اجتماعی
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یک توئيت

خطونشانعدلیهعلیهموانعدانشبنیانها
پس از حمایت قاطع قوه مقننه و تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان ،حاال قوه قضاییه هم برای حمایت قاطع
از فعاالن این عرصه اعالم آمادگی کرده است .رئیس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان اتاق ایران
در گفت و گو با خراسان تشکیل دادگاه های تخصصی در این زمینه را موثر و کارآمد می داند

رسانه های جهان
ف ــورب ــس :برخی
شـــــرکـــــتهـــــای
داروســــــــــازی در
جــهــان همچنان
درصــــــدد تــولــیــد
محصوالت جدید
واکسن هستند؛ از جمله TOPLINE
 Sanofiو GlaxoSmithKline
امیدوارند که آخرین واکسن کووید خود
ویژه امیکرون را در اواخر امسال عرضه
کنند؛ بهخصوص پس از آزمایشهایی
که نشان داد این واکسن بهویژه در برابر
نــوع امــیــکــرون مــؤثــر اس ــت .همچنین
بیشترسازندگاناصلیواکسنکووید از
جمله فایزر ،مدرنا ،جانسون و جانسون
و نوواکس ،روی واکسنهای مخصوص
نوعامیکرونکارکردهاندتااثربخشیروبه
کاهشدربرابرایننوعرابرطرفکنند.
آنـــاتـــولـــی:تـــیـــم
مــــبــــارزه بـــا مـــواد
مخدر پلیس استان
آغــری ترکیه ،یک
مــرد ایــرانــی را که
یــک کیلو و 126
گرم تریاک درون معد هاش جاسازی
کرده بود ،بازداشت کرد   .وی درحالی
دستگیر شد که یک کیلو و  126گرم
تریاک را با جاسازی در  102کپسول
بلعیده بــود .بــا انــجــام تصویربرداری
پزشکی مشخص شد که وی بیش از یک
کیلوگرم مواد مخدر را بلعیده است.

چنانچه در رسیدگی به پروندههای شرکتهای
دانشبنیان،باهرنوعمشکل،آسیب،خألقانونی،
قضایی و اجرایی یا مقررات و فرایندهای آسیبزا
مــواجــه شــدنــد ،جــزئــیــات کــامــل ایــن مشکالت
و آسیبها همراه با راهکارها و تدابیر را برای
بررسی و حل به حــوزه ریاست دادگستری کل
استان تهران اعالم کنند» .این رویکرد که به نظر
میرسد رسیدگی به پروندههای قضایی مرتبط با
دانشبنیانها را تسریع خواهد کرد ،میتواند در
سایراستانهانیزاجراییشود.

مصطفی عبدالهی -هم رئیس قــوه قضاییه و
هم دادســتــان کل کشور بــرای حمایت قاطع از
دانشبنیانها اعالم آمادگی کردهاند تا قوانین
جــامــع و کــامــل ایــن حـــوزه روی زمــیــن نماند و
دادستانهایسراسرکشورهمرسیدگیبهشکایت
دانشبنیانها از اجــرا نشدن قانونهای خوب
موجودراتسریعکنند.
▪آمادگی دستگاه قضا برای همکاری
با معتمدان هر صنف

روز گذشته بود که رئیس قوه قضاییه در نشست با
تولیدکنندگان ،کارآفرینان و فعاالن شرکتهای
دانشبنیان بــرای حمایت قاطع از آنهــا اعالم
آمادگیکردوگفت:دستگاهقضابرایارائههرنوع
کمکومساعدتبهفعاالنشرکتهایدانشبنیان
آماده است .حجتاالسالم والمسلمین محسنی
اژهای ایــن پیشنهاد را هم مطرح کرد که« :رؤسا و
اعضای هر صنف میتوانند افــراد امین و دارای
حسن شهرت صنف خــود را به دستگاه قضایی
معرفیکنندتاآنهاباهمکاریومساعدتهمکاران
ما ،به بررسی و رفع مسائل اولویتدار بپردازند».
قاضیالقضات ،تحقق شعار سال و حمایت کامل
و همهجانبه از تولیدکنندگان ،کارآفرینان و
شرکتهایدانشبنیانراازاولویتهایپانزدهگانه
قوه قضاییه در سال  ۱۴۰۱برشمرد و این را هم
گفتکه«:مسائلیراکهمادردستگاهقضایینسبت
بهآنهاقولپیگیریومساعدتدادهایم،بهصورت
رسانهایوغیررسانهایازمامطالبهکنیدوبدانیدکه
ماازاینموضوعاستقبالمیکنیم».
▪ابالغبخشنامهدادستانکلکشور

دیـــروز ،حجت االس ــام والمسلمین منتظری،
دادســـتـــان ک ــل کــشــور ه ــم بــخــشــنــام ـهای به
دادستانهای سراسر کشور ابالغ کرد تا بررسی
اجرای دقیق و رسیدگی به شکایات شرکتهای
دانشبنیانازاجرانشدناین 4قانونتسریعشود:
 .1قــانــون حــمــایــت از شــرکــتهــا و مؤسسات
دانشبنیانوتجاریسازینوآوریهاواختراعات

