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همکار یهای فناورانه محور مقابله
جهانی با کروناست
اکوسیستم فناوری ایران آماده همیاری بینالمللی

ســورنا ســتاری؛ معاون علمی و فناوری رئیسجمهور
در نشست بیست و سومین جلسه وزرای علم و فناوری
کشورهای عضو  UNCSTDسخنرانی کرد .این نشست
عالیرتبــه بــا عنــوان «بهرهبــرداری از علــم ،فنــاوری و
نــوآوری بــرای ســرعت بخشــیدن بــه پیشــبرد اهــداف
توسعه پایدار و مقابله با کووید  »۱۹برگزار شد.
ســتاری در این نشســت که بهصــورت ویدئــو کنفرانس
برگزار شد سخنان خود را با سپاسگزاری از جامعه جهانی
پزشکان ،پرستاران و کادر پزشکی و خانوادههای آنها
آغــاز کــرد و گفــت« :آنهــا بــا بــه خطــر انداختــن جــان،
ســامتی و خوشــبختی خود بــرای جهانی عــاری از این
بیماری همهگیر ،هزینه باالیی پرداخت کردهاند».
ســتاری ادامــه داد« :غلبــه بــر کوویــد  ،۱۹بهعنوان یک
بحران بینالمللی بدون توســل به تالشهای مشــترک
همــه کشــورها و ســازمانهای بینالمللــی بــا رویکــرد
چندجانبهگرایی ،همکاری و همبستگی میسر نیست».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور بــا بیــان اینکــه

علــم و فنــاوری بهعنــوان راهحلــی بــرای برطرفکــردن
چنین بحرانهایی قلمداد میشــود ،افــزود« :از ابتدای
شــیوع ایــن بیماری ،جمهوری اســامی ایــران اقدامات
مختلفی را در خصوص پیشــگیری ،تشخیص و درمان
انجام داده اســت .البته پیش از ایــن تجربیات خود در
خصــوص مبارزه بــا کووید  ۱۹را بــا دبیرخانه UNCSTD
بــا عنــوان «نقــش علــم و فنــاوری در مدیریــت و درمان
بیماری کرونا» به اشتراک گذاشتیم».
ســتاری همچنیــن بیــان کــرد« :تجربیــات ارزشــمند
مشــابهی در خصــوص نقش علم ،فنــاوری و نوآوری در
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زمان بحران وجود دارد».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور پیشــنهادی به
 UNCSTDمطــرح کــرد که تمام داســتانهای موفقیت
را در قالبــی مدون گــردآوری کنند تا متخصصان ما این
تجربیــات را در جلســات آینــده موردبحث و بررســی قرار
دهند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان در ادامه گفت« :این ویروس
نهتنهــا زندگــی و رفــاه مــردم را در سراســر جهــان تهدیــد
میکند بلکه فقر ،گرســنگی و نابرابری میان کشــورها را
نیــز افزایش میدهــد و بهمثابۀ ضرباتــی منفی بر پیکره
دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار تلقی خواهد شــد.
بــرای مقابلــه با این بحران ،واکنــش جهانی و اقدامات
ً
چنــد جانبــه موردنیــاز اســت و یقینــا علــم ،فنــاوری و
نوآوری از ارکان اساسی این اقدامات است».
ســتاری بــا بیــان اینکــه تجربــه مــا ،مشــابه تجربــه
دیگران ،حاکی از اهمیت وجود فضای مناسب خارجی
بــرای مقابله بــا این بیمــاری همهگیر اســت ،بیان کرد:
«روشهــای اجــرای آن یــک عامل بســیار مهم اســت و
از کشــورهای توســعهیافته انتظار مــیرود تعهدات خود
را در خصــوص تأمیــن منابــع مالــی ،انتقــال فنــاوری و
ایجــاد ظرفیــت بــدون سیاســیکردن ایــن رونــد انجــام
دهند .ســازمان ملل نقش مهمــی در تقویت همکاری و
مشارکت در سطح بینالمللی و منطقهای ایفا میکند».
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عبور زیستبومدانشبنیاناز مرزها؛

