونخد کخه فخعخاالن  این شرک 

اقتصادی وجود دارند، همانطور که فعاالن اقتصاد دانخش بخنخیخان 

بششی از فعاالن اتا  بازرگانی هستند  از این رو بخایخد فخعخاالن 

 هایی حاور داشته باشند. اتا  بازرگانی در بشش

 بنیان وارد اس  ایراداتی که به طرج جهش تولید دانش

کالهی به بیان برخی از ایرادات طرج جهش تولید دانخش بخنخیخان 

پرداخ  و ادامه داد: در مخادا یخک ایخن طخرج کخه بخر مخوضخوع 

سیاستگااری اشارا دارد، اتا  بازرگانی و نخمخایخنخدگخان بخشخش 

 خصوصی حاور ندارند.

طرج جهش تخولخیخد بخر تشخکخیخ   ۱وی با اشارا به تاکیدات مادا 

بنیان، یادآور شخد: بخر اسخاس ایخن مخادا  شورای راهبری دانش

بنیان جایگزین شورای ضالی ضتف در قانون  شورای راهبری دانش

بنیان خواهد شد که اتخفخا  خخوبخی  های دانش حمای  از شرک 

اس ، ولی در ترکیو این شورا نیز متاسفانه اتا  بازرگانی و یخا 

 نمایندگان بشش خصوصی مشارک  ندارند.

کالهی اضافه کرد: ضدم مشارک  در این تشک  اشکالخی نخدارد، 

بنیان در آن  رود که نمایندگان چندین شرک  دانش ولی انتظار می

درج شود، همانطور که در شورای ضالی فاای م ازی نیز افخراد 

رود کخه در  حقیقی به انتشاب مسؤوالن حاور دارند و انتظار مخی

بنیان نمایندگانی از بشش خصوصی حاخور  شورای راهبری دانش

 داشته باشند.

بنیان ایراد دیخگخر ایخن طخرج را در  های دانش رییس م مل تشک 

دانس  و در این بارا توضیح داد: در ایخن مخادا یخکخسخری  ۲مادا 

وظایف برای مرکز تحول ریاس  جمهوری در نظخر گخرفختخه شخدا 

اس . البته این مرکز یک نهاد قدیمی اس  و فعالی  آن در حخوزا 

رسخد کخه  توسعه فناوری مثب  بودا اس ، ولخی بخه نخظخر مخی

 ها وارد شدا اس . بنیان معاون  ضلمی به تنهایی در حوزا دانش

ایخن طخرج،  ۸های ای اد شدا در مخادا  وی با اشارا به محدودی 

هایی برای واردات ماشیخن آالت  اظهار کرد: در این مادا محدودی 

در نظر گرفته شدا اس . زمانی که مخوضخوع تخولخیخد را مخطخرج 

کنیم و تاکید داریم که باید مشکالت و موانل تولخیخد بخرداشختخه  می

هخایخی را بخرای واردات  شود، تصویو قخانخونخی کخه مخحخدودیخ 

آالت ای اد کردا با آن هماهنگ نیس  و به نظر مخی رسخد  ماشین

 که در این زمینه کم لطفی شدا اس .

