
1







پیشگفتار

ــیه در  ــران در روس ــاوری ای ــوآوری و فن ــه ن ــه درخواســت خان ــا ب ــزارش بن ــن گ ــن ای تدوی
ــن  ــت. ای ــرار گرف ــان ق ــوآوری ایرانی ــاوری و ن ــعه فن ــدگان توس ــه پوین ــتور کار موسس دس
گــزارش بــا تکیــه بــر تجربــه ســال ها کار و فعالیــت مطالعاتــی و بــا بررســی جدیدتریــن منابــع 
برخــط روســی و انگلیســی به رشــته تحریــر درآمده اســت. در ایــن پژوهــش وضعیــت فعلــی، 
ــیه  ــیون روس ــتی فدراس ــاوری زیس ــرکت های فن ــی از ش ــازار و برخ ــان، ب ــم انداز، متولی چش

ــرار گرفته اســت.  ــل و بررســی ق ــه، تحلی ــورد مطالع م
امیــد اســت نتایــج ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده فعــاالن و دســت اندرکاران ایــن حــوزه مهــم 

از فنــاوری در کشــور عزیزمــان قــرار گیــرد.
موسسه پویندگان توسعه فناوری و نوآوری ایرانیان



خانه نوآوری و فناوری ایران در روسیه

خالق و فناور ایرانی افتتاح شده است. 
ــان  ــه شــرکت های دانش بنی ــران در روســیه ب ــاوری ای ــوآوری و فن ــه ن ــر در خان خدمــات زی

ــه می  گــردد:  ــی ارائ ــاور ایران و فن
1- میز کار اختصاصی و اشتراکی به شرکت ها و نمایندگان آنها

2- اتاق کار اختصاصی به شرکت ها با ظرفیت 3 تا 6 نفر
ــرای برگــزاری جلســات تجــاری و نشســت بیــن شــرکت ها و  3- اتــاق جلســات 10 نفــره ب

تجــار روســی 
4- اتاق برگزاری کارگاه های تخصصی برای شرکت ها و موسسات با ظرفیت 20 نفر

5- نمایشگاه و شوروم کاالهای ایرانی با هدف ارائه و معرفی به تجار روسی
6- انجــام تحقیقــات بــازار بــا هــدف ایجــاد شــناخت از بــازار روســیه، تحلیــل بــازار و قیمت، 

تحلیــل رقبــا و تشــخیص راهکارهــای ورود بــه بازار
ــرای  ــروی بومــی ب ــا هــدف تخصیــص نی ــی ب ــی و بازاریاب ــروی انســانی فن 7- اختصــاص نی

ــیه ــرکت ها در روس ــداف ش ــبرد اه پیش
8- کمــک در مذاکــرات تجــاری از طریــق حضــور نماینــدگان و مشــاوران خانــه نــوآوری 

در روســیه
9- کمــک و تســهیل اخــذ اســتانداردها و مجوزهــای فــروش در روســیه بــا هــدف تســهیل 

ورود محصــول بــه بــازار روســیه 
ــد  ــیه می توانن ــران در روس ــاوری ای ــوآوری و فن ــه ن ــا خان ــکاری ب ــه هم ــدان ب ــه عالقمن کلی
از طریــق ســایت اینترنتــی خانــه بــه نشــانی ihit-ru.com  نســبت بــه ثبــت درخواســت خــود 

اقــدام نماینــد.

ایــن مجموعــه بــا ســرمایه گذاری صنــدوق زیســت فناوری و حمایــت 
ــا هــدف  ــر مــاه 1400 ب ــاوری در تی ــم و فن مرکــز تعامــالت بین المللــی عل
توســعه تعامــالت بیــن دو کشــور جمهــوری اســالمی ایــران و فدراســیون 
روســیه و کمــک بــه صــادرات کاال و خدمــات دانش بنیــان و صنایــع 





بررسی وضعیت زیست فناوری فدراسیون 

روسیه 





  فهرست مطالب

خالصه مدیریتی .......................................................................................................  12

1.   وضعیت فناوری زیستی در روسیه.................................................................................  24                 

2.  چشم انداز فناوری زیستی در روسیه .......................................................................... 32

3.  متولیان فناوری زیستی در روسیه  ............................................................................. 38        

      3-1  مراکز تأمین مالی  ............................................................................................ 38

      3-2  مراکز تحقیقاتی  ............................................................................................... 51

     3-3  پایگاه های فناوری زیستی  ............................................................................... 62

4.  بازار فناوری زیستی روسیه ........................................................................................... 74

5.  برخی از شرکت های فناوری زیستی روسیه ......................................................... 86

منابع ............................................................................................................................................ 124





11



بررسی وضعیت زیست فناوری فدراسیون روسیه

12

 خالصه مدیریتی 
وضعیــت فعلــی فنــاوری زیســتی در روســیه: بــا آنکــه پــس از فروپاشــی شــوروی 

ــش  ــای بخ ــترش و ارتق ــر گس ــود ب ــعه ای خ ــت های توس ــواره در سیاس ــیه هم ــابق، روس س

فنــاوری زیســتی تاکیــد داشته اســت، امــا نتایــج مطالعــات در چنــد دهــه  اخیــر نشــان 

می دهــد بخــش فنــاوری زیســتی ایــن کشــور در مقایســه بــا کشــورهای رقیــب یعنــی چیــن، 

ــه  ــر رتب ــه، از نظ ــوان نمون ــدارد. به عن ــرار ن ــی ق ــگاه خوب ــد در جای ــده و هن ــاالت متح ای

ــکو و  ــف مس ــی لومونوس ــگاه دولت ــر از دانش ــه غی ــر، ب ــی برت ــات علم ــگاه ها و موسس دانش

آکادمــی علــوم روســیه هیــچ از دانشــگاه ها و موسســات علمــی روســیه در بیــن صــد رتبــه  

ــی روســیه در  ــالت تکمیل ــداد دانشــجویان مقطــع تحصی ــن، تع ــی نیســتند. همچنی اول جهان

رشــته های فنــاوری زیســتی در مقایســه بــا کشــورهای رقیــب بســیار کمتــر اســت. ایــن امــر 

ــاوری زیســتی  ــه بخــش فن ــر عــدم موفقیــت روســیه در جــذب اســتعدادهای جــوان ب دال ب

ــرای جــذب اســتعدادهای داخلــی و بازگردانــدن  اســت. علی رغــم تــالش دولــت روســیه ب

اســتعدادهای روســی خــارج از کشــور از طریــق برنامه هایــی ماننــد »مــگا گرنــت« )2010(، 

امــا همچنــان در ده ســال اخیــر تعــداد متخصصــان شــاغل در مراکــز دولتــی نســبتا ثابــت و 

حــدود 130 هــزار نفــر اســت. درواقــع، در مقایســه بــا برنامه هــای مشــابه کشــورهای رقیــب 

ــن  ــرای ای ــی ب ــتاورد چندان ــوزه دس ــن ح ــیه در ای ــای روس ــن(، برنامه ه ــتعداد چی ــزار اس )ه

ــته اند.  ــور نداش کش

صرفنظــر از برنامه هــا و سیاســت های ناکارآمــد، از دیگــر علــل پیشــرفت ضعیــف 

ــده  ــده، مقــررات محدود کنن ــه بروکراســی پیچی ــوان ب ــاوری زیســتی روســیه می ت بخــش فن

ــه  ــه ب ــص بودج ــیه در تخصی ــن روس ــه پایی ــاال ب ــرد ب ــرد. رویک ــاره ک ــه اش ــود بودج و کمب

ــا شده اســت.  ــزوای دانشــمندان و مهاجــرت آن ه ــق و توســعه موجــب ان ــای تحقی فعالیت ه

ــان  ــی در زم ــج مــورد انتظــار پروژه هــای تحقیقات ــی عــددی از نتای ــزوم پیش بین ــن، ل همچنی
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تقاضــا بــرای دریافــت بودجــه، انگیــزه  دانشــمندان را بــرای مشــارکت در پروژه هــای 

و  بودجــه  تحقیقاتــی  ایــن عوامــل، کمبــود  تحقیقاتــی کاهــش داده اســت. در کنــار 

ــکاری در  ــکان هم ــده ام ــاالت متح ــا ای ــی ب ــش سیاس ــی از تن ــی ناش ــای بین الملل تحریم ه

ــا ایــاالت متحــده را محــدود کرده اســت. وجــود مقــررات  پروژه هــای بین المللــی به ویــژه ب

ــرفته در  ــک پیش ــوزه  ژنتی ــژه در ح ــد به وی ــای جدی ــری فناوری ه ــختگیرانه در به کارگی س

ــز  ــز چالش برانگی ــامانه ای نی ــاژنومیک و زیست شناســی س ــک و پس ــد ژنومی ــته هایی مانن رش

مقاصــد  بــرای  اصالح ژنی شــده  ارگانیســم های  کشــت  این کــه  از  پــس  البتــه  اســت. 

پژوهشــی در ســال 2016  مجــاز شــد، دانشــمندان در پژوهش هــای ســاخت گونه هــای 

ــان در  ــا همچن ــده اند، ام ــوردار ش ــتری برخ ــل بیش ــی از آزادی عم ــی و حیوان ــد گیاه جدی

ــی  ــرای بیماری های ــی ب ــای درمان ــن روش ه ــت یافت ــانی جه ــک انس ــات ژنتی ــه  تحقیق زمین

ــر  ــن ام ــتند و همی ــه هس ــیاری مواج ــای بس ــا محدودیت ه ــدز ب ــرطان ها و ای ــواع س ــد ان مانن

ــش رود.  ــدی پی ــه کن ــا ب ــن حوزه ه ــیه در ای ــرفت روس ــد پیش ــت رون ــب شده اس موج

ــن اســت  ــاوری زیســتی در روســیه بیانگــر ای ــت فن ــج بررســی وضعی ــم انداز: نتای چش

کــه ایــن کشــور جهــت توســعه  جامــع بخــش فنــاوری زیســتی خــود بایــد روی ایــن حوزه هــا 

ــعه   ــتی و توس ــاوری زیس ــی فن ــی و تحقیقات ــان علم ــت بنی ــاد و تقوی ــود: ایج ــز ش متمرک

ــرد صنعتی/کشــاورزی و غذایی/محیــط زیســت/جنگل/دریا/ ــا کارب فناوری هــای زیســتی ب

ــرای توســعه   ــا فرصت هــای بســیاری ب ســالمت. توســعه  هــر یــک از ایــن بخش هــا همــراه ب

ــرداری از  ــای بهره ب ــه فناوری ه ــتیابی ب ــال، دس ــوان مث ــود. به عن ــد ب ــور خواه ــاد کش اقتص

ســوخت های زیســتی ضمــن کمــک بــه حفــظ محیط زیســت در تامیــن امنیــت انــرژی نیــز 

بســیار تاثیرگــذار خواهــد بــود. به همیــن ترتیــب، پیشــرفت های حــوزه  فناوری هــای زیســتی 

پزشــکی بــه یافتــن درمــان بســیاری از بیماری هــای صعب العــالج کمــک می کننــد. اگرچــه 

ــا  ــا ب ــت، ام ــمگیری نداشته اس ــتاورد چش ــا دس ــن حوزه ه ــک از ای ــوز در هیچ ی ــیه هن روس
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ــژه  ــا به وی ــن حوزه ه ــی از ای ــت در برخ ــرد دول ــر رویک ــد و تغیی ــای جدی ــرای برنامه ه اج

ــک و  ــای ژنومی ــد فناوری ه ــته هایی مانن ــت در رش ــد توانس ــیه خواه ــتی روس ــکی زیس پزش

پســاژنومیک، حســگرها و تراشــه های زیســتی بــه پیشــرفت های قابــل توجهــی دســت یابــد. 

ــاوری زیســتی هســتند کــه  ــی بخــش فن ــی متول ــای مختلف ــان: در روســیه نهاده متولی

ــه  ــز در زمین ــد و برخــی دیگــر نی ــی و سیاســت گذاری دارن ــا نقــش حاکمیت برخــی از آن ه

بین المللــی مشــارکت می نماینــد. در گــزارش  ملــی و  اجــرای پروژه هــای تحقیقاتــی 

ــاوری  ــی کــه در سیاســت گذاری حــوزه  فن ــن مال ــن مراکــز تأمی حاضــر، بعضــی از مهم تری

ــای  ــی و پایگاه ه ــز تحقیقات ــی از مراک ــراه برخ ــه هم ــد، ب ــدی دارن ــش کلی ــز نق ــتی نی زیس

ــوند.  ــی می ش ــار معرف ــور به اختص ــن کش ــتی ای ــاوری زیس فن

 متولیان فناوری زیستی در روسیه 
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ــن نهادهــای علمــی  ــوم روســیه یکــی از مهم تری ــی عل ــی: آکادم ــن مال ــز تامی مراک

مرجــع در روســیه اســت کــه از ســال 1724 )دوران شــوروی ســابق( آغــاز بــه کار 

کرده اســت. درواقــع، همــه فعالیت هــای حــوزه  سیاســت گذاری و تخصیــص بودجــه  

ــوم  ــوم کشــاورزی و آکادمــی عل ــا ادغــام دو آکادمــی عل ــق و توســعه ب فعالیت هــای تحقی

پزشــکی در ایــن آکادمــی تجمیــع شده اســت. آکادمــی در رشــته های مختلــف دارای 

بازوهــای اجرایــی و عملیاتــی اســت. به عنــوان نمونــه، در بخــش فنــاوری زیســتی مســئولیت 

انجــام فعالیت هــای تحقیــق و توســعه براســاس اولویت هــای آکادمــی برعهــده  »مرکــز 

فــدرال تحقیقــات مبانــی بنیــادی فنــاوری زیســتی« اســت. ایــن مرکــز به صــورت تخصصــی 

تمــام حوزه هــای فنــاوری زیســتی ازجملــه فنــاوری زیســتی صنعتی/پزشــکی و کشــاورزی 

را پوشــش می  دهــد. 