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

▪افزایشقدرتمطالبهگریدانشبنیانها

.2قانونحداکثراستفادهازتوانتولیدیوخدماتی
کشوروحمایتازکاالیایرانی
.3قانونبهبودمستمرمحیطکسبوکار
.4قانونرفعموانعتولیدرقابتپذیروارتقاینظام
مالیکشور
▪الگوی خوب دادگستری تهران برای دیگر
استانها

پیشازایندراستانتهراننیزکهبا 3608شرکت
دانشبنیان بیشترین تعداد این شرکتها را در

رئیس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان اتاق ایران :

نیازمنددادگاههایتخصصیبانظارتمعاونتعلمیهستیم
افشین کالهی ،رئیس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان اتاق ایران،
رویکرد قوه قضاییه برای حمایت از فعالیتهای دانشبنیان در کشور را
امیدبخشارزیابیواظهارمیکند:باتوجهبهتخصصیبودناینحوزه،برای
رسیدگی به مشکالت حقوقی و قضایی دانشبنیانها نیز به دادگاههای
تخصصی نیاز داریم .کالهی میافزاید :این دادگاهها باید با نظارت معاونت
علمیوفناوریفعالیتکنندوالزماستآییننامهمدونودقیقینیزبرایاین
حوزهتدوینشودتابتوانیمموضوعاتحقوقیرابادقتبررسیکنیم.
▪قوانینخوبوکمسابقه

ویادامهمیدهد:خوشبختانهحوزهدانشبنیاندرکشورماطییکدههای
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خود جای داده است ،دادگستری این استان ،از
تدوین برنامه جدی برای حل مشکالت حقوقی
این شرکتها خبر داده و تاکید کرده بود« :مدیران
واحدهایقضاییوستادیدادگستریکلاستان
تهران مکلفاند چنانچه در خصوص شرکتهای
دانشبنیان ،پرونده قضایی تحت هر عنوان در
مــراجــع قضایی تشکیل و مفتوح بــه رسیدگی
ش کار از پرونده،
است ،ضمن اعالم گزارش و گرد 
آخرین وضعیت رسیدگی اعالم شود .همچنین
مدیرانواحدهایقضاییوستادیماموریتدارند

آ نطور که در جلسه روز گذشته رئیس دستگاه
قضا با نمایندگان شرکتهای دانشبنیان مطرح
شد ،حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگان،
کارآفرینان و دانشبنیانها ،میتواند بسیاری از
موانع پیش روی آنها در تولید و اشتغال را از میان
بردارد و حاال دانشبنیانها پس از تصویب قانون
«جهش تولید دانشبنیان» در مجلس ،که نسخه
بهروز شده قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان است و مورد حمایت ویژه دستگاه
قضا هم قرار گرفته ،قدرت مطالبهگری بیشتری
برای دفاع از حقوق قانونی خود خواهند داشت.
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که از عمرش سپری شــده ،به وضعیت قابل
قبولی رسیده و اکنون ،هم اکوسیستم مناسبی
برای فعالیت داریم و هم سیاستگذاریها و
قانونگذاری خوبی برای حمایت از فعاالن این حوزه تصویب شده است.
کالهیمیافزاید:باوجوداین،یکیازمشکالتمهمدانشبنیانها،مواجهه
آنها با قوانین حاکم بر فضای اقتصادی کل کشور است که اغلب قدیمی و
ناکارآمد است .وی تصریح میکند :فراهم نبودن محیط کسب و کار مناسب،
بخشنامههای خلقالساعه ،سیاستهای متغیر ،تورم ،قیمت بیثبات دالر و
مشکالتی از این دست ،امنیت سرمایهگذاری در حوزه دانشبنیان را تهدید
میکند و متولیان باید تالش کنند از این آسیبها جلوگیری کنند.

۹
گزیده

مطالبه جدی تهران از هیئت
حاکمه افغانستان برای انجام
تعهدات حقابه هیرمند

حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه،
دیروز در تماس تلفنی با «امیرخان متقی»
سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان،
واقعه تاثربرانگیز زلزله در ایــن کشور
را تسلیت گفت .به گــزارش ایسنا ،وی
تاکید کــرد :ما همچون گذشته در کنار
مردم شریف و صبور افغانستان هستیم
و در صورت نیاز آماده اعزام تیم پزشکی
هستیم.
وزیــر امــور خــارجــه کشورمان در بخش
دیگری از این گفتوگوی تلفنی ،درباره
حقابه ایران از رود هیرمند ،تاکید کرد:
درخواست جدی داریم که هیئت حاکمه
سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات
دوجــانــبــه خ ــود مــطــابــق قـــراردادهـــای
الزماالجـــرای فیمابین در حــوزه حقابه
ایــران و آبهــای مــرزی همکاری الزم و
جدی را داشته باشد و با حل این مسئله ،آن
را به عاملی برای تقویت همکاری و دوستی
بین دو کشور و ملت مبدل کند.
در همین زمینه روز گذشته ،جبار وطنفدا
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع
آب مشترک ایــران درب ــاره ایــن موضوع
توضیحات بیشتری داده است :در حدود
 9ماه گذشته در سال آبی باید حدود ۷۰۰
میلیون متر مکعب آب به سمت ایران وارد
میشد اما متأسفانه کمتر از  ۴میلیون
متر مکعب آب دریافت کردیم .بر اساس
معاهده میان ایران و افغانستان ،حقابه
ایران از آب رودخانه هیرمند  ۸۲۰میلیون
متر مکعب در سال است.