به گفته وی اگر می خواهیم در حوزا تولید قخانخونخی را تصخویخو 

کنیم، برای حمای  از یک بشش مهم اقتصادی کشور نبخایخد بخرای 

بشش دیگر محدودی  ای اد شود، از این رو به نظر می رسخد کخه 

توان راهکارهای دیخگخری بخرای  این مادا نیاز به اصالج دارد و می

 آالت در کشور اتشاذ کرد. حمای  از تولید داخلی ماشین

این طرج، افزود: در ایخن مخادا تخاکخیخد  ۱کالهی با اشارا به مادا 

ها و موسسات پخژوهشخی مخ خازنخد تخمخام یخا  شدا که دانشگاا

بششی از مالکی  فخکخری و دسختخاوردهخای پخژوهشخی و حخ  

بنیان و واحخدهخای  ها و مؤسسات دانش برداری را به شرک  بهرا

های ضلم و فناوری و یخا افخراد  فناور مستقر در مراکز رشد و پارک

اضم از اضاای هیات ضلمی، دانشخ خویخان و   فعال در ان ام پروژا

پژوهشگران به صورت رایگان واگاار کنند که به نظر من ایخن بخنخد 

 کند. تواند رقاب  را از بین ببرد و ران  اطالضاتی ای اد می می

 ای اد شورای راهبری دانش بنیان

بخه  ۱بنیان با اشارا به تاکید مادا  های دانش رییس م مل تشک 

اندازی شورای راهبری دانش بنیان کشور، گف : به نظخر مخن  راا

بنیانی کشور کمک کند و  تواند در تقوی  فعالی  دانش  این بند می

آید و  های دیگر در  معاون  ضلمی از حال  تنهایی در برابر سازمان

 تواند ان ام دهد. وظیفه خود را بهتر می

خخواهخد بخرای بخشخش  وی اضافه کرد: ولی در این شورا که مخی

بنیان تصمخیخم گخیخری کخنخد، جخای نخمخایخنخدگخان  خصوصی دانش

 بنیان و بشش خصوصی خالی اس . های دانش شرک 

ها مشاهدا کردیم که بخه حخوزا  کالهی تاکید کرد: ما در این سال

ها به چه میزان از خل  قوانین و مقررات توسط دولخ   بنیان دانش

هخا  گخیخری برای فعاالن اقتصادی آسیو وارد شدا و در این تصمیخم

نمایندگان بشش خصوصی حاور نداشتند. ایخن اقخدام هخمخانخنخد 

اقدام پزشکی اس  که بدون معاینه بیمار برای وی نسشه بپیچخد 

 اثر اس . و طبیعی اس  که این نسشه در درمان فرد بیمار بی

ها تاکید کرد: حاور نمایندگخان بخشخش  بنیان این فعال حوزا دانش

 تواند به پیشبرد اهداف این قانون کمک کند.  خصوصی می

این طرج اضالم شدا اسخ   ۹۸افشین کالهی اظهار کرد: در مادا 

های تحقی  و توسعخه،  که صنایل و واحدهای صنعتی دارای بشش

ها و مراکز آمخوزش ضخالخی قخرارداد  موظف هستند که با دانشگاا

تحقی  و توسعه منعقد کنند. ایخن مخوظخف شخدن، مخشخالخف بخا 

اقدامات ای اد کنندا فاای رقابختخی اسخ . مخا فخعخاالن بخشخش 

خصوصی هستیم و هموارا تالش داریم فاای کسو و کخار بخه 

هخای  یک فاای رقابتی تبدی  شود و این امر نیازمند زیر سخاخخ 

تواند در بخشخش  تحقی  و توسعه اس  و اگر تحقی  و توسعه می

خصوصی ای اد شود، چرا باید جخلخوی آن گخرفختخه شخود و کخار 

 تحقیقاتی تنها در مراکز آموزشی و دانشگاهی ان ام شود؟

هخای حخوزا  کالهی خاطر نشان کرد: به نظر ما یخکخی از آسخیخو

فنخاوری و ضخلخمخی کشخور ایخن اسخ  کخه بخشخش خصخوصخی 

گااری مناسبی در واحد تحقی  و تخوسخعخه خخود نخکخردا  سرمایه

ای که در حال حاضر تنها چند شرک  معدود داریخم  اس ، به گونه

 اند. های تحقی  و توسعه بزرگی را ای اد کردا که به تازگی بشش

های فناور واحدهای فناور  وی با بیان اینکه تا زمانی که در شرک 

تشکی  نشود، ما دچار آسیو هستیم، گف : این بند قانونی مانل 

از حرک  بشش خصوصی به سم  ای اد واحخدهخای تخحخقخیخ  و 

 شود. قانونی کرد.  توسعه می

ایخن  ۹۱بنیان اضافه کرد: در مادا  های دانش رییس م مل تشک 

تخوسخعخه “ قانون بر تشکی  سازمان جخدیخدی بخا نخام سخازمخان 

اشارا شدا اس  کخه مخالخکخیخ  آن ”  گااری دانشگاهی سرمایه

ویخژا وقختخی  متعل  به دانشگاا اس . تشکی  سازمان جدید بخه

اهداف مششصی برای آن تعریف نشدا باشد، به فاای رقخابختخی 

 آسیو وارد خواهد کرد.