ــاد پژوهش هــای بنیادیــن روســیه دیگــر نهــاد دولتــی ذی صــالح در امــر تخصیــص  بنی

ــوم  ــق و توســعه در رشــته های عل ــق و توســعه اســت کــه از فعالیت هــای تحقی بودجــه  تحقی

بنیادیــن ماننــد ریاضی/مکانیک/فنــاوری اطالعــات، فیزیــک و ستاره شناســی، شــیمی و 

ــاد مذکــور ازطریــق فرآینــدی  ــد. بنی ــوم پزشــکی حمایــت می کن ــه زیست شناســی و عل البت

ــردی  ــی ف ــه( از پروژه هــای تحقیقات ــا 70 درصــد هزین ــی )ت ــت مال ــه حمای ــی ب ــال رقابت کام

و گروهــی می پــردازد. ایــن بنیــاد عــالوه بــر پروژه هــای داخلــی، از انجــام تحقیقــات 

مشــترک بین المللــی به ویــژه بــا دانشــمندان و موسســات پژوهشــی کشــورهای مســتقل 

ــد.  ــت می کن ــود حمای همس

ــای  ــت از فعالیت ه ــرای حمای ــدرال ب ــت ف ــای دول ــوم روســیه از دیگــر نهاده ــاد عل بنی

ــب  ــوم در قال ــاد عل ــق و توســعه در رشــته های مختلــف علمــی اســت. کمک هــای بنی تحقی

انفــرادی  یــا پروژه هــای  بــه گروه هــای تحقیقاتــی دانشــگاهی و  گرنت هــای رقابتــی 

ــف  ــی مختل ــته  علم ــوم از 600 رش ــاد عل ــوع، بنی ــد. در مجم ــاص می یاب ــمندان اختص دانش
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ــاورزی  ــوم کش ــکی و عل ــه  پزش ــات پای ــی، تحقیق ــوم زیست شناس ــد و عل ــت می کن حمای

ازجملــه رشــته های علمــی مــورد حمایــت آن اســت. حجــم کمک هــای بنیــاد نســبتا زیــاد و 

بیــن 2 تــا 150 میلیــون روبــل اســت کــه اغلــب پروژه هــای تحقیقاتــی را از دریافــت بودجــه  

ــدون  ــه و ب ــق، منصفان ــیار دقی ــت بس ــای گرن ــوم در اعط ــاد عل ــد. بنی ــاز می کن ــل بی نی مکم

هرگونــه ســوگیری عمــل می کنــد و در طــول اجــرای پروژه هــا رونــد کار را به دقــت 

رصــد می کنــد تــا تحقــق اهــداف پــروژه تضمیــن گــردد. در صورتــی کــه محققــان نتواننــد 

ــه تعهــدات خــود عمــل کننــد و اهــداف مورد نظــر محقــق نگــردد، به مــدت مشــخصی از  ب

ــاد  ــی، بنی ــات داخل ــر تحقیق ــالوه ب ــوند. ع ــروم می ش ــاد مح ــای بنی ــورداری از گرنت ه برخ

علــوم در همــکاری بــا کشــورهای اتحادیــه  اروپــا و ســایر کشــورها از پروژه هــای تحقیقاتــی 

بین المللــی نیــز حمایــت می کنــد و به ویــژه در پروژه هــای موســوم بــه »آســمان آبــی« 

)بــدون اهــداف از پیش تعییــن شــده و بــا خطرپذیــری بــاال( بــا موسســات تحقیقاتــی دیگــر 

ــه آلمــان، اتریــش، چیــن و ژاپــن همــکاری نزدیــک دارد.  کشــورها ازجمل

عــالوه بــر نهادهــای فوق الذکــر کــه در زمینــه حمایــت از فعالیت هــای تحقیــق و 

ــاد حمایــت از شــرکت های  توســعه  مراکــز تحقیقاتــی و دانشــگاه ها فعالیــت دارنــد، بنی

ــت در  ــت های دول ــرای سیاس ــدف اج ــا ه ــاوری ب ــم و فن ــوزه  عل ــوآور در ح ــک ن کوچ

ــرکت ها و  ــه ش ــود را ب ــی خ ــات حمایت ــاوری خدم ــک فن ــرکت های کوچ ــت از ش حمای

کســب وکارهای کوچــک نــوآور ارائــه می نمایــد. ازجملــه برنامه هــای حمایتــی ایــن بنیــاد 

ــی  ــدی رقابت ــوآوران جــوان اســت کــه طــی فرآین ــان و ن ــژه کارآفرین ــه  UMNIK وی برنام

ــه  ــن، برنام ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــدا می ش ــی اه ــک  مال ــا کم ــه آن ه ــای نوآوران ــه پروژه ه ب

ــق آن  ــد و از طری ــرا می کن ــوآور اج ــتارت آپ های ن ــت از اس ــت حمای ــز جه Start را نی

ــن  ــات ای ــوالت و خدم ــازی محص ــت تجاری س ــاوره ای الزم جه ــی و مش ــای مال کمک ه

ــرکت های  ــازی ش ــور بین المللی س ــاد به منظ ــذارد. بنی ــا می گ ــار آن ه ــرکت ها را در اختی ش
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روســی از پروژه هــای تحقیقاتــی بین المللــی نیــز حمایــت می کنــد. در همیــن راســتا، 

ــن  ــکاری بی ــترش هم ــت گس ــارکت هایی جه ــپانیا مش ــه و اس ــد، ترکی ــورهای هن ــا کش ب

ــرف  ــای دو ط ــارکت ها، دولت ه ــن مش ــت. در ای ــان گذاشته اس ــرف بنی ــرکت های دو ط ش

بخشــی از هزینه هــای تحقیقــات علمــی و تجاری ســازی نتایــج تحقیقــات را برعهــده 

ــت را  ــی از گرن ــادل نیم ــل مع ــز حداق ــارکت نی ــر در مش ــرکت های حاض ــد و ش می گیرن

بایــد ســرمایه گذاری نماینــد. 

ــاوری زیســتی کــه از  ــادی فن ــی بنی ــدرال تحقیقــات مبان ــی: مرکــز ف ــز تحقیقات مراک

ــه   ــد موسس ــام چن ــا ادغ ــال 2014 ب ــت، از س ــیه اس ــوم روس ــی عل ــای آکادم زیرمجموعه ه

ــای  ــعه  فناوری ه ــژه روی توس ــز وی ــا تمرک ــان ب ــد و از آن زم ــذاری ش ــی بنیان گ تحقیقات

حــوزه  فنــاوری زیســتی توانسته اســت 75 پتنــت ثبــت نمایــد. ایجــاد بســتر توســعه  علمــی و 

فناورانــه  مناســب در زمینــه جایگزینــی محصــوالت شــیمیایی بــا نمونــه  زیســتی، بهره بــرداری 

ــن  ــردی ای ــدف راهب ــوان ه ــا به عن ــت زباله ه ــر و بازیاف ــرژی تجدیدپذی ــع ان ــر از مناب موث

ــه  مرکــز محســوب می شــود. به عــالوه، ایمنــی و کیفیــت مــواد غذایــی ازطریــق دســتیابی ب

ــن  ــد در ای ــای مورِدتاکی ــر حوزه ه ــت از دیگ ــا محیط زیس ــازگار ب ــدار و س ــاورزی پای کش

ــات  ــواع خدم ــن مرکــز ان ــی، ای ــای تحقیقات ــر فعالیت ه ــد. عــالوه ب ــه شــمار می آی مرکــز ب

آموزشــی و علمــی بــرای دانشــمندان جــوان نیــز ارائــه می کنــد و بــه حمایــت از دانشــجویان 

کارگاه هــای  برگــزاری  تحقیقاتــی،  پروژه هــای  اجــرای  در  دکتــرا  و  ارشــد  مقطــع 

ــی جهــت  ــای بین الملل ــا حضــور نهاده ــش و جلســات ســخنرانی ب ــی همای آموزشــی، برپای

افزایــش حضــور بین المللــی دانشــمندان جــوان روســی و جــذب نخبــگان بین المللــی 

ــی در 5 رشــته  تخصصــی اســت:  ــادرت مــی ورزد. مرکــز دارای دوره  تحصیــالت تکمیل مب

ــی و  ــی ریاض ــو(، زیست شناس ــتی )نان ــاوری زیس ــیمی، فن ــی، بیوش ــی مولکول زیست شناس

ــزات  ــات و تجهی ــورداری از امکان ــا برخ ــز ب ــن مرک ــی. ای ــک و میکروب شناس بیوانفورماتی
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ــی  ــاختاری، مهندس ــی س ــک، زیست شناس ــد ژنومی ــی مانن ــای تخصص ــرفته در حوزه ه پیش

ــاوری  ــرکت های فن ــات و ش ــا موسس ــکاری ب ــی هم ــن آمادگ ــی پروتئی ــک و طراح ژنتی

ــا  ــه ب ــه و چندجانب ــز پروژه هــای مشــترک دوجانب ــی نی زیســتی را دارد و در ســطح بین الملل

کشــورهایی ماننــد آلمــان )ازجملــه انجمــن هلمهولتــز و موسســه  فرانهوفــر( و اتحادیــه  اروپــا، 

ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه، کشــورهای بریکــس و کشــورهای مســتقل همســود 

اجــرا می کنــد کــه در انتقــال فنــاوری بــه کشــور و بین المللی ســازی محققــان و دانشــمندان 

روســی بســیار تاثیرگــذار اســت. 

مرکــز علمــی دولتــی ویروس شناســی و فنــاوری زیســتی )وکتــور( نیــز از بزرگ تریــن 

ــت  ــاوری زیســتی روســیه اســت کــه تحت نظــارت دول مراکــز علمــی ویروس شناســی و فن

ــر متمرکــز اســت:  ــر ســه حــوزه  زی ــور ب ــد. فعالیت هــای مرکــز وکت ــت می کن ــدرال فعالی ف

تحقیقــات بنیادیــن در زمینــه  پاتوژن هــای ویروســی، طراحــی و ســاخت ابزارهــای تشــخیص/

ــالت  ــع تحصی ــوزش در مقط ــی، آم ــی و عفون ــای ویروس ــگیری در بیماری ه ــان و پیش درم

نیــروی کار تخصصــی در زمینــه  ویروس شناســی/ ارتقــای ســطح علمــی  تکمیلــی و 

ــت و  ــاوری تس ــگامان فن ــور از پیش ــز وکت ــی. مرک ــی و زیست شناس ــی مولکول زیست شناس

ــت  ــار توانسته اس ــن ب ــرای اولی ــت و ب ــیه اس ــت B در روس ــدز و هپاتی ــاری ای ــخیص بیم تش

واکســن هپاتیــت A را در روســیه تولیــد کنــد. ایــن مرکــز بــا نهادهــای علمــی بین المللــی از 

کشــورهای مســتقل همســود و ســازمان بهداشــت جهانــی در زمینــه  تحقیقــات اپیدمیولــوژی، 

ــد.  ــکاری می کن ــتی هم ــی زیس ــی و ایمن ویروس شناس

ــیه  ــت روس ــکارات دول ــاوری از ابت ــای فن ــتی: پایگاه ه ــاوری زیس ــای فن پایگاه ه

ــگاه و  ــب وکار، دانش ــای کس ــن بخش ه ــی بی ــی و تحقیقات ــکاری علم ــش هم ــت افزای جه

دولــت هســتند کــه به  صــورت تخصصــی در رشــته های مختلــف علمــی فعالیــت می کننــد. 

ــر ایجــاد شده اســت: ــه شــرح زی ــگاه تخصصــی ب ــز ســه پای ــاوری زیســتی نی در حــوزه  فن
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پایــگاه فنــاوری صنایــع زیســتی و منابــع زیســتی-فناوری زیســتی 2030 کــه متشــکل از 

بیــش از 100 عضــو از دانشــگاه ها، بخــش تحقیــق و توســعه و کسب وکارهاســت و موسســه  

ــا  ــی فعالیت ه ــئولیت هماهنگ ــیه( مس ــوم روس ــی عل ــه  آکادم ــاخ )زیرمجموع ــیمی ب بیوش

ــک در  ــاوره و کم ــی، مش ــور کل ــده دارد. به ط ــا  را برعه ــترک آن ه ــای مش و همکاری ه

ــات  ــور؛ مطالع ــتی کش ــاوری زیس ــعه  فن ــای توس ــن  اولویت ه ــت گذاری و تعیی ــه سیاس زمین

آینده نگــر جهــت کمــک بــه تنظیــم اســناد باالدســتی در توســعه فنــاوری زیســتی؛ و ایجــاد 

ــه شــمار می آینــد.  ــاوری زیســتی ازجملــه وظایــف اصلــی ایــن پایــگاه ب ــازار فن و توســعه ب

ــای  ــی و نهاده ــات علم ــا موسس ــیه ب ــات روس ــی ارتباط ــز مل ــق مرک ــور ازطری ــگاه مذک پای

بین المللــی نیــز همــکاری دارد. ایــن همکاری هــا عمدتــا در قالــب تجــارت بین المللــی 

ــم  ــرکای مه ــان« )از ش ــی آلم ــتی صنعت ــاوری زیس ــه  فن ــق »خوش ــی ازطری ــکاری علم و هم

ــی تحقیقــات علمــی  ــن  مال ــی تامی ــری از ظرفیت هــای برنامه هــای بین الملل روســیه(، بهره گی

ــدف  ــا ه ــی ب ــگاه های جهان ــا و نمایش ــارکت در همایش ه ــا و مش ــق 2020« اروپ ــد »اف مانن

ــوند.  ــق می ش ــیه محق ــتی روس ــاوری زیس ــان فن ــی نقش آفرین ــور بین الملل ــش حض افزای

ــد  ــاوری پزشــکی آینــده کــه تحت نظــارت وزارت بهداشــت فعالیــت می کن پایــگاه فن

و ضمــن تــالش بــرای افزایــش هم افزایــی و همــکاری بیــن بخش هــای صنعــت، دانشــگاه و 

مراکــز تحقیقاتــی، در زمینــه  سیاســت گذاری و تعییــن اولویت هــای تحقیقــات پزشــکی نیــز 

ــی پزشــکی-از  ــای تحقیقات ــگاه از پروژه ه ــن پای ــد. به عــالوه، ای ــت مشــاوره می ده ــه دول ب

ــگاه  ــد. پای ــه می نمای ــی و مشــاوره ارائ ــت مال ــج- حمای ــا تجاری ســازی نتای ــه ت ــه اولی مرحل

ــای  ــا نیازه ــب ب ــی متناس ــرفصل های آموزش ــی و س ــن درس ــه عناوی ــه تهی ــن در زمین همچنی

بــازار بــه مراکــز آموزشــی کمــک می کنــد و خدمــات آموزشــی در زمینــه  ارتقــای 

ــد.  ــه می کن ــی ارائ ــز تحقیقات ــب وکارها و مراک ــروی کار کس ــی نی ــای تخصص مهارت ه

ــر  ــت و ب ــه کار کرده اس ــاز ب ــال 2013 آغ ــه از س ــتی ک ــرژی زیس ــاوری ان ــگاه فن پای
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ــتی،  ــع زیس ــتی از مناب ــرژی زیس ــوخت و ان ــد س ــت: تولی ــز اس ــی متمرک ــوزه  اصل ــد ح چن

ــرژی  ــد ســوخت و ان ــرای تولی ــرآوری زباله هــای کشــاورزی/صنعتی/جنگل ب بازیافــت و ف

ــه  ــت ب ــون توانسته اس ــگاه تاکن ــن پای ــت ای ــر اس ــایان ذک ــاک و آب. ش ــت پاالیی خ و زیس

فنــاوری جدیــد »احتــراق تــوده   زیســتی فروکافتــی« و فنــاوری »تولیــد نفــت زیســتی« دســت 

یابــد کــه در زمینــه  تولیــد ســوخت و انــرژی تجدیدپذیــر از ارزش باالیــی برخوردار هســتند. 

