ﻣﻮارد ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در ﻗﺮارداد اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ :از اﯾﺠﺎد
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ  - ۵Gدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی  ۲۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﻣﻮارد زﯾﺎدی را ﻣﯽﺗﻮان
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﻮﻣﯽ و ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ و اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻮﻣﯽ و
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﺎوری از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ،ﻣﻮارد

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در ﺣﻮزه دﻓﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮرﻣﺎن از
ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی  ۲۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺎز ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری
ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ  ۱۸ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻮده و ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ آن در ﺧﺮداد  ۹۹اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻨﺎوراﻧﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻠﯽ« را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻮد ﻣﺘﻦ  ۱۸ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﺧﺮداد  ۹۹رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪ و

ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺪ در ﺻﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
در ﺑﻨﺪ »د« از ﺿﻤﺎﯾﻢ ﺷﻤﺎره  ۲اﯾﻦ ﻗﺮارداد ۲۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ »ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رادﯾﻮ« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور )(5G

ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮ ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(
ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎط از راه دور )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب  ،GPSﺳﻮﺋﯿﭻ ،ﺳﺮورﻫﺎ و ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت(
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺗﺒﻠﺖ ،ﻟﭗﺗﺎپ(
ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎره ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ )از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ و آﻧﺘﯽوﯾﺮوسﻫﺎ( و اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و آزﻣﺎﯾﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ و اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ در ﻃﺮحﻫﺎی ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رادﯾﻮﯾﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی
ﻣﺎﻫﻮارهای در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و …
اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮاداد ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در واﻗﻊ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع

ﻓﻨﺎوری در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺒﺎط دارد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮔﺮه ﺧﻮرده ،در دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺮارداد
ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻨﺎوراﻧﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪ.

ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎری در ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و ﻋﻠﻤﯽ دو ﮐﺸﻮر
در ﺑﻨﺪ دوم اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری در ﺣﻮزهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﻨﺎوری و
ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و
ﻋﻠﻤﯽ دو ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ادﻣﻪ و در ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﻠﻤﯽ و
آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﻓﻨﺎوری و ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺎرب در آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﭘﺎک

در ﺑﺨﺶ ﺿﻤﺎﯾﻢ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل

و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﻋﻢ از اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎک ،اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ و اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎری در

زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﻮر
در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻓﻨﯽ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری در اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺤﻮر و ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت و
ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﯽ درﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری در ﺑﻨﺎدر درﯾﺎﯾﯽ

در ﺿﻤﺎﯾﻢ  ۲و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﮑﺮان اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﻨﺎدر درﯾﺎﯾﯽ و ﻋﻠﻢ ﻓﻨﺎوری و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻮزه آب و ﺑﺮق
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﺿﻤﯿﻤﻪ  ۳و در ﺣﻮزه »اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ« ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و ﮐﻮد از
زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی و از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ ،ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه آب و ﺑﺮق اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک در ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ

در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﯾﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک در ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﺎدل ﻓﻨﺎوری و ﻫﻤﮑﺎری از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺰرﮔﺮاه ﮐﻮﯾﺮی از دﯾﮕﺮ
ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز دارای
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی در اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﺣﻮزه ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری
در ﺑﺨﺶ »ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ» ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﺒﺎدل اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ،
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی دو ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﺣﻮزه ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺳﻬﺎم ﺷﻬﺮک ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﯿﺮد.

ﻫﻤﮑﺎری رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ »ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﺪوﯾﻦ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮا ﻓﻀﺎی

ﻣﺠﺎزی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد «.در اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﯿﻦ رﺳﺎنﻫﺎی ﺑﺮﺧﻂ
دو ﻃﺮف در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺸﻮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﯿﻢ واﮐﻨﺶ اﺿﻄﺮاری ﺷﺒﮑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ دو ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮص
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز دو ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ

در ﺑﺨﺶ »ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار دو ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر
در ﺑﺨﺶ »ﺳﻼﻣﺖ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋه ﺑﺮای ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان
در ﺑﺨﺶ »ﮐﺸﺎورزی« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزی و ﺷﯿﻼت و و
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺎدرات اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﺒﺎدل ﻓﻨﺎوری در ﺗﻮﻟﯿﺪ

آﻓﺖ ﮐﺶﻫﺎ و ﺣﺸﺮهﮐﺶﻫﺎ و ﻗﺎرچﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﮑﺎری ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ

در ﺑﺨﺶ »ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎری در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری و ﺻﺘﻌﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ

اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﺰات اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﻣﺸﺘﺮک و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﺎدل داده اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
در ﺑﺨﺶ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﮔﺮه
ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﺷﺎره ﺷﺪه و در ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک در ﺣﻮزه اﺣﺪاث ﭘﺎرکﻫﺎی
ﻓﻨﺎوری ﻣﺸﺘﺮک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﺎدل دادهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮاﻓﯿﮏ داده ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ وزﻣﯿﻨﯽ و ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و ﻣﺎﻫﻮارهای
و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ( از دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﺧﻄﻮط ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﺮای آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮐﻠﯿﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ دو ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و دادﺳﺘﺎﻧﯽ در اﻣﻮر ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ از
ﻧﺤﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﭼﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭼﯿﻦ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را اﻣﺮی ﻣﺜﺒﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و از آﻧﺴﻮ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ

اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻠﯽ را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ .او در ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد در اﯾﻨﺒﺎره

اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد:

»ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارد ،اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﻦ آوری ﻫﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﭼﯿﻦ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﻮزهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری آن در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺮه ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻗﺪاﻣﯽ درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
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