 28سال سوم،  شمارا 
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هخای  آپی و پخیخگخیخری با توجه به مطالبات فعاالن اقتصادی استارت

بخنخیخان و کخمخیخسخیخون  هخای دانخش صورت گرفته در م مل تشک 

بنیان اتا  بخازرگخانخی ایخران و بخه مخنخظخور  وکارهای دانش کسو

هخای اسختخارت آپخی،  ای شخرکخ  رسیدگی بهتر به وضعی  بیخمخه

ای به مدیران کخ  تخامخیخن  سازمان تامین اجتماضی طی بششنامه

 ها نکاتی را ابالغ کرد. اجتماضی استان

هخا، شخفخاف  آپ نامه که با هدف حمخایخ  از اسختخارت در این بشش

های اقختخصخاد  و تحق  سیاس   سازی مقررات، ای اد وحدت رویه

مقاومتی در سال پشتیبانی از تولید مدون شدا اس ، واحخدهخای 

 اجرایی سازمان تامین اجتماضی مکلف به توجه به مواردی شدند.

نامه آمخدا اسخ : در رابخطخه بخا نخحخوا شخمخول و  در این بشش

پردازی کارکنان مشمول قوانین کار و تامین اجتماضی شخاغخ   بیمه

هخا( حخداکخثخر  آپ وکار فاای م ازی )استارت های کسو در شرک 

 شود. مساضدت ان ام می

بر این اساس، ان ام بازرسی کارگاهی و همچخنخیخن بخازرسخی از 

قخانخون تخامخیخن  79ها بخرابخر مخادا  دفاتر قانونی این گونه شرک 

گیرد و صدور هرگونه مفاصاحساب بخابخ  کخد  اجتماضی صورت می

کارگاهی تشصیص دادا شدا و قراردادهای منعقدا با رضای  مخواد 

 قانون تامین اجتماضی امکانپایر خواهد بود. 88و  89

بازرسان سازمان مکلفند در هنگام ان ام بخازرسخی کخارگخاهخی از 

هخا(،  آپ وکار فاای م ازی )اسختخارت ها و موسسات کسو شرک 

ضمن کنترل کلیه کارکنان شاغ  حاضر در کارگاا در صورت اضالم و 

تایید مراتو دورکاری تمام و یا برخی افراد شاغ  از سوی کارفرمخا 

یا نمایندا قانونی وی، در صورتی کخه اسخامخی آنخهخا در لخیخسخ  

ارسالی کارفرما و آخرین گزارش بازرسی کخارگخاهخی درج شخدا 

 باشد، نسب  به تایید اشتغال آنها اقدام کنند.

های  در حوزا بیمه شاغالن فاقد رابطه مزد و حقو  بگیری شرک 

ها فعالیختخی  آپی نیز آمدا اس ، در مواردی که این شرک  استارت

دهخنخد، مخقخررات  را بر اساس قراردادهای پیمانکخاری انخ خام مخی

سازمان تامین اجتماضی همانند سایر مشخاغخ  الزم االجخراسخ . 

شدگان توافقی مطاب  بخا  ضمن اینکه، اخا کدکارگاهی برای بیمه

 امکانپایر اس . 78بهار  8راهنمای نگارش 

 بنیان صورت گرفت: وکارهای دانش بنیان و کمیسیون کسب های دانش های صورت گرفته در مجمع تشکل با پیگیری

 های استارت آپی ای شرکت ای با هدف بهبود وضعیت بیمه ابالغ بخشنامه

 28سال سوم،  شمارا 
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به هم  م مل تشک  های دانش بنیان ایخران 

و مرکز نوآوری و شتخابخدهخی صخادرات ایخران، 

نشس  هم اندیشخی بخررسخی راهخکخارهخای 

توسعه و گسختخرش صخادرات بخه جخمخهخوری 

اردیبهخشخ  مخاا  82داغستان روسیه یکشنبه 

در مرکز نوآوری و شتابدهخی صخادرات ایخران، 

 برگزار شد.