ــیه در  ــتی روس ــاوری زیس ــد، فن ــه ش ــه گفت ــور ک ــتی: همان ط ــاوری زیس ــازار فن ب

ــن  ــع آن، ســهم ای ــدان مناســبی نیســت و به تب ــگاه چن ــا کشــورهای رقیــب در جای مقایســه ب

ــن  ــق آخری ــز قابل توجــه نیســت. طب ــی نی ــی و جهان ــاوری زیســتی داخل ــازار فن ــور از ب کش

ــای  ــی دهه ه ــتی ط ــاوری زیس ــی فن ــازار جهان ــیه از ب ــهم روس ــود )2010(، س ــار موج آم

ــه  اول  ــد در ده ــه 0/5 درص ــال 1980 ب ــد در س ــته و از 5 درص ــی داش ــد نزول ــته رون گذش

2000 رسیده اســت. در بررســی صــورت گرفتــه توســط شــرکت دیلویــت نشــان داده 

شده اســت کــه در ســال های اخیــر )2019( نیــز روســیه همچنــان در بازارهــای جهانــی 

فنــاوری زیســتی حضــور کم رنگــی دارد. بــا آنکــه بــازار داخلــی محصــوالت دارویــی نســبتا 

ــی دارو  ــازار جهان ــی ســهم روســیه از ب رشــد داشته اســت )9/5 درصــد در ســال 2019(، ول

ــا 194 دالر  ــر ب فقــط 2/2 درصــد اســت. ســرانه  فــروش دارو در روســیه در ســال 2019 براب

ــه  ــازار )462 دالر( رقــم ناچیــزی اســت. البت ــا 30 کشــور اول ب بوده اســت کــه در مقایســه ب

همزمــان بــا ســرمایه گذاری های اخیــر دولــت و اجــرای راهبــرد ملــی دارو )2030( کــه بــر 

خودکفایــی و افزایــش صــادرات متمرکــز اســت، انتظــار مــی رود بــازار داخلــی روســیه رشــد 

بیشــتری را در ســال های آتــی تجربــه نمایــد و ســهم بیشــتری در بــازار جهانــی داشــته باشــد. 

ــه کاهــش حضــور شــرکت های خارجــی در  ــر خودکفایــی ب اگرچــه سیاســت مبنــی ب

زمینــه  داروهــا و تجهیــزات پزشــکِی بــا فنــاوری پاییــن در روســیه می انجامــد، امــا بــا توجــه 

ــتند،  ــف هس ــرفته ضعی ــای پیش ــه فناوری ه ــیه در زمین ــرکت های روس ــب ش ــه اغل ــه این ک ب
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ــرداری  ــی بهره ب ــه خوب ــود ب ــت موج ــد از فرص ــی می توانن ــزرگ بین الملل ــرکت های ب ش

نماینــد. راهبــرد »توســعه  علــوم پزشــکی روســیه تــا ســال 2025« مســتلزم تجهیــز و نوســازی 

مراکــز درمانــی روســیه اســت. در برنامــه  »پــروژه  ملــی ســالمت« کــه از برنامه هــای 

توســعه ای بخــش پزشــکی اســت نیــز بــر توســعه  پزشــکی و فناوری هــای ســالمت در حــوزه  

ــت.  ــد شده اس ــالمت تاکی ــش س ــازی بخ ــرطان و دیجیتال س ــی، س ــای قلبی-عروق بیماری ه

ــت  ــی جه ــرکت های بین الملل ــرای ش ــزرگ ب ــی ب ــه فرصت ــا به منزل ــن برنامه ه ــه، ای در نتیج

صــادرات تجهیــزات پیشــرفته و انتقــال فنــاوری خــود بــه روســیه محســوب می شــوند. البتــه 

وجــود برخــی مقــررات محدودکننــده روســیه ماننــد لــزوم دریافــت گواهــی »شــرایط خــوب 

ــزات  ــاوری زیســتی و تجهی ــی، صــادرات محصــوالت فن ــرای شــرکت های اروپای ــد« ب تولی

پزشــکی بــه ایــن کشــور را بــا مشــکالتی همــراه کرده اســت. بــا ایــن حــال، انتظــار مــی رود 

ــری در  ــه  اوراســیا مشــکالت کمت ــا مقــررات اتحادی ــق مقــررات روســیه ب ــا تطبی ــان ب همزم

ــی  ــتانداردهای جهان ــه اس ــیه ب ــارت در روس ــرایط تج ــد و ش ــته باش ــود داش ــه وج ــن زمین ای

ــردد. ــر گ نزدیک ت

شــرکت های فنــاوری زیســتی: روســیه از شــرکت های متعــددی در بخــش فنــاوری 

زیســتی برخــوردار اســت کــه عمدتــا در زمینــه تولیــد واکســن های انســانی و دامــی، انــواع 

ــا  ــا و هورمون ه ــک، پروتئین ه ــای ژنری ــرطان، داروه ــد س ــای ض ــا، داروه آنتی بیوتیک ه

فعالیــت دارنــد. برخــی از ایــن شــرکت ها در ســطح بین المللــی نیــز بــه فعالیت هــای تجــاری 

ــوان  ــد. به عن ــتقبال می کنن ــرکت ها اس ــایر ش ــا س ــکاری ب ــد و از هم ــی می پردازن و تحقیقات

مثــال، شــرکت بیــوکاد کــه در زمینــه تولیــد محصــوالت بــرای درمــان ســرطان و بیماری های 

ــکی،  ــای پزش ــده  داروه ــه تولیدکنن ــارم ک ــرکت آرف ــت دارد و ش ــادر فعالی ــن و ن خودایم

ــزات آزمایشــگاهی و سیســتم های پیشــرفته  پزشــکی اســت، در  ــی فعــال، تجهی ــواد داروی م

ــترک و  ــد مش ــات و تولی ــه  تحقیق ــد و در زمین ــترده ای دارن ــت گس ــی فعالی ــطح بین الملل س
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پیمانــی بــا شــرکای بین المللــی خــود همــکاری می کننــد. عــالوه بــر شــرکت های داخلــی، 

شــرکت های خارجــی متعــددی نیــز در روســیه دارای شــعب تولیــدی یــا نمایندگــی 

فــروش هســتند. به عنــوان مثــال، شــرکت بوهرینگــر اینگلهایــم کــه شــرکتی آلمانــی 

ــرای  ــر ب ــای موث ــد داروه ــه  تولی ــت و در زمین ــدی اس ــد تولی ــیه دارای واح ــت در روس اس

درمــان بیماری هــای تنفســی، بیماری هــای قلبی-عروقــی، ســرطان، پارکینســون، ایــدز، 

ــد.  ــت می کن ــت فعالی ــت شــیرین و هپاتی ــی، دیاب ــای مغزی-عروق ــی، بیماری ه ترومبوآمبول

2 شــرکت  فعــال فنــاوری زیســتی روســیه در ســطح بین المللــی و نمونــه ای از 

شــرکت های خارجــی فعــال در روســیه 
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1. وضعیت فناوری زیستی در روسیه 
نتایــج بررســی های صــورت گرفتــه در ســال 2017 نشــان می دهنــد کــه اگرچــه 

ــا  ــرای پیشــرفت برخــوردار اســت، ام ــی ب ــت خوب ــاوری زیســتی روســیه از ظرفی بخــش فن

ایــن کشــور ناگزیــر بــه واردات بیــش از 89 درصــد از محصــوالت موردنیــاز خــود می باشــد. 

ــا ســایر  درواقــع، روســیه از نظــر تحقیــق و توســعه در حــوزه فنــاوری زیســتی در مقایســه ب

کشــورها چنــدان وضعیــت مناســبی نــدارد. روســیه در حوزه هــای متعــددی نظیــر »بســترهای 

ــاال«، »زیست شناســی ســامانه ای و ســاختاری«2 ،  ــا عملکــرد ب تحقیقاتــی ژنومــی و پســاژنومی1  ب

ــی« از  ــویه های میکروب ــی« و »س ــتی گیاه ــاوری زیس ــی«، »فن ــک میکروب ــی متابولی »مهندس

ــد همکاری هــای بین المللــی  ــر اســت و از ایــن رو، روســیه بای ــا عقب ت ــه  اروپ ســطح اتحادی

ــد. ــرار ده ــت ق ــا را در اولوی ــن حوزه ه در ای

ــر دارد.  ــورهای دیگ ــا کش ــادی ب ــه زی ــز فاصل ــیه نی ــگاه های روس ــی دانش ــطح علم س

طبــق رتبه بنــدی دانشــگاهی جهانــی کیــو اس3  در ســال 2019، تنهــا دانشــگاه دولتــی 

لومونوســف مســکو4  در بیــن 100 دانشــگاه برتــر جهــان قــرار داشته اســت. در فاصلــه 

ســال های 1995 تــا 2015، روســیه از نظــر تعــداد ویزاهــای موقــت بــرای افــرادی کــه قصــد 

تحصیــل در رشــته های علــوم و مهندســی در ایــاالت متحــده را داشــته اند، در جایــگاه 

ــر  ــا 40 نف ــر تنه 2,882 نف ــی اســت کــه از مجمــوع  ــن در حال ــرار داشته اســت و ای ســوم ق

ــز روســیه از نظــر  ــد. در ســال 2014 نی ــل کرده ان ــوم زیست شناســی تحصی در رشــته های عل

ــورهای  ــس از کش ــی پ ــوم و مهندس ــته های عل ــی در رش ــالن کارشناس ــداد فارغ التحصی تع

ــرا  ــع دکت ــالن مقط ــر فارغ التحصی ــت و از نظ ــرار داشته اس ــده ق ــاالت متح ــد و ای ــن، هن چی

در ایــن رشــته ها جایــگاه ســوم را از آِن خــود کرده اســت. نتایــج بررســی های انجــام شــده 

در فاصلــه ســال های 1994 تــا 2015 نشــان می دهنــد کــه دانشــجویان روســی در طــول ایــن 
1  Genimics and Post Genomics 
2  Systems and Structural Biology 
3  Quacquarelli Symonds World University Rankings
4  Lomonosov Moscow State University 
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دوره تمایــل کمتــری بــرای تحقیقــات در رشــته های علــوم زیســتی نشــان داده انــد. بنابرایــن، 

بــه نظــر می رســد روســیه در حفــظ دانشــمندان علــوم زیســتی و ترغیــب دانشــجویان خــود 

بــه انجــام تحقیقــات مربــوط بــه ایــن حــوزه بــا چالــش جــدی روبروســت. 

ــگاه ها  ــک از دانش ــچ ی ــال 2020، هی ــایماگو1  در س ــدی س ــاس رتبه بن ــن، براس همچنی

یــا موسســات علمــی روســیه در زمــره 10 موسســه  برتــر دنیــا قــرار ندارنــد. از 241 موسســه  

ــیه  ــوم روس ــی عل ــا آکادم ــده اند، تنه ــنجش ش ــدی س ــن رتبه بن ــه در ای ــیه ک ــی روس علم

)RAS(2  در بیــن 100 موسســه  برتــر جهــان قــرار دارد. بــا ایــن حــال، نتایــج ایــن رتبه بنــدی 

ــه( نســبت  ــا 200 رتب ــر روســیه )گاه ت ــه  موسســات برت ــود رتب از یــک طــرف حاکــی از بهب

ــی و  ــات علم ــه  موسس ــه هم ــش رتب ــر کاه ــر ب ــرف دیگ ــت و از ط ــل اس ــال های قب ــه س ب

ــی  ــد )برخ ــت دارن ــت( دالل ــداد پتن ــوآوری )تع ــاخص ن ــیه در ش ــر روس ــگاه های برت دانش

ــان دوره  ــه در هم ــن ک ــده و چی ــاالت متح ــا ای ــه ب ــت در مقایس ــن وضعی ــه(. ای ــا 250 رتب ت

ــاالت متحــده  ــز اســت )45 دانشــگاه ای پیشــرفت قابل توجهــی داشــته اند، بســیار تامل برانگی

ــد(.  ــرار دارن ــدی ق ــن رتبه بن ــر ای ــگاه برت ــن 100 دانش ــن در بی ــگاه چی و 10 دانش

ــر  ــال های اخی ــا در س ــاالت داوری همت ــداد مق ــر تع ــی از نظ ــمندان روس ــه، دانش البت

پیشــرفت قابل توجهــی یافته انــد. طبــق گــزارش هیئــت ملــی علــوم روســیه در زمینــه 

ــوم و  ــاالت عل ــداد مق ــر تع ــیه از نظ ــال 2018، روس ــی در س ــوم و مهندس ــاخص های عل ش

مهندســی در ســال های 2006 تــا 2016 در بیــن ده کشــور اول دنیــا قــرار داشته اســت. 