صادرات تجهیزات مقابله با کرونا حمایت ویژه میشود
جلسه کارگزاران صادراتی مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســتجمهوری بــا حضــور  ۳۰کارگــزار و
رئیــس مرکــز تعامــات بینالمللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمی و
فنــاوری برگزار شــد .در این جلســه بر حمایت ویــژه معاونت علمی از
صادرات تجهیزات مقابله با کرونا به دیگر کشورها تأ کید شد.
در ایــن جلســه ،مهــدی قلعهنــوی رئیس مرکــز تعامــات بینالمللی
علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری با اشاره به توجه ویژه سورنا
ً
ستاری به صادرات تجهیزات مقابله با کرونا ،گفت« :معاون علمی و فناوری شخصا
پیگیر توسعه صادرات محصوالت و تجهیزات مرتبط با حوزه مقابله با کروناست».
وی افــزود« :کرونــا فرصــت ویژهای برای شــرکتهای ایرانــی تولیدکننــده تجهیزات
موردنیاز برای درمان و مقابله با کروناســت .زیرا در شــرایط فعلی کشــورهای توســعه
یافتــه بهدنبال تأمین نیازهای داخلی خود هســتند و ایــن یعنی فرصتی بکر و خوب
برای شرکتهای ایرانی».
قلعهنــوی معتقــد اســت که ایران راه پیشــگیری و مبــارزه با کرونا را خــوب طی کرده
ً
و تقریبــا نیازهــای داخلــی تأمین شــده اســت .االن زمانی اســت که بایــد از ظرفیت و
پتانسیل شرکتها برای صادرات این محصوالت در دنیا بهره ببریم.
وی ادامه داد« :کشــورهای زیادی هســتند که در شرایط سخت شیوع کرونا خریدار
محصــوالت ایرانــی باشــند پــس باید از ایــن فرصت خــوب برای توســعه صادرات و

پاســخ بــه برخــی ضایعــات و ضررهــای مالــی شــرکتها اســتفاده
کنیم».
رئیــس مرکــز تعامــات بینالمللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمی و
فنــاوری ریاســتجمهوری با تأ کید بر اینکه در حال حاضر  ۱۰کشــور
بهصــورت قطعــی خریــدار ایــن محصــوالت ایرانــی هســتند ،گفــت:
«معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری حمایتــی ویــژه از
صادرکنندگان این محصوالت به دیگر کشورها میکند».
وی خطاب به کارگزاران صادراتی گفت« :از شما میخواهم در یک تعامل سازنده با
هم راهها و نیازهای ارســال و صادرات محصوالت مبارزه با بیماری کرونا را به هم و
به ما معرفی کنید تا بتوانیم از این فرصت برای توسعه صادرات کشور بهره ببریم».
قلعهنوی در ادامه بیان کرد« :یک اراده دولتی برای حمایت از صادرات محصوالت
مبــارزه بــا کرونــا در کشــور شــکل گرفته اســت کــه امیــدوارم از این فرصت به شــکلی
درســت و بهجا اســتفاده کنیم تا زیانهای مالی که کرونا به کشــور وارد کرده است را
تا حدودی رفع کنیم».
در ادامــه ایــن نشســت ،نماینــدگان کارگزاریهــای صادراتــی ،مشــکالت و نواقــص
موجــود در توســعه صــادرات را مطــرح کردند و بر شبکهســازی خدمات ارائه شــده در
ایــن حوزه ،همافزایی ظرفیتها ،توانمندســازی شــرکتهای صادراتــی و حمایت از
شکلگیری یک برند مشترک از محصوالت ایرانی در کشورهای هدف تأ کید کردند.
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تسر یع فعالیتهای صادراتی در مرکز شتابدهی صادرات
ارزشاف ـ ـ ــزوده نهفته در تــجــاریســازی مــحــصــوالت شــرکـتهــای
دانشبنیان ،خالق و فناور ،ظرفیتی است که میتواند برای برونرفت
کشور از خام فروشی فعال شود و در این مسیر دولت ،صنعت و واحدهای
علمی کشور میتوانند ضمن آموزش ،مشکالت و محدودیتهای پیش
روی صــادرات را حذف کــرده و گامهای مؤثری در پیشرفت صــادرات
ِ
بردارند .یکی از مأموریتهای مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری
دستیابی به این امر است که در این راستا مرکز شتابدهی صادرات ذیل تفاهمنامه
مشترک میان مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری و اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی ایران بهمنظور هدایت،
آموزش و شتابدهی به صادرات محصوالت در تاریخ ۲شهریور  ۱۳۹۹افتتاح میشود.
این مرکز که عنوان نخستین مرکز شتابدهی مشترک با اتاق بازرگانی را دارد ،در
تهران کار خود را آغاز خواهد کرد و پس از آن نیز در دیگر شهرها از جمله اصفهان و
مشهد راهاندازی میشود .همچنین معاونت علمی و فناوری در امور بینالملل در
نظر دارد بهمنظور کمک به توسعه کسبوکار بینالملل بهویژه در زمینه صادرات،
در مناطق آزاد چابهار و کیش نیز این مراکز شتابدهی را ایجاد کند.
در مرکــز شــتابدهی عــاوهبــر اســتقرار شــرکتهای ارائهدهنــده خدمــات صادراتــی
ماننــد شــرکتهای انجامدهنده تحقیقــات بازار و بازاریابی بینالملل و شــرکتهای
فعــال در حــوزه اخذ اســتانداردهای خارجــی و بهرهمندی شــرکتهای دانشبنیان،
فناور و خالق از خدمات این شــرکتها ،کریدور صادرات ،صندوق توســعه صادرات،
اتاقهای بازرگانی مشترک با برخی از کشورهای هدف صادراتی نیز میتوانند حضور