 نشست

 28سال سوم،  شمارا 
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 سحر بنکدارپور دبیرکل مجمع تشکل های دانش بنیان ایران مطرح کرد:

 ها از طریق اتاق بازرگانی راهکاری برای تمدید و یا اخذ کارت بازرگانی دانش بنیان

وگو با ایسنا، اتخا  بخازرگخانخی صخنخایخل  دکتر سحر بنکدارپور در گف 

نهخاد دانسخ   معادن و کشاورزی ایران را یک نهاد غیر دولتی و مردم

ها وجخود دارنخد،  ها و اتحادیه ها، تشک  که در زیرم موضه آن ان من

ضخنخوان یخکخی از ایخن  بنیان ایران بخه های دانش افزود: م مل تشک 

هخای دانخش  ها در صدد اس  تا با حمای  صادراتی از شرکخ  تشک 

 بنیان و فناور، آنها را یاری کند.

وی ادامه داد: البته واحدهای فعال برای حاور در ضخرصخه صخادرات 

محصوالت و خدمات نیازمند کارت بازرگانی حقیخقخی و یخا حخقخوقخی 

هستند که یکی از شروط اخا این کارت، در اخختخیخار داشختخن مخحخ  

 کسو متناسو با رشته فعالی  اضم از ملکی یا استی اری اس .

بنکدارپور خاطر نشان کرد: طب  دستورالعم  وزارت صنع ، معدن و 

ها باید به نام  دانگ این ساختمان ۱ت ارت، اص  یا کپی سند مالکی  

متقاضی باشد و یا اینکه متقاضی اص  و کپی اجارا نامه مخحخاخری 

هخای  معتبری در اختیار داشته باشد. این در حالی اس  که شخرکخ 

هخای ضخلخم و  بنیان به دلی  استقرار در مح  دانشگاا یا پخارک دانش

هخای  فناوری، امکان تامین این مدارک را ندارند  از ایخن رو، شخرکخ 

دانش بنیان در زمینه دریاف  کارت بازرگانی بخا مشخکخالتخی مخواجخه 

 هستند.

بخنخیخان اضخافخه کخرد: ضخالوا بخر ایخن،  های دانش دبیر م مل تشک 

بنیانی از معخاونخ  ضخلخمخی و فخنخاوری  هایی که م وز دانش شرک 

ریاس  جمهوری دریاف  کردند، طخبخ  دسختخورالخعخمخ  شخهخرداری 

)مناط  مسکونی( فعالی  کخنخنخد، ایخن در  Sو  Mتوانند در پهنه  می

هخایخی  حالی اس  که وزارت صنع ، معدن و ت ارت تنها به شخرکخ 

دهد که در مناط  ت اری حاور داشختخه  م وز فعالی  صادراتی می

هخای  ای را بخرای فخعخالخیخ  باشند که این مقوله نیز مشکالت ضدیدا

 بنیان ای اد کردا اس . های دانش شرک 

بنیخان در ایخن  های دانش بنکدارپور با تاکید بر اینکه نارضایتی شرک 

خصوص، انتقاداتی را به ضملکرد وزارت صخمخ  وارد کخردا اسخ ، 

بنیان تالشمان بر این بودا کخه  های دانش ادامه داد: در م مل تشک 

ها باشیم و از آنخ خا کخه  آپ های نوآور و استارت حافظ منافل شرک 

این دستورالعم  وزارت صم  با قوانین معاون  ضخلخمخی و فخنخاوری 

خوانی ندارد  در تالشیم با ای اد اصالحخاتخی در  ریاس  جمهوری هم

بنیخان  های دانش رویکردهای قانونی، زمینه ای فراهم کنیم تا شرک 

بنیخان و از  های دانش با همان رویه گاشته که با کمک م مل تشک 

کردنخد،  اقدام به اخا یا تمدید کارت بازرگانی می اتا  بازرگانی ایران 

 اقدام کنند.