  چالش های موجود در بخش فناوری زیستی روسیه

اولویت هــای  از  از زمــان فروپاشــی شــوروی همــواره  فنــاوری زیســتی  اگرچــه 

توســعه ای روســیه بوده اســت، ولــی بســیاری از دانشــمندان برجســته و فارغ التحصیــالن ایــن 

کشــور در ســال های اخیــر بــرای کســب درآمــد باالتــر ناگزیــر بــه مهاجــرت بــه کشــورهایی 

ماننــد رژیــم صهیونیســتی و اروپــا شــده اند. گفتنــی اســت رویکــرد بــاال بــه پاییــن روســیه در 
1  SCImago Institutions Rankings
2  Russia Academy of Sciences 
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زمینــه ســرمایه گذاری و اصــالح نظــام تحقیــق و توســعه  فنــاوری زیســتی آن ازجملــه دالیــل 

ــوردی در  ــای م ــه موفقیت ه ــن رویکــرد منجــر ب ــا آنکــه ای ــد. ب ــه شــمار می آین ــر ب ــن ام ای

ــا  ــزوای دانشــمندان روســی انجامیده اســت و آن ه ــه ان ــا ب ــا شده اســت، ام برخــی از حوزه ه

را از جامعــه  بین المللــی دور کرده اســت. به عــالوه، برخــی از اصالحــات و مقــررات جدیــد 

ماننــد لــزوم دریافــت تاییدیــه »اداره  فــدرال خدمــات امنیــت« بــرای انتشــار مقــاالت علمــی 

و لــزوم ارائــه معیارهــای عــددی دربــاره  نتایــج احتمالــی طرح هــای تحقیقاتــی )پروپــوزال( 

جهــت دریافــت بودجــه از »اداره  فــدرال ســازمان های تحقیقاتــی«1  موجــب کاهــش انگیــزه  

دانشــمندان بــرای انجــام فعالیت هــای تحقیقاتــی خالقانــه و بــا خطرپذیــری بــاال شده اســت. 

ــمندان را  ــد دانش ــرات نمی توان ــرایط و تغیی ــه ش ــال این گون ــا اعم ــیه ب ــر، روس ــان دقیق ت به بی

بــه فعالیــت در روســیه ترغیــب نمایــد و کشــورهای دیگــر کــه امــکان تحقیقــات در محیــط 

ــتری  ــت بیش ــد از جذابی ــم می کنن ــق را فراه ــاز محق ــاس نی ــه براس ــت بودج ــر و دریاف بازت

برخــوردار هســتند.

بــدون تردیــد، روســیه در برخــی از حوزه هــای فنــاوری زیســتی طــی دهه هــای گذشــته 

ــداد  ــان تع ــر همچن ــال اخی ــا در ده س ــت، ام ــت یافته اس ــی دس ــرفت های قابل توجه ــه پیش ب

متخصصــان شــاغل در مراکــز دولتــی نســبتا ثابــت بــوده و حــدود 130,000 نفــر اســت کــه 

ــی ایــن  ــن تعــداد تنهــا یک ســوم از تعــداد دانشــمندان مراکــز دولت ــن، ای ــا چی در مقایســه ب

ــر از  ــی صرف نظ ــان چین ــداد محقق ــوع تع ــه مجم ــت )البت ــال 2012 بوده اس ــور در س کش

ــر اســت(. از ایــن رو، روســیه از ســال  ــان از مجمــوع محققــان روســی کمت تعــداد کارفرمای

2005 درصــدد توســعه  فنــاوری زیســتی برآمده اســت. به عنــوان مثــال، روســیه راهبــرد 

»زیســت 2020«2  را در ســال 2012 اجــرا کرده اســت. ایــن راهبــرد بــا بودجــه 1/178 میلیــارد 

روبــل )بیــش از 18 میلیــون دالر( بــر 8 حــوزه  اصلــی متمرکــز اســت کــه 22 درصــد از آن 

  : Federal Agency for Scientific Organizations  1  

2  Bio-2020  

اداره  فــدرال ســازمان های تحقیقاتــی مســئولیت تخصیــص 
بودجــه بــه تحقیقــات آکادمــی علــوم روســیه را برعهــده دارد. 
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ــزان  ــن می ــه حوزه هــای زیســتی و پزشــکی زیســتی اختصــاص داده شده اســت. اگرچــه ای ب

ــار پــس از فروپاشــی  ــرای اولیــن ب ســرمایه گذاری چنــدان قابل توجــه نیســت، امــا روســیه ب

شــوروی بــا اجــرای ایــن راهبــرد فنــاوری زیســتی را به عنــوان یکــی از اولویت های توســعه ای 

خــود مــورد توجــه قــرار داده اســت. اگرچــه در پایــان دوره اجرایــی راهبــرد »زیســت 2020« 

ــا پیشــرفت های قابل توجهــی در  در ســال 2020 همــه  اهــداف موردنظــر محقــق نشــدند، ام

ــت  ــال(1  به دس ــای مونوکلون ــده )پادتن ه ــی پیچی ــن و زیست شناس ــد واکس ــی مانن حوزه های

آمده اســت. 

ــدن اســتعدادهای مهاجــر خــود  ــرای بازگردان روســیه همچنیــن برنامه هــای متعــددی ب
ــت«2  ــه  »مگاگرن ــه برنام ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــه به عن ــرا دارد ک ــت اج ــور در دس ــه کش ب

ــون دالر(  ــل )140 میلی ــارد روب ــادل 11 میلی ــه ای مع ــه بودج ــرد ک ــاره ک ــال 2010 اش در س

بــرای دوره ای سه ســاله بــه آن اختصــاص یافته اســت. اگرچــه اهــداف بزرگــی ماننــد جــذب 

ــطح  ــگاه های در س ــور و ایجــاد آزمایش ــه کش ــی ب ــران روس ــی و مهاج ــتعدادهای خارج اس

جهانــی در ایــن برنامــه تصریــح شده اســت، امــا ایــن برنامــه در مقایســه بــا برنامه هــای مشــابه 

ــت. ــز نبوده اس ــدان موفقیت آمی ــتعداد( چن ــزار اس ــه ه ــال، برنام ــوان مث ــن )به عن در چی

ــاوری  ــش فن ــت از بخ ــتای حمای ــددی در راس ــات متع ــیه اقدام ــت روس ــه دول اگرچ

زیســتی انجــام داده اســت، امــا همچنــان بودجــه کمــی بــه ایــن بخــش اختصــاص داده  اســت، 

به نحــوی کــه ســهم بودجــه  تحقیــق و توســعه از تولیــد ناخالــص داخلــی روســیه تنهــا 1/1 

درصــد در ســال 2017 بود ه اســت )ایــن رقــم در کشــورهایی ماننــد چیــن و ایــاالت متحــده 

ــی آن هــا بوده اســت(. ــد ناخالــص داخل بیــش از 2 درصــد از تولی

ــت های  ــل سیاس ــه دلی ــه ب ــت ک ــی اس ــه حوزه های ــاورزی ازجمل ــتی کش ــاوری زیس فن

ــتفاده از  ــدون اس ــه ب ــا ک ــت. از آنج ــی نیافته اس ــد چندان ــیه رش ــت روس ــده  دول محدودکنن

نوآوری هــای فنــاوری زیســتی کشــاورزی، تولیــدات کشــاورزی روســیه هزینه هــای گزافــی 
1  Monoclonal Antibodies
2  Mega-Grant
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دربــردارد و قابل رقابــت بــا کشــورهای دیگــر نخواهــد بــود، دولــت مهم تریــن اولویت هــای 

ــه شــرح زیــر تعریــف کرده اســت: فنــاوری زیســتی کشــاورزی را ب

ــان  ــت گیاه ــد کش ــای جدی ــه روش ه ــتیابی ب ــه، دس ــات تراریخت ــان و حیوان ــرورش گیاه پ

زراعــی و پــرورش دام بــا اســتفاده از روش هــای جدیــد فنــاوری زیســتی، صــدور گواهینامــه ژنومــی 

ــازی1 ،  ــاوری شبیه س ــا فن ــده ب ــات تولیدش ــرورش حیوان ــد و پ ــره وری تولی ــش به ــور افزای به منظ

ــی و  ــوم گیاه ــات Biopreporation 2  در عل ــد ترکیب ــرای دام و تولی ــی ب ــای غذای ــد مکمل ه تولی

ــکی.  دامپزش

 اینفوگــراف1 : مهم تریــن اولویت هــای فنــاوری زیســتی کشــاورزی دولــت 

ــیه ــدرال روس ف

ــه  ــوز اســتفاده از هیچ یــک از محصــوالت کشــاورزی تراریخت شــایان ذکــر اســت هن

ــن  ــع، قوانی ــت. در واق ــوع اس ــا ممن ــت آن ه ــی کش ــت و حت ــب نشده اس ــیه تصوی در روس

ــی جهــت پیشــرفت در رشــته  ویرایــش ژن اســت. کشــت  ــع اصل ــده روســیه مان محدودکنن

ارگانیســم های اصــالح ژنی شــده مطابــق قانــون مصــوب در ســال 2016 فقــط بــرای اهــداف 

ــتی  ــاوری زیس ــرفت فن ــد پیش ــت رون ــب شده اس ــر موج ــن ام ــت. همی ــاز اس ــی مج پژوهش
1  Cloning

ــا  ــه آفت کش ه ــکی، تهی ــرد در پزش ــت کارب ــه قابلی ــا ک ــدات آن ه ــده و تولی ــودات زن ــده از موج ــب مشتق ش 2  ترکی

ــره را دارد. و غی
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ــری  ــن آزادت ــه قوانی ــده ک ــاالت متح ــن و ای ــد چی ــورهایی مانن ــا کش ــه ب ــیه در مقایس روس

ــتی  ــای زیس ــی از فناوری  ه ــتفاده از برخ ــه، اس ــش رود. البت ــری پی ــتاب کندت ــا ش ــد، ب دارن

ــتلزم  ــه مس ــپر )CRISPR(1  ک ــال، کریس ــوان مث ــاری )به عن ــی و تج ــداف پژوهش ــرای اه ب

ــه  ــا را غیرتراریخت ــوان آن ه ــه، می ت ــت و درنتیج ــلول نیس ــه س ــی ب ــزودن دی ان ای خارج اف

ــس از اجــرای  ــت روســیه مجــاز شــمرده شده اســت. پ دانســت( از ســال 2019 توســط دول

ایــن قانــون، برنامــه  جدیــدی بــرای ســاخت 10 گونــه جدیــد غیرتراریختــه  گیاهــی و حیوانــی 

ــت 111  ــی اس ــت. گفتن ــن شده اس ــال 2027 تدوی ــا س ــد ت ــه  جدی ــال 2020 و 20 گون ــا س ت

میلیــارد روبــل )حــدود 1/4 میلیــارد دالر( بودجــه بــه ایــن برنامــه اختصــاص داده شده اســت 

و امــکان تولیــد و فــروش محصوالتــی را فراهــم مــی آورد کــه پیــش از ایــن تولیــد آن هــا 

ــت.  ــوع بوده اس ممن

به دنبــال ایــن تغییــرات، برخــی از دانشــمندان ژنتیــک روســیه امیدوارنــد وزارت 

بهداشــت مجــوز ویرایــش ژنــوم جنیــن انســان را نیــز صــادر کنــد تــا بتواننــد در زمینــه  معالجه  

بیماری هــای ارثــی ماننــد کــوری و بیماری هایــی ماننــد ایــدز مطالعــه نماینــد. بــا ایــن حــال، 

وزارت بهداشــت روســیه اعــالم کرده اســت موضــع روســیه مطابــق دســتورالعمل های 

ــاز  ــی را مج ــن اقدامات ــر چنی ــال حاض ــه، در ح ــت و در نتیج ــی اس ــت جهان ــازمان بهداش س

)1( نمی دانــد. 