یابنــد و از فضــای کار اشــتراکی ایجــاد شــده در مرکــز اســتفاده کــرده و به
مراجعان مرکز خدمات ارائه دهند.
همچنیــن در ایــن مرکــز بهصــورت فصلــی رویدادهایی بــا محوریت مرکز
شــتابدهی بــرای جــذب ایدههــا و طر حهایــی کــه در زمینــه طراحــی و
ایجــاد پلتفرمهــای صادراتــی ارائه میشــوند ،برگزار میشــود .ایدههایی
ماننــد تســهیل نقلوانتقال مالی در فضای تحریــم ،ایجاد پلتفرم آنالین
انجــام تحقیقــات بازار و ارتبــاط انجامدهنــدگان تحقیقات بازار بــا متقاضیان نتایج
این تحقیقات و… .مرکز شتابدهی پس از بررسی این ایدهها با استفاده از بازوهای
ســرمایهگذاری ماننــد صندوق صــادرات و صندوقهای پژوهش و فنــاوری ،بر روی
آنهــا ســرمایهگذاری خواهــد کرد .صاحبان ایــن ایدهها فرصت اســتفاده از امکانات
مرکز را نیز در اختیار خواهند داشت.
وکار بینالملــل شــرکتهای
ب
کســ
توســعه
حــوزه
برگــزاری کارگاههــای آموزشــی در
ِ
دانشبنیــان ،فنــاور و خــاق ،میزبانــی از افــراد و شــرکتهای خارجی بــرای برگزاری
نشســت و کارگاههــای آموزشــی بینالمللــی بــا اســتفاده از اســاتید خارجــی در حــوزه
کســبوکار ،میزبانــی از شــرکتهای بازرگانــی عالقهمنــد به توســعه تجــارت در حوزه
فنــاوری و دانشبنیــان از دیگر ویژگیهای این مرکز اســت .بهرهمندی شــرکتهای
خارجــی عالقهمنــد بــه تأســیس دفتر نمایندگــی در ایــران از فضای مرکز شــتابدهی
ِ
صادرات ،خدمتی دیگر از این مرکز است.
بوکار بینالملل
روحاهّلل استیری؛ مدیرکل دفتر توسعه کس 
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تحقیق بازار ،مطالعه
بازار و بازاریابی
ورود بــه هریــک از بازارهــای صادراتــی و بینالمللــی نیازمنــد
دسترسی و تحلیل اطالعات بروز و مدون از بازارهای هدف است.
تدوین استراتژی صادراتی و ورود به بازار ،قیمتگذاری محصول،
تحلیــل رقبــا ،بخشبندی رقبــا ،ارزیابی الگــوی مصرفکنندگان
و همچنیــن سیســتمهای فــروش در بــازار هــدف بــرای هریــک از
محصــوالت دانشبنیــان جهــت صــادرات موفــق ضروری اســت.
تهیــه گزارشهــای تحقیقــات بــازار بینالمللــی یکــی از بهتریــن
ابزارهــای دســتیابی به ایــن اطالعــات و همچنین تدویــن برنامه
صادراتــی کاراســت .به همیــن منظور و با هــدف ورود محصوالت
شــرکتهای دانشبنیــان به بازارهای صادراتی جدید ،بخشــی از
هزینههای تهیه این گزارشها از جمله تدوین گزارش اســتراتژی
صــادرات ،شناســایی بازارهــای دارای اولویــت صــادرات ،خریــد
گــزارش و یا انجــام مطالعه بــازار بینالمللی و تحقیقــات بازاریابی
میدانی توســط شــرکتهای داخلی کــه دفتر منطقهای یا شــریک
تجــاری خارجی دارند ،پایگاههای صادراتــی ،کارگزاران صادراتی
مقیــم و شــرکتهای بازرگانــی بومــی در کشــور مــورد مطالعــه ،بــه
شرکتهای متقاضی پرداخت میشود.