توان در این حوزا ان ام داد،  وی اظهار کرد: یکی از اصالحاتی که می

های تخشخصخصخی و اتخا   های نوپا ضاو تشک  این اس  که شرک 

سخازی  ها با ای اد شخبخکخه بازرگانی شوند  چراکه، ضاوی  در تشک 

گخاار را بخرای آنخهخا  ها امکان بازاریابی و جاب سخرمخایخه بین شرک 

 کند. را مرتفل می های آنها فراهم آوردا و بسیاری از چالش

 28سال سوم،  شمارا 
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 در مراسم نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای توسعه و گسترش صادرات به جمهوری داغستان روسیه برگزار شد:

 شود ای استراتژیک محسوب می برای صادرات محصوالت ایران به روسیه، داغستان منطقه

اندیشی بررسخی راهخکخارهخای تخوسخعخه و گسختخرش  نشس  هم

صادرات به جمهوری داغستان روسیه در مرکز نوآوری و شتخابخدهخی 

 صادرات اتا  ایران برگزار شد.

در این مراسم که با حاور مسووالن اتا  بخازرگخانخی ایخران، مخرکخز 

بخنخیخان اتخا   های دانخش نوآوری و شتابدهی صادرات، م مل تشک 

هخای  ایران، جمعی از اساتید دانشگاا، برخی از مدیرضامالن شخرکخ 

بنیان و سایر فعاالن حوزا صادرات کشور برگزار شد، پیخرامخون  دانش

بنیان جمهخوری  ها و نحوا صادرات محصوالت دانش ها، ظرفی  چالش

 اسالمی ایران به روسیه بحث و تبادل نظر ان ام گرف .

هخای  در ابتدای این نشس  افشین کالهی رئیخس مخ خمخل تشخکخ 

بنیان اتا  ایران با تاکید بر اینکه در حوزا فناوری، محصخوالت و  دانش

ای در کشور وجود دارد که قاب  ارائه اسخ ، گخفخ :  خدمات نوآورانه

 های ارائه این محصوالت را توسعه دهیم. باید مدل

هایمان را با کشورهای  کالهی افزود: هدفمان این اس  که همکاری

اطراف به ویژا کشورهایی که با آنها اشختخراکخات فخرهخنخگخی داریخم 

تواند بخه ضخنخوان  تر کنیم. از این رو، فکر می کنم داغستان می پررنگ

 یکی از آن مناطقی که مد نظر اس ، مطرج شود. 

هخا را در  وی با تاکید بر اینکه، امخیخدوارم بختخوانخیخم ایخن هخمخکخاری

های اتا  بازرگانی ایران پیش ببریم، گف : همانطور کخه از  چارچوب

نام مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتا  ایخران مشخشخص اسخ ، 

وظیفه این مرکز شتاب دادن به صادرات اس . در ایخن راسختخا بخایخد 

هخای اتخا   های نهادهای مشتلف را یک کاسه کردا و کخمخک حمای 

 ایران را هم به آن اضافه کند. 

گخیخری از تخ خربخه  کالهی ضنوان کرد: در کخنخار هخمخه ایخنخهخا، بخهخرا

صادرکنندگان بزرگ و شناسنامه دار کشور و اتصال آنها بخه شخرکخ  

های جدید نوآور موضوضی اس  که باید به آن پخرداخختخه شخود. در 

ای گردآوری کنیم کخه تخوانخایخی  توانیم م موضه چنین شرایطی  می

 ارائه محصوالت و خدمات به دیگر کشورها را دارد. 

در ادامه این نشس  سرپرس  مرکز نوآوری و شتابدهخی صخادرات 

ایران با بیان اینکه برقراری ارتباط هدفمند میان طرف ضرضه و تقاضخا 

کار این مرکز اس ، گف : طب  رسالتی که جمهوری اسالمی ایخران 

های دانش بنیان توسخط بخشخش خصخوصخی و  برای تاسیس شرک 

ها بر ضهدا گخرفختخه اسخ   اتخا   حمای  و توسعه آن در تمام حوزا

ایران، مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات ایران را بخا هخدف تخوسخعخه 

ها افتتخاج کخردا  صادرات محصوالت دانش بنیان و توسعه زیس  بوم

 اس .

مهدی اقتصادی تصریح کرد: در این مدت ارتباط خوبی با افراد فخعخال 

ایم. هدفمان در ابتدا تعامخ  بخا کشخورهخای  در این زیس  بوم گرفته

های طرفیخن در ایخن  همسایه در حوزا صادرات و استفادا از ظرفی 

 حوزا اس . 