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد جایــگاه روســیه در زمینــه  فنــاوری زیســتی در مقایســه 

بــا کشــورهایی ماننــد ایــاالت متحــده، هنــد و چیــن بســیار پایین تــر اســت و بــا کشــورهای 

پیشــگام فنــاوری زیســتی بســیار فاصلــه دارد. به طــور کلــی، عوامــل متعــددی باعــث شــده اند 

ــات  ــا تصمیم ــد، ام ــر باش ــر عقب ت ــورهای دیگ ــتی از کش ــاوری زیس ــوزه فن ــیه در ح روس

مقامــات ارشــد روســیه و بروکراســی پیچیــده در ایــن کشــور به عنــوان مانــع اصلــی در ایــن 

ــوروی  ــی ش ــال های انتهای ــا در س ــرار مغزه ــه و ف ــود بودج ــد. کمب ــمار می آین ــه ش ــه ب زمین
1  نوعــی سیســتم ایمنــی تطابق پذیــر در باکتری هــا اســت کــه آن هــا را قــادر بــه کشــف دی ان ای ویــروس و ســپس نابــودی 

)Clustered Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats( آن می کنــد

وضعیت فناوری زیستی در روسیه
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ســابق و پــس از فروپاشــی آن نیــز بــر کندشــدن شــتاب توســعه فنــاوری زیســتی تاثیرگــذار 

ــن  ــکاری بی ــکان هم ــز ام ــده نی ــاالت متح ــیه و ای ــن روس ــی بی ــای سیاس ــت. تنش ه بوده اس

ــه،  ــت و درنتیج ــدود کرده اس ــور را مح ــن کش ــر ای ــات برت ــا موسس ــی ب ــات روس موسس

ــود.  ــد ش ــکا بهره من ــر آمری ــمندان برت ــارب دانش ــد از تج ــیه نمی توان روس

 اینفوگراف2 : عوامل رشد ضعیف فناوری زیستی روسیه
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 2. چشم انداز فناوری زیستی در روسیه 
ــتی  ــاوری زیس ــردی فن ــات کارب ــه تحقیق ــد ک ــان می دهن ــر نش ــات اخی ــج مطالع نتای

ــتند: ــز هس ــر متمرک ــرح زی ــه ش ــی ب ــوع اصل ــر 7 موض ــیه ب روس

    ساخت مبنای علمی و روش شناسی برای تحقیق و توسعه  در زمینه فناوری زیستی؛

زیست فناوری صنعت؛   

زیست فناوری کشاورزی؛   

زیست فناوری محیط زیست؛   

زیست فناوری غذایی؛  

  زیست فناوری جنگل؛ و

زیست فناوری دریایی.   

هــر یــک از ایــن حوزه هــا می توانــد بــه تســریع رشــد اقتصــادی و ورود روســیه 

ــث  ــتی باع ــوخت زیس ــد س ــواع جدی ــال، ان ــوان مث ــود. به عن ــر ش ــد منج ــای جدی ــه بازاره ب

افزایــش تنــوع ســوخت و بهبــود تــوازن ســوخت و انــرژی شــده و میــزان انتشــار گازهــای 

ــک و  ــلولی، ژنومی ــای س ــب، فناوری ه ــن ترتی ــد. به همی ــش می دهن ــز کاه ــه ای را نی گلخان

پســاژنومیک امــکان ســاخت مــواد زیســتی از موادخــام تجدیدپذیــر، جایگزینــی تولیــدات 

ــه کمــک ایــن فناوری هــا  ــد. ب ــه را فراهــم می کنن شــیمیایی و ســاخت محصــوالت نوآوران

ــی را  ــات اقیانوس ــا و حی ــراض را احی ــال انق ــی در ح ــی و حیوان ــای گیاه ــوان گونه ه می ت

ــرآوری ضایعــات ارگانیــک زیســتی  ــا اســتفاده از فناوری هــای ف حفــظ نمــود. به عــالوه، ب

ــری نمــود.  ــه را توســعه داد و از آلودگــی محیط زیســت جلوگی ــوان بازیافــت زبال ــز می ت نی
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ــردی  ــات کارب ــف تحقیق ــای ضعی ــرفته و حوزه ه ــای پیش ــراف3 : حوزه ه  اینفوگ

روســیه در بخــش فنــاوری زیســتی

توانمندی هــای  قابل توجــه  بهبــود  مســتلزم  موفقیت هایــی  چنیــن  بــه  دســتیابی 

تولیدکننــدگان روســی اســت. تکنیک هــای بــا عملکــرد بــاال بــرای ژنــوم، رونوشــتام 

ــامانه ای و  ــاختاری و س ــی س ــوم2 ، زیست شناس ــوم و متابول ــه  پروتئ ــکریپتوم(1 ، تجزی )ترنس

ســویه های میکروارگانیســم ازجملــه پیشــرفته ترین حوزه هــای تحقیقــات کاربــردی روســیه 

در بخــش فنــاوری زیســتی بــه شــمار می آینــد. البته روســیه در برخــی از حوزه هــای تحقیقات 

ــای  ــتی، تکنیک ه ــاختن موادزیس ــرای س ــتی ب ــاوری زیس ــای فن ــر فرآینده ــردی نظی کارب

ســاخت پایگاه هــای داده  ژنتیــک گونه هــای ژنتیــک و گواهــی بــذر، زیســت کش های 

ــت. )3( ــی نداشته اس ــرد موفق ــت عملک ــرای محیط زیس ــن ب ــاید(3  ایم )بایوس

1  Transcriptome 
2  Proteome and Metabolome 
3  Biocide

چشم انداز فناوری زیستی در روسیه 
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 اینفوگراف4 : عوامل موثر در مطالعات آینده نگر روسیه

1  Bashkortostan
2  Samara
3  Tula
4  Technology audit
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  پزشکی و سالمت

افزایــش کیفیــت زندگــی و طــول عمــر از اولویت هــای اصلــی دولــت در سیاســت های 

توســعه  راهبــردی و امنیــت ملــی محســوب می شــود. تحقــق ایــن اهــداف تــا حــد زیــادی بــه 

نتایــج تحقیــق و توســعه  آینده محــور بســتگی دارد کــه در ســال های اخیــر اهمیــت آن بیــش 

ــوان  ــد ســریع پیشــرفت فناوری هــا می ت ــه رون ــا توجــه ب ــع ، ب از پیــش مشــهود اســت. درواق

ــده  ــای آین ــی رونده ــا پیش بین ــد ب ــه بتوانن ــتند ک ــتاز هس ــده پیش ــورهایی در آین ــت کش گف

ــت  ــش جه ــای نویدبخ ــی، حوزه ه ــور کل ــد. به ط ــا بدهن ــه آن ه ــع ب ــب و به موق ــخ مناس پاس

تحقیــق و توســعه  در بخــش ســالمت روســیه عبارتنــد از:

تشــخیص مولکولــی، شناســایی مولکولــی ســازوکارهای پاتــوژن مولکولــی و ســلولی، 

کاربردهــای  بــرای  زیســتی  کامپوزیــت  مــواد  زیست پزشــکی،  ســلولی  فناوری هــای 

پزشــکی، پرتودرمانــی و الکترودینامیــک زیســتی، تعییــن هویــت ژنتیکــی انســان، و کشــف 

ــد. داروهــای جدی

ســالخوردگی جمعیــت؛  و ســرطانی؛  قلبی- عروقــی  عفونــی،  بیماری هــای  رشــد 

گســترش بیماری هــای متابولیــک و نارســایی های مغــزی ازجملــه چالش هــای کلیــدی 

ــی  ــای بین الملل ــاد بازاره ــکان ایج ــد و ام ــمار می آین ــه ش ــکی ب ــالمت و پزش ــش س در بخ

جدیــد بــرای روش هــای تشــخیصی و درمانــی براســاس اصــول درمــان شخصی سازی شــده، 

ــی  ــای دسترس ــزل و فناوری ه ــژه در من ــای وی ــی و مراقبت ه ــش غیرتهاجم ــای پای فناوری ه

از راه دور بــه خدمــات پزشــکی ایمــن، کارآمــد و پیشــگیرانه را فراهــم آورده انــد. عــالوه 

ــازی  ــب بازس ــژه در قال ــی به وی ــت زندگ ــش کیفی ــرای افزای ــادی ب ــای زی ــن، تقاض ــر ای ب

اندام هــای از دســت رفته  بــدن وجــود دارد و بــا تحقیــق و توســعه در حــوزه  اطالعــات 

زیســتی، فناوری هــای پروتئومــی و پســاژنومیک می تــوان فرصت هــای جدیــدی بــرای 

ــن  ــوز در ای ــیه هن ــال، روس ــن ح ــا ای ــرد. ب ــاد ک ــی ایج ــای درمان ــازی روش ه شخصی س

چشم انداز فناوری زیستی در روسیه 
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حوزه هــا دســتاورد مهمــی نداشته اســت، امــا انتظــار مــی رود در برخــی از حوزه هــای دیگــر 

ــد: ــت یاب ــی دس ــرفت قابل توجه ــه پیش ــده ب در آین

ــا قابلیــت استریل ســازی خــودکار بــرای  مــواد پلیمــری زیست ســازگار، پوشــش های ب

ــا  ــرطان و ی ــخیص س ــرای تش ــاژنومی ب ــی و پس ــای ژنوم ــکی، فناوری ه ــای پزش کاربرده

ــرای کاربردهــای پزشــکی  ــی، حســگرها و تراشــه های زیســتی ب بیماری هــای ارثــی و عفون

ــمی. )3( ــواد س ــا و م ــریع پاتوژن ه ــخیص س ــای تش و روش ه
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متولیان فناوری زیستی در روسیه   .3
 اینفوگراف 5 : متولیان فناوری زیستی در روسیه

ــی از  ــه برخ ــتند ک ــتی هس ــاوری زیس ــش فن ــی بخ ــی متول ــای مختلف ــیه نهاده در روس

ــرای  ــه اج ــز در زمین ــر نی ــی دیگ ــد و برخ ــت گذاری دارن ــی و سیاس ــش حاکمیت ــا نق آن ه

ــه معرفــی  پروژه هــای تحقیقاتــی ملــی و بین المللــی مشــارکت می نماینــد. در ایــن بخــش، ب

اجمالــی مراکــز تأمیــن مالــی و مراکــز تحقیقاتــی و پایگاه هــای فنــاوری زیســتی ایــن کشــور 

ــود.  ــه می ش پرداخت

3-1 مراکز تأمین مالی 

به طــور کلــی، آکادمــی علــوم روســیه، بنیــاد پژوهش هــای بنیادیــن روســیه، بنیــاد علــوم 

روســیه و بنیــاد حمایــت از شــرکت های کوچــک نــوآور در حــوزه  علــم و فنــاوری به عنــوان 

مهم تریــن مراکــز تأمیــن مالــی روســیه محســوب می شــوند کــه در سیاســت گذاری حــوزه  



39

فنــاوری زیســتی ایــن کشــور نیــز نقــش کلیــدی ایفــا می کننــد.
1 )RAS( آکادمی علوم روسیه  

ــه دســتور  ــر شــوروی( ب ــوم روســیه در ســال 1724 )دوران اتحــاد جماهی آکادمــی عل

ــا حکــم رئیس جمهــور  ــس ســنا تأســیس شــد و در ســال 1991 ب ــا حکــم مجل ــر اول و ب پت

ــر ماهیــت داد و آکادمــی  ــن نهــاد علمــی روســیه تغیی ــوان عالی تری فدراســیون روســیه به عن

علــوم پزشــکی و آکادمــی علــوم کشــاورزی نیــز بــه آن ملحــق شــدند. درواقــع، آکادمــی 

ــر  ــارت ب ــه نظ ــه وظیف ــود ک ــوب می ش ــاری محس ــی و غیرتج ــادی دولت ــیه نه ــوم روس عل

حوزه هــای علمــی، فنــاوری و تحقیقاتــی مؤسســه ها و مراکــز مهــم علمــی را برعهــده 

دارد. گفتنــی اســت صدهــا مؤسســه و مرکــز علمــی در تمــام حوزه هــای تخصصــی و 

ــی  ــه ای آکادم ــای منطق ــد. واحده ــت می کنن ــی فعالی ــارت آکادم ــی تحت نظ غیرتخصص

ــت.  ــان داده شده اس ــدول 1 نش ــیه در ج ــوم روس عل

1  Russian Academy of Sciences
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      جدول 1: واحدهای منطقه ای آکادمی علوم روسیه
مراکز تحقیقاتی وابسته  واحدهای منطقه ای آکادمی   

علوم روسیه

 مرکز تحقیقاتی نووسیبیرسک1، کرسنویارسک2 ، ایرکوتسک3 ،
 یاکوتسک4  و اوالن اوده 5

          آکادمی علوم روسیه واحد سیبری
)تاسیس در سال 1957 میالدی(5

 مرکز تحقیقاتی یکاترینبورگ 6 ، پرم 7 ، چلیابینسک 8 ،
 ایژوسک9 ، اورنبورگ10 ، اوفا 11  و سیکتیوکار12

           آکادمی علوم روسیه واحد اورال
( )تاسیس در سال 1932 میالدی(ی

 مرکز تحقیقاتی پریمورسکی13  ، آمور 14 ، ساخالین 15 ،
آکادمی علوم روسیه واحد شرق دور کامچاتکا 16 و پایگاه  علمی  شمال شرقی17

  همکاری های بین المللی

آکادمــی نــگاه ویــژه ای بــه توســعه  تعامــالت بین المللــی خــود بــا متولیــان علــم 

و فنــاوری در کشــورهای توســعه یافته و در حــال توســعه دارد و بالــغ بــر 90 قــرارداد، 

ــا  ــاوری خــود ب ــرای توســعه  تعامــالت مشــترک علمــی و فن ــی ب ــه  اجرای ــه و برنام تفاهم نام

بیــش از 62 کشــور دنیــا )ازجملــه آلمــان، فرانســه، ایتالیــا، ایــاالت متحــده آمریــکا، چیــن، 

ــرا دارد.  ــت اج ــره( در دس ــد و غی ــی، هن ــره جنوب ک

1  Novosibirsk
2   Krasnoyarsk 
3   Irkutsk 
4   Yakutsk
5   Ulan-Ude
6   Yekaterinburg
7   Perm
8   Chelyabinsk
9   Izhevsk
10 Orenburg
11  Ufa
12  Syktyvkar
13  Primorsky
14  Amur
15  Sakhalin
16  Kamchatka
17  Northeast Science Station
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مرکــز فــدرال تحقیقــات مبانــی بنیــادی فنــاوری زیســتی1  یکــی از مراکــز مهــم آکادمی 

اســت کــه در ســال 2014 بــا هــدف تقویــت اصــول و مبانی اقتصــاد زیســتی بــرای جایگزینی 

محصــوالت شــیمیایی، اســتفاده  گســترده از مــواد تجدیدپذیــر، طراحــی انــواع جدیــد مــواد، 

ارتقــای کیفیــت و کارآیــی محصــوالت کشــاورزی، تامیــن امنیــت و کیفیــت مــواد غذایــی 

ــدی  ــای کلی ــام حوزه ه ــن مرکــز تم ــی ای ــی تحقیقات ــدازی شده اســت. رشــته های اصل راه ان

فنــاوری زیســتی ازجملــه فنــاوری زیســتی صنعتــی، پزشــکی، کشــاورزی و غذایــی را شــامل 

می شــوند. 