خدمات مشمول حمایت در حوزه تحقیقات بازار بینالملل و بازاریابی
تدویــن برنامــه اســتراتژیک صادراتــی شــرکت ،انتخــاب بازارهــای اولویــتدار
صادراتی،تحقیقــات بــازار و مطالعــه بــازار کشــوری ،خدمــات تحقیقــات بازاریابی
صادراتی
دامنه شمول
شــرکتها و مؤسســات دانشبنیــان و شــرکتهای خــاق طبق خروجــی ارزیابی
آمادگی صادرات
شرکتهای مدیریت صادرات و پایگاههای صادراتی موردتأیید مرکز
کارگزاران صادراتی موردتأیید مرکز
میزان حمایت
حمایت کریدور از هزینههای اخذ خدمات موضوع ماده یک ،بهصورت زیر است:
پرداخــت ۷۰درصد هزینههــای تهیه گزارش تحقیقات بازار بینالمللی تا ســقف
۵۰۰میلیون ریال بهصورت بالعوض
پرداخــت ۷۰درصــد هزینــه فعالیتهــای بازاریابــی تــا ســقف ۵۰۰میلیــون ریــال
بهصورت بالعوض
نحوه دریافت حمایت
بهمنظــور دریافت خدمات تهیه گزارش تحقیقات بازار و خدمات بازاریابی در یک
حــوزه جغرافیایی برای محصول خود ،شــرکتهای دانشبنیان و خالق/مدیریت
صــادرات میتواننــد ضمن اعالم نیاز به دریافت خدمت ،درخواســت خود را جهت
دریافت حمایت از تهیه این گزارش از طریق کارتابل خود به کریدور ارسال نمایند.
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تقویت همکار یهای اقتصادی و تجارت
در CIIE2020
ســومین دوره نمایشــگاه China International

) import Expo (CIIE2020در روزهــای  ۵تــا ۱۰
نوامبــر  15-20( ۲۰۲۰آبــان  )۱۳۹۹در شــهر شــانگهای
کشــور چین برگــزار خواهد شــد CIIE .رویدادی ســاالنه و
مهــم بــرای دولت چیــن بهمنظــور آزادســازی تجارت و
جهانیسازی اقتصاد است.
 CIIE2020در حوزههــای علــم و فنــاوری ،فنــاوری
اطالعات ،خودرو ،محصوالت غذایی و کشاورزی ،دارو
و تجهیــزات پزشــکی ،ماشــینآالت و تجهیزات صنعتی
برگزار میشود.

گفتنــی اســت در دومیــن نمایشــگاه بینالمللــی واردات
چین -شــانگهای ( ۱۸۱ )CIIEکشــور ،منطقه و سازمان
بینالمللــی حضــور داشــتند ۶۲ .کشــور در CIIE2019
دارای پاویون ملی بودند و بیش از  ۳۸۰۰شــرکت از ۱۵۰
کشــور دنیــا نیــز در ایــن نمایشــگاه دارای غرفــه تجاری
بودند.
حــدود  ۱۵شــرکت از ایــران در دومیــن نمایشــگاه
بینالمللــی واردات چیــن و چند شــرکت دیگر نیز بهطور
جداگانــه در این رویداد بــزرگ اقتصادی حضور یافتند.
مرکــز فناوریهــای پیشــرفته ایران چین ســال گذشــته
بــه نمایندگــی از ســازمان توســعه تجــارت ،مجــری
برگــزاری پاویــون ملــی ایــران در ایــن نمایشــگاه بــود.
امســال نیز این مرکز با حمایت معاونت علمی و فناوری
ریاســتجمهوری و صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی

7

مسئولیت برگزاری پاویون ملی ایران را بر عهده دارد.
مراســم افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه بــا حضــور رؤســای
هیئتهــای خارجــی شــرکتکننده و ســخنرانی شــی
جیــن پینــگ رئیسجمهــور چیــن برگــزار شــد .در ایــن
مراســم چهرههای شــاخص کشــورها از جملــه ماکرون؛
رئیسجمهور فرانســه ،نخستوزیر یونان ،نخستوزیر
جامائیکا و نخســتوزیر صربســتان شــرکت کردند .وزیر
صنعت ،معدن و تجارت نیز بهعنوان نماینده ایران در
مراسم افتتاحیه نمایشگاه  CIIE2019حضور پیدا کرد.
شــانگهای از شــهرهای اســتراتژیک و بــا اهمیــت چیــن
اســت کــه بهصــورت پیوســته در حــال بهبــود ســاختار
صنعتی خود اســت .از صنایع مهم و برجسته شانگهای
میتوان به فناوری اطالعات ( )ITو الکترونیک ،فوالد،
فــراوری مواد شــیمیایی ،خودروســازی ،هوافضا ،نانو و
بیوتکنولوژی اشــاره کرد .اهمیت شانگهای برای چین
نیز از این لحاظ قابلتوجه اســت که این کشور با هدف
تبدیل شانگهای به مرکزیت پولی و مالی در آسیا نسبت
بــه راهانــدازی بــورس طــا و نفت خــام و از همــه مهمتر
مرکزیت جهانی یوآن در شانگهای اقدام کرده است.
ســومین نمایشــگاه بینالمللی واردات چین CIIE2020
کشــورها را قــادر میکنــد تــا همکاریهــای اقتصــادی
و تجــارت را تقویــت کننــد و تجــارت جهانــی و رشــد
اقتصادی جهان را گسترش دهند.
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تولید دستگاه تولید خودکار
ماسک تنفسی سهالیه

پاسخی به نیاز فزاینده ماسکهای تنفسی در پی شیوع بیماری کرونا

بــا شــیوع و گســترش ویــروس کرونــا در کشــورهای
مختلــف ،تقاضا برای ماســک بهشــدت افزایش یافته
اســت .این روزها با تأ کید ســازمان جهانی بهداشت بر
اســتفاده افراد از ماسک بهعنوان یک الیه حفاظتی در
مقابل پیشگیری از ابتال و انتشار این بیماری ،ضرورت
استفاده از ماســک موردتوجه قرار گرفته است .در این
شرایط نیاز به تولید بیشتر برای دسترسی همه افراد به
ماســک بیشتر احساس میشود .شــرکت آرشام ماشین
فــرزام بــا درک نیــاز کشــور به ایــن محصول ،اقــدام به
راهانــدازی دســتگاه تولیــد اتوماتیــک ماســک ســهالیه
بهمنظور تأمین نیاز داخل کشور کرده است.
در این خط تولید ،برای تولید ماســک ،ســه الیه پارچه
(اســپان باند ،ملت بلون و…) در عرضها و گرماژهای
مختلــف بــا هــم ترکیب میشــوند ،ســپس ایــن الیهها
بــا اســتفاده از دســتگاه التراســونیک بــه هــم دوختــه
میشوند .بعد از برش بدنه ماسک ،کش پشت گوشی
را به آن وصل میشود.
دســتگاهها و تجهیــزات ایــن خــط بهطــور کامل داخل
شــرکت طراحــی ،ســاخت و مونتــاژ میشــود و نمونــه
مشــابه داخلــی نــدارد .دســتگاه بدنــهزن ایــن خــط
ظرفیت تولید  ۱۰۰تا  ۱۲۰عدد ماســک در دقیقه را دارد
که از این نظر قابلرقابت با نمونههای خارجی اســت.
این دســتگاه از نظر قیمت تمام شــده بســیار ارزانتر از
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دستگاههای مشابه خارجی است.
شــرکت آرشام ماشــین طی ســالهای گذشــته همواره
در زمینــه تولیــد ماشــینآالت و تجهیــزات در صنایــع
مختلــف بهخصــوص دارویــی ،بهداشــتی و غذایــی
پیــشرو بــوده اســت .بــا شــیوع بیمــاری کرونــا و نیــاز
بــه وســایل محافظــت فــردی ماننــد ماســک ،ایــن
شــرکت بــا بهرهگیــری از همه تجارب و تــوان طراحی و
ســازی خود در مدت زمان بســیار کوتاه و تالش
ماشین
ِ
شــبانهروزی تیم طراحی و مهندســی در ایام تعطیالت