وی افزود: خوشبشتانه با توجه به موقعیخ  اسختخراتخژیخک مخنخطخقخه 

داغستان در حوزا صادرات و ارتباط این منطخقخه بخا حخوزا اوراسخیخا 

توانیم پ  ارتباطی برای صادارت محصوالت ایرانی به آن منطخقخه  می

و بالعکس ای اد کنیم. از این رو، امیدوارم این مخراسخم مخقخدمخه ای 

هایی در آیندا در راستای افزایش صادرات محخصخوالت  برای همکاری

 دانش بنیان کشور باشد.

 ها در بازار روسیه فراهم اس  شرایط حاور ایرانی

نمایندا رسمی جمهوری داغستان در ایخران نخیخز بخا بخیخان ایخنخکخه 

موضوضاتی که تا کنون مطرج شد دقیقا مورد توجه مخا هخم اسخ ، 

گف : در کشور روسیه بازارها و نیازهایخی وجخود دارد. از ایخن رو، 

 ایم. آمادگی پایرش کاال و خدمات ایرانی را فراهم کردا

تخوانخیخم بخا  اُف ادامه داد: برای تسهی  در فرآیند همکاری، مخی ضلی

هایی محصوالت دو کشور را به نمایش بخگخااریخم.  برگزاری نمایشگاا

درس  اس  که شیوع کرونا روند کار را کمی سشخ  کخردا امخا بخا 

 اضمال تغییراتی این اقدام میسر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه داغستان دروازا روسیه اس ، بیان کرد: به ایخن 

ای  معنا که برای صادرات محصوالت به روسیه، داغسختخان مخنخطخقخه

بارا باید بگویم شخرایخط ضخمخال  شود. در ابن استراتژیک محسوب می

ایم و  هایی با ت ار ایرانی داشته فراهم اس ، پیش از این هم ارتباط

 ها در بازار روسیه فراهم اس . شرایط حاور ایرانی
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نمایندا رسمی جمهوری داغستان در ایران افزود: بخنخابخرایخن، در 

وکارهخا،  نظر داریم نمایشگاا دائمی در روسیه ای اد کنیم تا کسو

هخخای  انخخدرکخخاران ایخخن حخخوزا را در زمخخیخخنخخه فخخعخخاالن و دسخخ 

 محصوالت، مباحث مالی و حقوقی حمای  کنیم. معرفی

ریزی کردا ایم و بسخیخاری از  وی تصریح کرد: در این حوزا برنامه

اند. ضخمخن ایخنخکخه تخ خار  های خود را ثب  کردا کشورها، شرک 

مندند از واحخدهخای تخولخیخدی  روسیه و داغستان هم بسیار ضالقه

کننخد، بخازدیخد کخردا و  ایران که با تکنولوژی پیشرفته فعالی  می

روی آنها سرمایه گااری کنند. از این رو، توانایی هرگونه تعام  را 

 با جمهوری اسالمی ایران خواهیم داش .

 CISدر ادامه این مراسم کارشناس مسئول کشورهای اوراسیا و 

المل  اتا  بازرگانی، صنایل، معادن وکشخاورزی ایخران  درامور بین

های مربوط به گمرک و هزینه هخای  نیز به مباحثی از قبی  چالش

 صادرات و واردات در منطقه اوراسیا پرداخ . 

های مورد نیاز برای  بررسی مسائ  مالی و اقتصادی و زیرساخ 

های موجود از دیگر موضوضاتی بود که در این نشسخ   ح  چالش

 توسط زهرا جلی  زادا محمدی، مطرج شد.

 ای اد ارتباط هدفمند وظیفه مرکز شتابدهی صادرات اس 

بخنخیخان در  هخای دانخش در پایان این نشس  رئیس م مل تشخکخ 

پاسخ به اظهارات مطرج شدا در طول این جلسه گف : حمای  از 

های نوآور و فناور در کشور وظیفه نهادهای مشتلف اس .  شرک 

قسمتی از سازوکارهای صادراتی مربوط به بشش سنتخی اسخ  

 دادا اس . که از گاشته هم کار صادرات را ان ام می

هخای نخوآور و  افشین کالهی ادامه داد: اما در این میان شخرکخ 

انخد کخه پختخانسخیخ  خخوبخی بخرای  ها هم شک  گرفته آپ استارت

شوند. در این میان ای اد ارتخبخاط دو طخرفخه  صادرات محسوب می

ها با دیگر کشورها وظیفه مخراکخز  آپ ها و استارت میان این شرک 

 شتابدهندا اس .