ــای  ــتی 2030« از زیرمجموعه ه ــتی-فناوری زیس ــع زیس ــتي و مناب ــع زیس ــگاه صنای پای

ــای  ــه در بخش ه ــت ک ــتی اس ــاوری زیس ــادی فن ــی بنی ــات مبان ــدرال تحقیق ــز ف ــم مرک مه

ــاوری  ــادی فن ــی بنی ــات مبان ــدرال تحقیق ــز ف ــع، مرک ــود. درواق ــاره می ش ــه آن اش ــر ب دیگ

زیســتی و پایــگاه صنایــع زیســتي و منابــع زیســتی-فناوری زیســتی 2030 وظیفــه هماهنگــی 

ــتی را  ــاوری زیس ــوزه فن ــیه در ح ــوم روس ــی عل ــی آکادم ــای بین الملل ــرای فعالیت ه و اج

ــد.  برعهــده دارن

ــا کشــورها و ســازمان های  ــاوری زیســتی ب ــادی فن ــی بنی ــدرال تحقیقــات مبان مرکــز ف

بین المللــی مختلــف ماننــد کشــورهای مســتقل همســود )CIS(2 ، کشــورهای بریکــس 

)BRICS(3  و ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه )OECD(4  بــه صــورت چندجانبــه و 

ــکاری دارد. )22( ــه هم دوجانب
 5)RFBR( بنیاد پژوهش های بنیادین روسیه  

بنیادیــن روســیه ســازمانی دولتــی و غیرانتفاعــی اســت کــه  بنیــاد پژوهش هــای 

ــمندان  ــه دانش ــاد ب ــد. بنی ــل می کن ــدرال عم ــت ف ــارت دول ــتقل و تحت نظ ــورت مس به ص

1  Federal Research Center “Fundementals of Biotechnology” 
2  Commonwealth of Independent States
3  BRICS: Brazil, Russia, India, China, and South Africa
4  Organisation for Economic Co-operation and Development
5  Russian Foundation for Basic Research 
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برجســته صرف  نظــر از نهــادی کــه بــه آن وابســته هســتند، طــی فرآینــدی به شــدت رقابتــی 

بــرای انجــام پروژه هــای تحقیقاتــی در همــه  رشــته های بنیادیــن علــوم کمــک مالــی 

ــاد  ــه بنی ــدرال ب ــن ف ــای بنیادی ــه پژوهش ه ــد از کل بودج ــال 6 درص ــر س ــد. ه ــا می کن اعط

ــای  ــورت کمک ه ــاد به ص ــای بنی ــرد. گرنت ه ــق می گی ــیه تعل ــن روس ــای بنیادی پژوهش ه

ــای  ــار نهاده ــر در اختی ــی موردنظ ــته های تحقیقات ــرای رش ــرای اج ــوض ب ــه ای بالع یاران

ــی  ــه رشــته های تحقیقات ــزان تخصیــص بودجــه ب ــرار داده می شــود. می حقیقــی و حقوقــی ق

مختلــف براســاس اولویت هــای بنیــاد تعییــن می شــود. بیــش از 70 درصــد از بودجــه  

ــان مســتقل )گــروه  ــا محقق ــر( ی ــر 10 نف ــی کوچــک )حداکث ــای تحقیقات ــه گروه ه ــاد ب بنی

تک نفــره( اختصــاص می یابــد. پروژه هــای ابتــکاری مشــمول دریافــت گرنــت حداکثــر تــا 

ــود.  ــد ب ــاد برخــوردار خواهن ــی بنی ــت مال 3 ســال از حمای

ــه  ــت از دانشــمندان ب ــد انتخــاب و حمای ــن روســیه در فرآین ــاد پژوهش هــای بنیادی بنی

ــا انتخــاب نهایــی دانشــمندان( و آزادی  دو اصــل شــفافیت )در همــه  مراحــل از فراخــوان ت

عمــل )آزادی عمــل دانشــمندان در انتخــاب موضــوع و روش کار( پایبنــد اســت و براســاس 

قوانیــن مصــوب دولــت و احــکام و دســتورات ریاســت جمهــوری عمــل می کنــد. بنیــاد در 

ــه تبعیــض در انتخــاب شــرکت کنندگان )از نظــر جنســیت،  حمایت هــای خــود از هــر گون

ــرای  ــر ب ــان از فرصــت براب ــد و همــه  محقق ــاب می کن ــدا( اجتن ــه مب ــا منطق ســن، ســازمان ی

ــی برخــوردار هســتند.  دریافــت کمک هــای مال

  رقابت ها

ــزار  ــمندان برگ ــت از دانش ــدف حمای ــا ه ــت ب ــوع رقاب ــاد 17 ن ــر، بنی ــال حاض در ح

رقابت هــای  و  کشــور   20 از  بیــش  بــا حضــور  بین المللــی  رقابت هــای  کــه  می کنــد 

ــی  ــته های تحقیقات ــرد. رش ــز دربرمی گی ــدرال را نی ــای ف ــه  ایالت ه ــور هم ــا حض ــه ای ب منطق

موردحمایــت بنیــاد در اینفوگــراف 6 نشــان داده شده اســت: 
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 اینفوگراف 6 : رشته های تحقیقاتی مورِدحمایت بنیاد

برخی از مهم ترین انواع رقابت های بنیاد به شرح زیر هستند:

رقابت هــای متعــدد در زمینــه پژوهش هــای بنیادیــن در رشــته های مشــخص: بنیــاد 

ــا قابلیــت  از ســال 2004 رقابت هــای متعــددی به منظــور حمایــت از پژوهش هــای بنیادیــن ب

ــعه   ــات در توس ــن تحقیق ــج ای ــت نتای ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــزار می نمای ــازی برگ تجاری س

فناوری هــای پیشــرفته مورداســتفاده قــرار می گیرنــد کــه اســاس اقتصــاد نوآورانــه را تشــکیل 

ــر  ــه ه ــوند ک ــزار می ش ــی برگ ــته ای مختلف ــای بین رش ــا در حوزه ه ــن رقابت ه ــد. ای می دهن

ســال براســاس اولویت هــای بنیــاد تعییــن می شــوند. برخــی از عناویــن ایــن رشــته ها عبارتنــد 

ــوق ســنگین، سیســتم های  ــاده، عناصــر ف ــا م ــای الکترومغناطیســی ب ــش میدان ه از: برهم کن

بــا انــدازه نانــو، شــیمی دوســتدار محیط زیســت، داروهــا و واکســن های جدیــد، ژنومیــک و 

پســاژنومیک یوکاریــوت1 ، اثــر الکترومغناطیــس بــر محیط زیســت، مســائل ریاضــی نظــری، 

نســل جدیــد ســامانه های اطالعاتــی و غیــره.

نتایــج تحقیقــات مورد حمایــت بایــد ضمــن افــزودن دانــش دربــاره  طبیعــت و انســان و 

جامعــه، همســو بــا منافــع توســعه  اقتصــادی و اجتماعــی و امنیــت روســیه باشــند، بنیــان علمــی 
1  Eukaryot
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ــم  ــوم را فراه ــی عل ــه  بین الملل ــیه در جامع ــام روس ــه  ادغ ــند و زمین ــت بخش ــیه را تقوی روس

نماینــد. 

ایــن  برنامــه  جابه جایــی دانشــمندان جــوان:  قالــب  متعــدد در  رقابت هــای 

رقابت هــا بــا هــدف حمایــت از دانشــمندان جــوان زیــر 35 ســال کشــور جهــت اشــتغال بــه 

تحقیقــات در مراکــز تحقیقاتــی داخلــی و یــا حضــور در مجامــع علمــی بین المللــی برگــزار 

می شــوند. برخــی از تســهیالتی کــه بــه برنــدگان اعطــا می شــود عبارتنــد از: بورســیه 

ــای  ــور در کنفرانس ه ــت حض ــفر جه ــت س ــی، گرن ــی داخل ــز تحقیقات ــی در مراک پژوهش

خارجــی یــا اســتفاده از فرصت هــای مطالعاتــی بین المللــی، بورســیه  دانشــمندان کشــورهای 

مســتقل همســود جهــت همــکاری بــا موسســات تحقیقاتــی روســی و حمایــت از پروژه هــای 

ــا دانشــمندان خارجــی. مشــترک دانشــمندان روســی ب

ــه  ــا از اتحادی ــور خارجی-عمدت ــش از 20 کش ــا بی ــاد ب ــی: بنی ــای بین الملل رقابت ه

ــا برخــی از ایــن شــرکای بین المللــی،  ــق توافق هــای خــود ب ــاد طب اروپا-همــکاری دارد. بنی

ــزار  ــی( برگ ــوم طبیع ــژه عل ــن )به وی ــای بنیادی ــوزه  پژوهش ه ــه ای در ح ــای دوجانب رقابت ه

ــت  ــتعد جه ــمندان مس ــی و دانش ــای پژوهش ــا از گروه ه ــن رقابت ه ــی ای ــه ط ــد ک می کن

اجــرای پرو ژه هــای مشــترک حمایــت می شــود. بنیــاد معمــوال بــا کشــورهای آلمــان، فرانســه 

و چیــن بیشــترین همــکاری را دارد. البتــه برنامه هــای مشــترکی بــا حضــور کشــورهای دیگــر 

نیــز انجــام گرفته اســت کــه به عنــوان نمونــه می تــوان بــه برنامــه  بین رشــته ای »ســاخت 

ــادا،  ــه، کان ــان، فرانس ــده، آلم ــاالت  متح ــالپ«1  )ای ــاس اگزاف ــباتی در مقی ــزار محاس نرم اف

ــان  ــای آزاد« )آلم ــا الکترون ه ــو ایکــس ب ــزر پرت ــروژه  »ســاخت لی ــا پ ــیه( ی ــا و روس بریتانی

ــر ایــن، بنیــاد رقابت هــای متعــددی نیــز ویــژه  کشــورهای  و روســیه( اشــاره کــرد. عــالوه ب

مســتقل همســود جهــت همــکاری دانشــمندان ایــن کشــورها بــا دانشــمندان روســی برگــزار 

ــروژه ای  ــاد پژوهش هــای بنیادیــن«2  پ ــا همــکاری »بنی ــه، بــالروس ب ــوان نمون ــد. به عن می کن
1  Exaflop )1018 توان محاسبات تا(
2  Foundation for Fundemental Research 
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ــار فاجعــه  چرنوبیــل اجــرا کرده اســت. )23( ــا آث ــه ب ــاره  روش هــای مقابل تحقیقاتــی درب
 1)RSF( بنیاد علوم روسیه  

بنیــاد علــوم روســیه بــا حکــم ریاســت جمهــوری در راســتای حمایــت از تحقیقــات پایه 

در رشــته های مختلــف علمــی تاســیس شده اســت. کمک هــای مالــی بنیــاد به صــورت 

کامــال رقابتــی بــه پروژه هــای انفــرادی و گروهــی دانشــمندان مراکــز تحقیقاتــی و اعضــای 

ــوم  ــاد عل ــد. بنی ــص می یاب ــت تخصی ــز اولوی ــای حائ ــگاه ها در حوزه ه ــی دانش ــت علم هیئ

ــه 9 رشــته علمــی )ریاضــی، علــوم و ســامانه ها ی کامپیوتــری،  کمک هــای مالــی خــود را ب

فیزیــک و علــوم فضایــی، شــیمی و علــم مــواد، زیست شناســی و علــوم زیســتی، تحقیقــات 

پایــه پزشــکی، علــوم کشــاورزی و علــوم اجتماعــی و انســانی و مهندســی( اختصــاص 

می دهــد و هــر یــک از ایــن رشــته ها نیــز دارای شــاخه ها و زیرشــاخه های متعــددی هســتند 

کــه در مجمــوع 600 رشــته  علمــی را شــامل می شــوند. بنیــاد در مجمــوع 102 میلیــارد روبــل 

گرنــت بــه بیــش از 7 هــزار پــروژه و برنامــه  تحقیقاتــی در فاصلــه ســال های 2014 تــا 2019 

ــت. ــا کرده اس اعط

  شرایط اهدای گرنت 

از آنجــا کــه بنیــاد بیــن 2 تــا 150 میلیــون روبــل بودجــه بــه اجــرای پروژه هــا اختصــاص 

داده اســت، معمــوال الزم نیســت از منبعــی دیگــر بودجــه  تکمیلــی دریافــت شــود. محققــان 

ــاال منتشــر  ــر ب ــا ضریــب تاثی ــا ب ــد نتیجــه  تحقیقــات خــود را در مجــالت داوری همت موظفن

ــن می شــود  ــت تعیی ــدگان گرن ــاد و دریافت کنن ــن بنی ــرارداد بی ــاالت در ق ــداد مق ــد. تع کنن

ــل  ــرر عم ــان مق ــد در زم ــن تعه ــه ای ــروژه ب ــام پ ــس از اتم ــد پ ــان بای ــق آن محقق ــه طب ک

ــی  ــوند و در صورت ــدا می ش ــال اه ــا 7 س ــن 2 ت ــرای دوره ا ی بی ــاد ب ــای بنی ــد. گرنت ه نماین

ــد  ــد، می توانن ــت اســتفاده ننماین ــق از گرن ــدگان در طــول دوره  مــورد تواف کــه دریافت کنن

گرنــت را در ســال بعــد از زمــان انعقــاد قــرارداد نیــز اســتفاده کننــد. 
1  Russian Science Foundation 
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اعطــای گرنت هــا براســاس معیارهــای متعــدد و دقیقــی صــورت می گیــرد کــه یکــی 

از مهم تریــن آن هــا تعــداد مقــاالت داوری همتــای محققــان اســت. به منظــور حمایــت 

ــای  ــروه پروژه ه ــای گ ــی از اعض ــل نیم ــه حداق ــت ک ــرر شده اس ــوان، مق ــان ج از محقق

ــر 39 ســال باشــند. در مــواردی کــه گرنــت  متقاضــی گرنــت شــامل دانشــمندان جــوان زی

بــه ســازمانی تعلــق می گیــرد، جهــت حفاظــت از حقــوق محققــان پــروژه بــرای هزینه هــای 

ــان  ــق محقق ــاف در ح ــا از اجح ــد( ت ــدود 10 درص ــود )ح ــن می ش ــقف تعیی ــری س باالس

ــود.  ــری ش ــت جلوگی ــده  گرن ــازمان های دریافت کنن ــط س توس

ــی  ــا پایــش و ارزیاب ــره از سراســر دنی ــق توســط کارشناســانی خب پروژه هــا به طــور دقی

ــد  ــت رص ــا دق ــروژه ب ــرد پ ــت و عملک ــتفاده از گرن ــوه  اس ــوند. نح ــا( می ش )داوری همت

می شــود تــا دســتیابی بــه اهــداف موردنظــر پــروژه تضمیــن گــردد. در صورتــی کــه محققــان 

نتواننــد پــروژه را به درســتی اجــرا نماینــد و بــه نتایــج مورد انتظــار دســت یابنــد، اعضــای آن 

ــوم روســیه محــروم می شــوند.  ــاد عل ــا مــدت مشــخصی از شــرکت در فراخوان هــای بنی ت

  همکاری های بین المللی

بنیــاد علــوم روســیه همــواره همکاری هــای پژوهشــی بــا کشــورهای دیگــر را ازطریــق 

تامیــن بودجــه  مشــترک، داوری همتــای مســتقل و معتبــر و اعتمــاد متقابــل ترغیــب می کنــد. 

