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ارتقاء دیپلماسی علمی  و فناوری 

مديريت صحيح و كارآمد در اجرای برجام  می تواند زمينه  را برای افزايش صادرات ايران، امکان اس��تفاده 
از خدم��ات بانکی و بيمه ای بانک های خارجی، كاهش هزينه مبادالت تجاری، كاهش هزينه های بانکی و 
ارزی، دسترسی گسترده تر به بازارهای خارجی و در نتيجه اشتغالزايی و رونق اقتصادی داخلی فراهم نمايد. 
انتظار می رود تعليق و رفع تحريم ها ش��رايط را برای  ديپلماس��ی علمی و فن��اوری و همکاری علمی بين 

موسسات تحقيقاتی و دانشگاهی داخلی و خارجی موجب گردد.
دسترسی به پايگاه های معتبر علمی، امکان پرداخت های خارجی جهت شركت در سمينارها و كنفرانس ها و 
امکان پرداخت هزينه عضويت در مجالت علمی گوشه ای از مزايای عملياتی شدن برجام است كه می تواند به 
توليد علم  و توس��عه فناوری در كشور سرعت بخشيده و امکان دسترسی به دستاوردهای علمی به روز را 

فراهم كند. 
 برطرف شدن موانع ارتباط با دانشگاه ها و مراكز علمی معتبر دنيا و استفاده از روابط دو طرفه انتقال دانش 
فنی و سوق دادن اصحاب دانش و فناوری روز جهان به ايران با تاكيد بر حفظ منافع ملی می تواند  مهم ترين 

عامل مسير ساز رشد  و تعالی علمی كشور باشد.
نکته مهم و كليدی اين است در صورتی كه سايه تحريم ها از اقتصاد ايران دور شود، بايد بگونه ای هوشيارانه 
عمل ش��ود كه  نهايت منفعت عايد كش��ور گردد. جمهوری اس��المی ايران نبايد صرفاً به بازار محصوالت 
كش��ورهای توسعه يافته تبديل ش��ود، بلکه بايد تالش شود تا ضمن اكتساب دانش و فناوری، زمينه های 
سرمايه گذاری مشترك و توسعه اشتغال در كشور ايجاد  شود تا در نهايت ما نيز  در زمره توليدكنندگان قرار 
گيريم  و از هنر و مهارت ايرانی در ارائه محصوالتی بر پايه علوم نوين در بازارهای جهانی استفاده نماييم. البته 
شايان ذكر است كه می بايد مسئوالن ذيربط در خصوص سياست های ناهموار بعضی از كشورهای خارجی 

در خصوص اجرای برجام با تحمل و گفتمان نيکو از عهده اين مشکالت بر آيند.
عالوه بر آن می بايد با تکيه بر دانش و فناوری متخصصين ايرانی و تعامل بين المللی برای صدور محصول 
دانش بنيان ايرانی در بازار بين المللی نيز كوشش نمود. اين موضوع در صورتی عملياتی می شود كه مسئوالن 
ذيربط توجه به ش��أن علم و دانشمندان و انديشمندان سرلوحه برنامه های خود قرار دهند و مطمئناً فناوری 
خوب از چرخه علم می گذرد و بدون شک شأنيت علم در جامعه موجب رشد نوآوری و فناوری استاندارد 

خواهد شد. 
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