های این مخرکخز  وی اظهار کرد: البته باید متاکر شوم که در برنامه

های صادراتی، نمایشخگخاا دائخمخی  هایی از قبی  ای اد پایگاا بحث

هخای  بنیان در دیگر کشورها و همچخنخیخن بخحخث های دانش شرک 

های حم  و نق  و ارتباطات بین الخمخلخلخی  مربوط به کاهش هزینه

 که در این جلسه به آنها اشارا شد، دیدا شدا اس .

کالهی خاطرنشان کرد: با کمخک مخرکخز نخوآوری و شختخابخدهخی 

هایی که در کشور تخوسخط  صادرات ایران، می توانیم همه حمای 

شود را در قالو یک م موضخه در کخنخار  نهادهای مشتلف ارائه می

 هم قرار دهیم.

هایمان به نحو  وی افزود: در مورد داغستان هم امیدوارم همکاری

های موفقی هم با دیخگخر  احسن ادامه پیدا کند  ضمن اینکه ت ربه

کشورها در این حوزا وجود داشته و می تخوانخیخم از آنخهخا الخگخو 

های فعال و معرفی آنهخا  بگیریم. البته شناسایی پتانسی  شرک 

هخا کخاری  به کشور داغستان بسته به نیاز منطقه و جاب حمایخ 

اس  که ما باید ان ام دهیم و فکر می کنخم مخی تخوانخد تخ خربخه 

 موفقی باشد.

 کند های پژوهشی این حوزا حمای  می های شناختی معاون  ضلمی در شانزدهمین فراخوان خود از طرج ستاد توسعه ضلوم و فناوری 

این فراخوان با هدف توسعه و گسترش دانش، تولید فناوری و خدمات شناختی در سطح کشور و تشوی  و ترغیو محخقخقخان، اسخاتخیخد و 

 شود. های ضلمی و تحقیقاتی خرداد ماا سال جاری منتشر می پژوهشگران برای ان ام فعالی 

طرج های پژوهشی محققان در این فراخوان در زمینه پژوهش های کاربردی و بنیادی شناختی مبتنی بر نگاش  مغز، پخژوهخش در حخوزا 

بالینی و ضلوم اضصاب شناختی، فناوری شناختی برای ارزیابی و بازتوانی شناختی، توسعه فناوری های شناختی مرتبط بخا ارتخبخاط بخیخن 

مغز و ماشین و مغز با مغز، مدل سازی شناختی، روانشناسی شناختی، توسعه روش ها و ابزارهای توانبششی شناختی، پژوهش هخای 

شناسی شناختی، کاربرد ترکیبی ضلوم شناختخی،  کاربردی و بنیادی در آموزش و پرورش شناختی، پژوهش های کاربردی و بنیادی در زبان

 های مشترک ضلوم انسانی و ضلوم شناختی مورد حمای  قرار می گیرند. هوش مصنوضی و کالن دادا، پژوهش در حوزا

های پژوهشی و توسعه فناوری به ویژا در حوزا ضلوم پایه، مشروط به مششص بودن فازهای بعدی طرج برای رفل نیازهای جامعخه و  طرج

های پژوهشی و توسعه فناوری به ویژا در حخوزا ضخلخوم پخایخه، مشخروط بخه  طرجگیرند. توسعه اقتصاد دانش بنیان مورد بررسی قرار می

 گیرند. مششص بودن فازهای بعدی طرج برای رفل نیازهای جامعه و توسعه اقتصاد دانش بنیان مورد بررسی قرار می
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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  سالمت تهران

 همدان

 انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون 

 8  28سال سوم،  شمارا 

انجمن توليدکنندگان حالل های 
 هيدروکربنی ایران 

انجمن صنفی توليدکنندگان و فن آوران 
 صنعتی ساختمان 