در حــال حاضــر، بنیــاد علــوم بــا شــرکایی از کشــورهای آلمــان، فرانســه، بلژیــک، اتریــش، 

ژاپــن، هنــد، چیــن و تایــوان دارای قراردادهــای همــکاری دوجانبه اســت. شــایان ذکر اســت 

ایــن همکاری هــا در قالــب پروژه هــای تحقیقاتــی آســمان آبــی1  یــا پروژه هایــی بــا اهــداف 

مشــخص بــر حســب منافــع مــورد نظــر شــرکا انجــام می شــوند. )25(

تحقیقــات آســمان آبــی یــا Blue-Sky Research بــه تحقیقاتــی گفتــه می شــود کــه جنبــه اکتشــافی دارنــد و اهــداف 
نهایــی آن هــا از پیــش مشــخص نیســت. 
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ــا شــرکای بین المللــی در  ــوم ب ــاد عل  جــدول 2: مجمــوع همکاری هــای پژوهشــی بنی

ــا 2021 ــال های 2014 ت ــه س فاصل

 مجموع بودجه
 پروژه ها تا سال
  2021 )میلیون

(()روبلـ(

 تعداد
پروژه ها

 تعداد
فراخوان ها

 سال شروع
همکاری

767 72 6 2015
 بنیاد تحقیقات آلمان

1)DFG(

518 37 2 2015
 وزارت علم و فناوری هند

2)DST(

178 18 3 2015 انجمن هلمهولتز3 آلمان

190 18 3 2015
  وزارت علم و فناوری

4)MOST( تایوان

135 9 3 2016
 صندوق علوم اتریش

5)FWF(

114 11 3 2016
  وزارت کشاورزی، جنگل و

6)MAFF( شیالت ژاپن

131 11 1 2018
   بنیاد تحقیقات فالندر

)FWO(  بلژیک

102 10 3 2018
 سازمان ملی تحقیقات

8)ANR( فرانسه

180 30 1 2020
 بنیاد ملی علوم طبیعی

9)NSFC( چین

1  German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
2  Department of Science and Technology 
3  Helmholtz Association
4  Ministry of Science and Technology of Taiwan 
5  Austrian Science Fund (Der Wissenschaftsfonds)
6  Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
7 Research Foundation Flanders (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen)
8  National Research Agency (Agence Nationale de la Recherche)
9  National Science Foundation of China 

7
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  بنیــاد حمایــت از شــرکت های کوچــک نــوآور در حــوزه  علــم و 
1)FASIE(فنــاوری

ــاوری، ســازمان  ــم و فن ــوآور در حــوزه  عل ــت از شــرکت های کوچــک ن ــاد حمای بنی

دولتــی غیرانتفاعــی اســت کــه در ســال 1994 تاســیس شده اســت. ایــن بنیــاد توســط یــک 

هیئــت نظارتــی مورِدتأییــد دولــت اداره می شــود. اهــداف اصلــی بنیــاد بــه شــرح زیــر اســت:

اجــرای سیاســت های دولــت جهــت توســعه و حمایــت از شــرکت های کوچــک   

ــاوری؛ علمــی و فن

اعطــای کمک هــای مســتقیم مالــی، اطالعاتــی و ســایر کمک هــا بــه شــرکت های   

کوچــک نــوآور کــه در زمینــه تولیــد  محصــوالت و فناوری هــای پیشــرفته فعالیــت دارنــد؛ 

ایجاد و توسعه  زیرساخت الزم جهت حمایت از شرکت های کوچک نوآور؛  

کمــک بــه اشــتغال زایی جهــت اســتفاده  کارآمــد از ظرفیت هــای علــم و فنــاوری   

موجــود در فدراســیون روســیه؛ و

جذب سرمایه گذاری برای شرکت های کوچک نوآور؛  

بنیــاد در حــال حاضــر در زمینــه اجــرای برنامه هــای توســعه  نــوآوری بــا هــدف ایجــاد 

ــج  ــازی نتای ــود، تجاری س ــرکت های موج ــعه  ش ــا توس ــرفته و ی ــاوری پیش ــرکت های فن ش

فعالیت هــای علمــی و فناورانــه، جــذب ســرمایه گذاری بــرای شــرکت های کوچــک 

ــت دارد. ــان فعالی ــان و کارآفرین ــرای جوان ــوآور و ایجــاد اشــتغال ب ن

تمــام  در  واجدشــرایط  متقاضیــان  طــرف  از  از 55،000 درخواســت  بیــش  بنیــاد 

ــا ســال 2019 دریافــت کرده اســت. به همیــن ترتیــب،  فراخوان هــا از زمــان تاســیس خــود ت

ــش از  ــت از بی ــعه، حمای ــق و توس ــرارداد تحقی ــش از 13،000 ق ــاد بی ــه انعق ــق ب ــاد موف بنی

12،000 نــوآور جــوان و ایجــاد بیــش از 4،500 اســتارت آپ شده اســت.

ــوآور و  ــرکت های ن ــعه  ش ــاد و توس ــرای ایج ــی ب ــه  متنوع ــای نوآوران ــاد برنامه ه بنی
1    Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises in Science and Technology
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تجاری ســازی نتایــج فعالیت  هــای علمــی و فناورانــه اجــرا می کنــد و تســهیالت مالــی را بــه 

ــد )جــدول 3(.  ــان اعطــا می کن ــه متقاضی ــت )بالعــوض( ب صــورت گرن

 جــدول 3: دو برنامــه کلیــدی بنیــاد جهــت حمایــت از کارآفرینــان و نــوآوران جــوان 

ــتارت آپ ها ــوآور و اس ــرکت های ن و ش

حمایت های مالی برنامه

اعطــای کمــک مالــی بــه مبلــغ 500 هــزار روبــل بــرای 

ــا  ــی 18 ت ــوان روس ــمندان ج ــه دانش ــدت دو ســال ب م

31 ســاله

ــوآوران  ــان و ن ــرای کارآفرین ــه  »UMNIK« ب برنام

جــوان

و  نــوآور  شــرکت های  بــه  تســهیالت  اعطــای 

ســال؛  دو  از  کمتــر  عمــر  بــا  اســتارت آپ های 

ــه  ــادر ب ــه ق ــد ک ــرار دارن ــت ق ــرکت هایی در اولوی ش

ــوالت و  ــی محص ــرای جایگزین ــی ب ــرای پروژه های اج

خدمــات فنــاوری پیشــرفته وارداتــی بــوده و از پتانســیل 

برخوردارنــد. تجاری ســازی  در  خوبــی 

و  نــوآور  شــرکت های  بــرای   »Start« برنامــه  

پ ها ت آ ر ســتا ا

  همکاری های بین المللی

ــال 2017  ــد در س ــاوری هن ــم و فن ــا وزارت عل ــاد ب ــکاری بنی ــه  هم ــای تفاهم نام امض

نمونــه ای از همکاری هــای بین المللــی اســت کــه بــا هــدف تســریع رونــد برنامه هــای 

ایجــاد  شده اســت.  منعقــد  کشــور  دو  میــان  فناورانــه  همکاری هــای  و  تجاری ســازی 

همکاری هــای فناورانــه و اجــرای پروژه هــای مشــترک توســط شــرکت ها و موسســات 

ــد و  ــه شــمار می آین ــه ب ــن تفاهم نام ــی ای ــدی و روســی هــدف اصل ــوآوری هن ــاوری و ن فن

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــاد آن ب ــن مف مهم تری

ترویــج همــکاری در زمینــه  تحقیــق و توســعه بــا مشــارکت شــرکت های کوچــک   
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ــتارت آپ ها؛ ــط و اس و متوس

مشارکت و همکاری در زمینه  علوم پایه؛  

ایجاد پل نوآوری میان روسیه و هند؛ و   

همکاری در زمینه  کالن داده، امنیت سایبری، اینترنت اشیاء و محاسبات ابری.  

ــام  ــا به ن ــازی اروپ ــه  شبکه س ــیه در برنام ــده  روس ــوان نماین ــن به عن ــاد همچنی ــن بنی ای

MANUNET مشــارکت دارد و در قالــب ایــن برنامــه بــا کشــورهای مختلــف همکاری هــای 

ــی  ــای مل ــبکه ای از نهاده ــر ش ــتمل ب ــور مش ــه  مذک ــت. برنام ــف نموده اس ــترکی تعری مش

ــد  ــاد رش ــدف ایج ــا ه ــا و ب ــای اروپ ــتای اولویت ه ــه در راس ــت ک ــا اس ــه ای اروپ و منطق

پایــدار در بخــش تولیــد ازطریــق هماهنگ  ســازی اقدامــات در حــوزه  تولیــد پیشــرفته اجــرا 

ــوآور در حــوزه   می شــود. براســاس ایــن برنامــه، بنیــاد حمایــت از شــرکت های کوچــک ن

علــم و فنــاوری به عنــوان طــرف روســی برنامه هــای متعــددی جهــت همــکاری مشــترک بــا 

نهادهــای تأمین کننــده بودجــه نــوآوری در کشــورهای مختلــف ازجملــه شــورای تحقیقــات 

ــرس2 ، مرکــز توســعه   ــدوق توســعه  تحقیقــات قب ــاک(1 ، صن ــه )توبیت ــاوری ترکی ــم و فن عل
  4)Bpifrance( 3  و بانــک دولتــی ســرمایه گذاری فرانســه)CDTI( فنــاوری صنعتــی اســپانیا

تعریــف کرده اســت تــا بدین ترتیــب بتوانــد همــکاری میــان شــرکت های روســی بــا 

شــرکت های فعــال در ایــن کشــورها را تســهیل بخشــد. همــکاری میــان شــرکت ها در قالــب 

ــویق  ــدف از آن تش ــرد و ه ــام می گی ــت( انج ــی )گرن ــک مال ــت کم ــرای دریاف ــت ب رقاب

ــری  ــش رقابت پذی ــت افزای ــی جه ــرکای خارج ــا ش ــکاری ب ــه هم ــدی ب ــرکت های تولی ش

محصــوالت خــود ازطریــق تحقیقــات علمــی مشــترک و تجاری ســازی نتایــج آن هــا اســت. 

ایــن همکاری هــا در نهایــت می توانــد راه را بــرای ورود شــرکت های روســی بــه بازارهــای 

ــا  ــت شــوند، ت ــده  رقاب ــی کــه برن ــه پروپوزال های ــد. طــرف روســی ب خارجــی همــوار نماین
1  Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)
2  Cyprus Research Promotion Foundation
3  Centre for the Development of Industrial Technology 
4  Banque publique d'investissement (Public Investment Bank)



51

ســقف 15 میلیــون روبــل گرنــت پرداخــت خواهــد کــرد. البتــه شــرکت های برنــده نیــز بایــد 

حداقــل بــه انــدازه  50 درصــد از مبلــغ گرنــت بــه طــرح تحقیقاتــی خــود بودجــه اختصــاص 

دهنــد. گفتنــی اســت مبلــغ گرنــت به صــورت مشــترک از طــرف دولت هــای مبــدأ 

ــق  ــای تحقی ــر )فعالیت ه ــای موردنظ ــان پروژه ه ــدت زم ــود و م ــت می ش ــرکت ها پرداخ ش

و توســعه( بایــد بیــن 18 تــا 24 مــاه در نظــر گرفتــه شــود. )16(

3-2 مراکز تحقیقاتی

ــرای توســعه  اقتصــاد  ــو ب ــاوری نان ــاوری اطالعــات و فن ــا فن ــاوری زیســتی همــراه ب فن

ــیلی،  ــوخت های فس ــع س ــش مناب ــد کاه ــی مانن ــای جهان ــتند. چالش ه ــروری هس ــن ض نوی

تأثیــرات نامطلــوب تغییــرات آب و هوایــی، افزایــش بیــش از حــد جمعیــت و آلودگــی محیط  

زیســت بیانگــر ضــرورت قطعــی توســعه  پایــدار اقتصــاد جهانــی هســتند و مهم تریــن عوامــل 

ــای  ــه فناور ی ه ــتیابی ب ــد کــه در صــورت دس ــه شــمار می آین در توســعه  اقتصــاد زیســتی ب

فــرآوری مــواد اولیــه  تجدیدپذیــر محقــق خواهنــد شــد.