نــوروز ،موفق به ســاخت و راهانــدازی اولین خط تولید
ماسک سهالیه شد.
بــا تحویل و راهاندازی موفق اولین خط تولید ماســک
ســهالیه ،بســیاری از نهادهــای دولتــی و غیردولتــی،
شــرکتهای خصوصی و… برای خرید این دســتگاهها
ثبت ســفارش کرده و موفق به انعقاد قرارداد با شرکت
شــدهاند .شرکت آرشــام ماشین در تالش است تا عالوه
بــر تأمیــن نیــاز داخــل کشــور ،محصــول خــود را ســایر
کشورها بهخصوص کشورهای همسایه صادر کند.
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دربارۀ شرکت

شــرکت آرشــام ماشــین فــرزام در ســال ۱۳۹۰
پس از دو سال همکاری جمعی از متخصصان
و مهندســان بــا تجربــه کشــور در حوزههــای
مکانیــک ،الکترونیــک ،مکاترونیــک ،نرمافــزار،
ســختافزار ،شــیمی و… در حــوزه بهکارگیــری
فناوریهــای نوینــی هماننــد پــردازش تصویر
( ،)Image Processingشناســههای رادیویی
( ،)RFID Tagsســامانههای خبــره در جهــت
مبارزه با اقالم تقلبی وارد حوزه Track & Trace
شد .این شرکت کار خود را با طراحی و ساخت
ماشــینآالت صنعتــی با هــدف ارائــه خدمات
فنــی و مهندســی در صنعــت ماشینســازی
و خطــوط تولیــد آغــاز کــرد و بــا گذشــت زمان
بســیار اندکی توانست خود را بهعنوان یکی از
شرکتهای ماشینسازی برتر در کشور مطرح
کند.
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ورود به بازار روسیه چگونه میسر است؟
انجــام صــادرات و فــروش کاال در بازارهــای خارجــی
از ظرایــف و حساســیتهای خاصــی برخوردار اســت که
عــدم توجــه به آنهــا ممکن اســت ســرمایهگذاریهای
انسانی و مالی را از بین ببرد .صادرات مانند هر فعالیت
تجــاری دیگــری نیازمنــد آیندهنگــری ،برنامهریــزی،
آشــنایی با روشهای علمی ،تحرک الزم و جلب اعتماد
خریداران خارجی اســت .در این بخــش در گفتگویی با
ناصــر انزلیچــی؛ مدیرعامــل شــرکت مدیریــت صادرات
تــاپ مهمترین الزامات صادرات به کشــور روســیه بیان
میشوند.

روســیه کشــوری بــا جمعیتــی در حــدود ۱۴۵میلیون نفر
و دارای  ۲۱جمهــوری خودمختــار اســت .این کشــور در
بیــن بازارهــای کشــورهای اوراســیا دارای بزرگتریــن
بــازار اســت ،عالوه بــر ایــن ،بازارهای این کشــور بســیار
توسعهیافته هستند.
سیستم کد تعرفه کاال در روسیه ده رقمی است در حالی
کــه ایــن کــد در ایــران دارای هشــت رقــم اســت و برای
مدیریــت هزینههــا توجــه به ایــن نکته اهمیــت زیادی
دارد .گفتنــی اســت اکثــر مکاتبــات سیســتمی گمــرک
روسیه اغلب ساعت  ۱۷صادر میشوند.

در روسیه دو گمرک سالیانکا و پست مسکو از مهمترین
گمرکها هستند که کاالهای ایرانی را دریافت میکنند.
گمرک ســالیانکا در بندر آســتاراخان از دو مسیر جادهای
و ریلی به مســکو دسترســی دارد .همچنین از مســیر آبی
ولگا بالتیک به قازات قابلدستیابی هستند .مهمترین
شــرکتهای ترخیصکاری در آســتاراخان کوانت و تگ
هستند.
در جنــگ جهانی دوم آلمان عملیاتی را با نام بارباروســا
بــرای فتــح مســکو آغــاز کــرد .در ایــن زمــان ،روســیه
کارخانههــا و تجهیــزات صنعتــی خــود را بــرای در امــان
مانــدن از اثــرات جنــگ بــه ناحیــهای از روســیه منتقــل
کــرد کــه پس از جنــگ دوم نیز ایــن کارخانهها به محل
ســابق خود بازنگشــتند .بنابراین در این مکان تعدادی
زیــادی کارخانــه در حــال فعالیــت هســتند کــه نیــاز بــه
ً
مــواد اولیهای دارند که عمدتــا در ایران ،چین و هند به
تولید میرســند .در این میان ایــران با توجه به نزدیکی
مســافت به روســیه و سهولت مسیر ،نسبت به دو رقیب
دیگر دارای مزیت در بحث هزینه حملونقل است.
بــرای آغــاز فعالیــت اقتصــادی در روســیه بهترین روش
ثبت شرکت است .البته در این میان اتباع ایرانی بدون
ثبت شرکت و با رعایت ضوابط خاص میتوانند در «میر
بیزنــس بانــک مســکو»  M66اقــدام بــه افتتاح حســاب
کــرده و برخــی فعالیتهــای خــود را بهصــورت محــدود

سال نخست | شمارۀ  | ۱مرداد ۱۳۹۹

بــه انجام برســانند .بهطور کلی انواع شــرکت در روســیه
شامل شرکتهای زیر است:
مسئولیت محدود ()OOO
سهامی خاص ()OAO
سهامی عام ()3AO
در حالــی کــه در اکثــر کشــورها پــس از ثبــت شــرکت،
فعالیــت اقتصــادی آغاز میشــود در روســیه ایــن چنین
نیســت و پــس از ثبت شــرکت برای فعالیت نیــاز به اخذ
پروانه اقتصادی وجود دارد .در حال حاضر چند شرکت
ایرانی در مســکو خدمات موردنیــاز در این زمینه را ارائه
میکننــد ،با این وجود انتخاب یــک کارگزار روس برای
ثبت شرکت ،میتواند انتخاب بهتری باشد.
سیســتم اســتاندارد در روســیه  roctگاســت نامیــده
میشــود با این وجود دریافت این استاندارد شرط کافی
برای ورود کاال به روســیه نیست و بهعنوان مثال برای
محصوالتــی ماننــد تجهیــزات پزشــکی ،آزمایشــگاهی،
دارویــی و درمانــی عالوه بــر  roctنیاز بــه دریافت مجوز
ورود تجاری از نهاد فدرال نظارت بر تجهیزات ســامت
روسیه است.
روســیه در ســالهای گذشــته فعالیتهــای فناورانــه
گستردهای در حوزه زیست پزشکی ،آیتی ،انرژیهای
تجدیدپذیــر و خودرو داشــته اســت ،از مهمتریــن مراکز

تعامالت فناورانه در روسیه میتوان موارد زیر را نام برد:
ُ
مسکو :منطقه و پارک فناوری ِاسکلکوو
ســامارا :منطقــه و پارک فنــاوری ژیگولی ولی در شــهر
تالیاتی
سنپترزبورگ :پارک فناوری spbstu.ru
کووید۱۹؛ پوستاندازی تجاری اقتصاد

همزمــان بــا شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان تجــارت
اقتصادی نیز دستخوش تغییراتی شده است .بسیاری از
اقالمی که توســط کشورها صادر میشد اکنون و در زمان
شیوع بیماری به یک نیاز داخلی تبدیل شده است.
بــا شــیوع ایــن ویــروس بســیاری از مرزهــا بســته شــدند
و محمولههــای ســرگردان ،نیازهــای بیمحصــول و
محصوالت بیمشتری بسیاری در دنیا وجود دارد.
در ایــن شــرایط بــازار فرنچایــز و شــبکههای ســخت
فــروش بهشــدت افــول کــرد و از طرفــی تولیــد اقــام
ســامتمحور رشــد کرده و قیمت حاملهای انرژی نیز
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افت بیســابقهای را تجربه کردنــد .بنگاههای کوچک
و اســتارتآپها نیز بــا اقبال مضاعفی در سراســر جهان
روبهرو شدند.
در این میان مفهوم جهانیشــدن برای نخســتین بار در
برابــر یک چالش جدی بســیار ناکارآمد ارزیابی شــد ،به
صورتی که در برخی کشــورها زمزمه احیای سامانههای
تجــاری بعــد از جنــگ جهانــی دوم مطــرح شــده اســت
و در شــرایطی کــه از ســال  ۱۹۹۶میــادی کشــورهای
رقیبــی چــون ترکیــه ،چیــن ،اردن ،مصــر ،امــارات و…
در حــال ورود بــه فراینــد جهانیشــدن بودنــد ،کشــور ما
بهدلیــل قــرار گرفتن در وضعیت تحریــم در حال تجربه
تجــارت غیرجهانی بــود به همین دلیل در شــرایطی که
جهــان بهدلیل شــیوع کووید ۱۹در حــال ورود به عرصه
تجــارت غیرجهانــی اســت ،تجربــه ایران در ایــن زمینه
فرصتهای جدیدی برای تجارت فراهم کرده است.
ً
البتــه گفتنــی اســت جهــان نمیتوانــد کامــا بــه ســوی
تجــارت غیرجهانــی بازگــردد از ســوی دیگــر اقتصــاد به
شیوه رایج نیز معنای خود را از دست داده است که این
امر به معنی آغاز دور جدیدی از اقتصاد و تجارت اســت
که هنوز ساختار آن تعریف نشده است.
ناصــر انزلیچــی؛ مدیرعامــل شــرکت مدیریــت صادرات
تاپ

مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری
مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری با هدف زمینهسازی برای افزایش ارتباط علمی ،فناوری و نوآوری با دیگر کشورها و همچنین دستیابی به
جایگاه مشخص و قابلتوجهی از تجارت منطقهای و جهانی محصوالت دانشبنیان شکل گرفت.
ایــن مرکــز بــا توجه به جایگاه فرابخشــی خود ،مدیریت هماهنگــی کالن فعالیتهای فناوری ،نوآوری در دســتگاهها و نهادهــای مرتبط با خارج از
کشــور ،صادرات کاالها و خدمات دانشبنیان ،عرضه و تقاضای فناوری (انتقال فناوری) ،بسترســازی و توســعه دیپلماسی فناوری و ...را ب ه عهده
دارد.
اهداف و وظایف

برنامهریزی برای بسط و گسترش روابط علمی و فناوری با کشورهای
دیگر و سازمانهای بینالمللی
بررسی موانع و مشکالت توسعه روابط علمی و فناوری با کشورهای
دیگر و ســازمانهای بینالمللی و ارائه راهکارها و فراهمکردن شــرایط
مناسب جهت تسهیل و گسترش این روابط
تدوین و اجرای سیاســتهای تقویت و توســعه مبــادالت فناوری با
کشورهای دیگر از طریق همکاریهای بینالمللی و سایر طرق مقتضی
تبیین و پیگیری تصویب سیاستها و برنامههای حمایتی و تشویقی
با هدف توسعه صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان

برنامهریزی و تسهیل اقدامات اجرایی در حوزه دیپلماسی فناوری
ســاماندهی و تبییــن سیاســتهای حمایــت از ایجــاد و توســعه
تشکلهای صادراتی در حوزه فناوری
حمایــت از ایجــاد و توســعه شــبکههای منطقــهای و بینالمللــی با
مأموریت انتقال و تبادل فناوری
کمــک بــه توســعه صــادرات محصــوالت دانشبنیــان ،حمایــت از
صادرکنندگان و نهادهای تسهیلگر فعال در این حوزه
رصــد فناوریهــای جدیــد در ســطح جهانــی و نیز رصــد فرصتهای
بینالمللی جهت صدور فناوری
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