ــن  ــه ضم ــازمان هایی دارد ک ــه س ــده ای ب ــاز فزاین ــیه نی ــور روس ــر، کش ــال حاض در ح

هماهنــگ نمــودن همــه  فعالیت هــای تحقیقاتــی، بتواننــد از پروژ ه هــای مهــم فنــاوری 

ــاوری صنعــت  ــر توســعه  علمــی و فن ــی ب ــه  برنامه هــای مبن ــد و در تهی ــت کنن زیســتی حمای

ــه  ــه ب ــد. درادام ــارکت نماین ــتی مش ــاد زیس ــداف اقتص ــبرد اه ــت پیش ــتی جه ــاوری زیس فن

معرفــی برخــی از ایــن مراکــز تحقیقاتــی مهــم در حــوزه فنــاوری زیســتی روســیه پرداختــه 

می شــود. 

مرکز فدرال تحقیقات مبانی بنیاد وابسته به آکادمی علوم روسیه

ــوم  ــی عل ــه آکادم ــاوری زیســتی وابســته ب ــادی فن ــی بنی ــات مبان ــدرال تحقیق مرکــز ف

روســیه )مرکــز تحقیقــات فنــاوری زیســتی( در تاریخ 31 دســامبر 2014 با ســازماندهی مجدد 
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ــکی2   ــی وینوگرادس ــه  میکروب شناس ــا موسس ــام ب ــق ادغ ــاخ1  و ازطری ــیمی ب ــه  بیوش موسس

ــتند(   ــیه هس ــوم روس ــی عل ــه  آکادم ــی زیرمجموع ــه همگ ــتی3  )ک ــی زیس ــز مهندس و مرک

ــت در  ــری 75 پتن ــت فک ــز دارای مالکی ــن مرک ــکیل دهنده  ای ــات تش ــد. موسس ــکیل ش تش

حــوزه  نــوآوری و مدل هــای ســودمند، 3 پتنــت بــرای دســتاوردهای منتخــب، 3 پایــگاه داده 

و 5 مــورد دانــش فنــی4  هســتند کــه راه حل هــای مربــوط بــه مشــکالت کاربــردی براســاس 

ــود.  ــه می ش ــا ارائ آن ه

ــادی  ــی بنی ــات مبان ــدرال تحقیق ــز ف ــازمانی مرک ــاختار س ــراف 7 : س  اینفوگ

ــتی ــاوری زیس فن

 

ایجــاد بســتر علمــی و فنــاوری بــرای توســعه  اقتصــاد زیســتی به عنــوان هــدف راهبــردی 

ایــن مرکــز قلمــداد می شــود کــه شــامل جایگزینــی محصــوالت و فرآیندهــای شــیمیایی بــا 

ــترش  ــا، گس ــر و زباله ه ــه تجدیدپذی ــواد اولی ــه از م ــتفاده  یکپارچ ــتی، اس ــای زیس نمونه ه

دامنــه  محصــوالت هــدف و تولیــد مــواد جدیــد بــا ویژگی هــا و قابلیت هــای کامــاًل جدیــد، 

1  Bach Institute of Biochemistry RAS
2  Winogradsky Institute of Microbiology RAS
3  Center of Bioengineering RAS
4  Know-How
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1  Biogeotechnology
2  Bioleaching 
3  Bioremediation 

ــوالت  ــد محص ــداری تولی ــی و پای ــود کارآی ــد، بهب ــتی جدی ــال زیس ــات فع ــی ترکیب طراح

ــت. ــی اس ــواد غذای ــت م ــی و کیفی ــن ایمن ــاورزی و تضمی کش

ــع  ــاورزی، صنای ــت، دارو، کش ــف صنع ــای مختل ــز در بخش ه ــن مرک ــات ای تحقیق

ــم و  ــوزه عل ــور در ح ــکالت کش ــل مش ــی ح ــدف نهای ــا ه ــوژی1  ب ــی و بیوژئوتکنول غذای

فنــاوری انجــام می شــوند. 

کادر 1: حوزه های اصلی تحقیق در مرکز فدرال تحقیقات
 مبانی بنیادی فناوری زیستی

1( تحقیقات پایه  مبتنی بر حل مسئله شامل:
   تنوع زیستی، متابولیسم و فعالیت ژئوشیمیایی میکروارگانیسم ها

  تحقیقات ژنومی و پساژنومی برای فناوری زیستی و زیست پزشکی
   مهندسی زیستی، مهندسی ژنتیک میکروارگانیسم ها، گیاهان و سلول های پستانداران

  تجزیه وتحلیل زیستی
   زیست شناسی سامانه ای
   زیست شناسی ساختاری

2( تحقیقات کاربردی و توسعه  فناوری ها شامل:
   فناوری زیستی صنعتی و شیمی سبز

   فناوری زیستی
   تصفیه زیستی2

   زیست پاالیی )پاکسازی زیستی(3 
   تشخیص مولکولی و طراحی دارو

   فناوری زیستی کشاورزی
   کیفیت و ایمنی غذا و غذاهای کاربردی

   حسگرهای زیستی
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   فعالیت های آموزشی و علمی

ــوزش  ــای آم ــتی دارای دوره ه ــاوری زیس ــادی فن ــی بنی ــات مبان ــدرال تحقیق ــز ف مرک

زیست شناســی  شــامل  رشــته    5 در  تکمیلــی«1   تحصیــالت  »دوره   تحت عنــوان  عالــی 

مولکولــی، بیوشــیمی، فنــاوری زیســتی )از جملــه نانوزیســت  فنــاوری(، زیســت ریاضــی و 

بیوانفورماتیــک و میکروب شناســی اســت. 

ایــن مرکــز دارای 2 شــورا تحِت عنــوان شــورای رســاله2 بــرای بررســی پایان نامه هــای 

دکتــری و کارشناســی ارشــد در رشــته های بیوشــیمی، میکروب شناســی و فنــاوری زیســتی 

اســت. همچنیــن، ایــن مرکــز فعالیت هایــی را بــا هــدف افزایــش آگاهــی دانشــجویان 

تحت عنــوان  آموزشــی  و  علمــی  پــروژه   چهارچــوب  در  مــدارس  دانش آمــوزان  و 

ــد و مســئولیت برگــزاری بخــش  ــرای مهندســی زیســتی«3  انجــام می ده ــروی انســانی ب »نی

ــیه «4  را  ــوان روس ــمندان ج ــع دانش ــتی« در »مجم ــاوری زیس ــامانه ای و فن ــی س »زیست شناس

ــده دارد. ــز برعه نی

شــورای دانشــمندان جــوان ایــن مرکــز نیــز ســمینارهای علمــی، کارگاه هــای آموزشــی 

ــات  ــن، خدم ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــزار می کن ــتی برگ ــاوری زیس ــوزه  فن ــابقاتی را در ح و مس

آگاهی بخشــی تخصصــی ماننــد گردش هــای علمــی هــم بــه دانشــجویان موسســات 

ــمندان  ــرای دانش ــز ب ــاالنه ای نی ــابقات س ــز مس ــن مرک ــد. ای ــه می نمای ــی ارائ ــی دولت آموزش

جــوان برگــزار می کنــد و ســاالنه همــراه بــا انجمــن کیتیــن روســیه5  ضمــن اهــدای جوایــز 

بــه محققــان جــوان کیتین شــناس6  ســخنرانی های نیــز در حوزه هــای مرتبــط برگــزار 

.7 می کنــد
1  Postgraduate Training Program
2  Dissertation Council
3  Manpower for Bioengineering
4  Russian Forum for Young Scientists
5  Russian Chitin Society
6  Chitinologists 

7   کیتین پلیمر بلندی از ان استیل گلوکزامین و مشتقی از گلوکز است که در جانداران متنوعی یافت می شود.
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1  Actual Aspects of Modern Microbiology
2 Youth Research and Innovation Competition
3  Aleksei N. Bach
4  Kretovich Scholarships

ــان همایــش بین المللــی »جنبه هــای واقعــی میکروب شناســی  ایــن مرکــز همچنیــن میزب

ــر  ــه از سراس ــمندان خوش آتی ــه دانش ــت ک ــوان اس ــمندان ج ــت دانش ــا محوری ــدرن«1  ب م

ــازمان دهندگان  ــی از س ــز یک ــن مرک ــالوه، ای ــد. به ع ــارکت در آن را دارن ــکان مش ــا ام دنی

ــوان  ــمندان ج ــت دانش ــا محوری ــه ب ــت ک ــاوری اس ــم و فن ــای عل ــوان پروژه ه ــی فراخ اصل

ــم  ــوزه  عل ــوآور در ح ــک ن ــرکت های کوچ ــت از ش ــاد حمای ــه بنی ــوب برنام و در چهارچ

و فنــاوری تحت عنــوان »مســابقات تحقیــق و نــوآوری جوانــانUMNIK(  2(« برگــزار 

می شــود.

  رویدادها

گروه هــای علمــی ایــن مرکــز به طــور منظــم مســابقات، ســخنرانی ها، ســمینارها، 

کنفرانس هــا، همایش هــا و غیــره را در ســطح بین المللــی برگــزار می کننــد. ایــن رویدادهــا 

عمدتــا در جهــت بهبــود ســطح آموزشــی دانشــمندان جــوان، ترغیــب آن هــا بــه فعالیت هــای 

ــزار  ــن برگ ــتی نوی ــاوری زیس ــای فن ــاره چالش ه ــی درب ــث و بررس ــن بح ــی و همچنی علم

می شــوند.

کادر 2: رویدادهای مهم مرکز فدرال تحقیقات مبانی بنیادی فناوری زیستی

  برگــزاری ســخنرانی ســاالنه در تاریــخ 17 مــارس و بــه مناســبت ســالروز تولــد آلکســی بــاخ3  
در مــورد موضوعــات مرتبــط بــا بیوشــیمی از ســال 1944؛

بابــت  روســیه  علــوم  آکادمــی  هیئت رئیســه  توســط  بــاخ  الکســی  جایــزه  اهــدای    
دســتاوردهای برجســته علمــی، اکتشــافات علمــی و اختراعــات در زمینــه بیوشــیمی )از ســال 1946، 

ــار(؛ ــال یکب ــر3 س ه
  اعطــای بورســیه  کرتوویــچ4  بــه بهتریــن دانشــجویان مقطــع تحصیــالت تکمیلــی در 

رشــته های بیوشــیمی و فنــاوری زیســتی در مرکــز تحقیقــات فنــاوری زیســتی )هــر ســال(؛
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  برگــزاری ســاالنه  ســخنرانی بــه افتخــار میکروب شــناس برجســته  روســی وینوگرادســکی1  

ــه  میکروب شناســی  ــام بابــت دســتاوردهای برجســته  علمــی درزمین ــه همیــن ن ــزه ای ب و اهــدای جای
عمومــی )از ســال 2009(؛

  برگــزاری کنفرانــس »جنبه هــای واقعــی میکروب شناســی نویــن« بــرای دانشــمندان جــوان 

ــادل  ــدف تب ــا ه ــی ب ــارکت بین الملل ــا مش ــکی و ب ــی وینوگرادس ــه  میکروب  شناس ــط موسس توس
ــی،  ــن، محیط زیســت میکروب ــورد مســائل جــاری حــوزه  میکروب شناســی نوی ــده و بحــث در م ای

ــاوری زیســتی )از ســال 2004(؛ بیوژئوشــیمی و فن
ــن  ــن کیتی ــتی و انجم ــی زیس ــه مهندس ــط موسس ــاالنه  توس ــخنرانی های س ــزاری س   برگ

ــن(؛  ــال س ــا 28 س ــوان )ت ــان ج ــه کیتین شناس ــزه ب ــدای جای ــیه و اه روس
ــروژه  تحقیقاتــی و  ــرای دانشــجویان در چهارچــوب پ   برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی ب
آموزشــی »نخبــگان مهندســی زیســتی«2  توســط موسســه  مهندســی زیســتی3 . بیــش از 400 دانشــجو 

ــد؛  از 30 دانشــگاه طــی 10 ســال گذشــته در ایــن کارگاه هــا شــرکت کرده ان
  مشــارکت در بخــش زیست شناســی ســامانه  ای و فنــاوری زیســتی مجمــع دانشــمندان 

ــده«4 .  ــوی آین ــه س ــی ب ــوان »گام ــیه تحت عن ــوان روس ج

  امکانات و خدمات

بخش هــای تحقیقاتــی مرکــز فــدرال تحقیقــات مبانــی بنیــادی فنــاوری زیســتی 

دارای طیــف گســترده ای از امکانــات و تجهیــزات پیشــرفته و پرســنل مجــرب بــرای انجــام 

ــک و  ــی ژنتی ــک، مهندس ــاختاری، ژنومی ــی س ــه زیست شناس ــراردادی در زمین ــات ق تحقیق

طراحــی پروتئیــن، فنــاوری تجزیه وتحلیــل زیســتی و پروتئومیــک، تصویربــرداری زیســتی، 

جداســازی و کشــت هدفمنــد گروه هــای مختلفــی از میکروارگانیســم ها، جســتجو و طراحــی 

مولکول هــای کاندیــد دارو، غربالگــری و آزمایشــات بالینــی ترکیبــات فعــال زیســتی اســت.

1  Winogradsky
2  Talens for Bioengineering
3   Institute of Bioengineering
4   Step into the Future
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1  Multimodal Database
2  Muscular Oragan Database
3  National Contact Point
4  Horizon 2020 

ــی  ــز تخصص ــتی دارای 3 مرک ــاوری زیس ــادی فن ــی بنی ــات مبان ــدرال تحقیق ــز ف مرک

میکروارگانیســم های  »مجموعــه  و  زیســتی«  »»مهندســی  صنعتــی«،  زیســتی  »فنــاوری 

منحصربه فــرد بــا قابلیــت رشــد در شــرایط ســخت محیطی« اســت. ایــن مرکز همچنیــن دارای 

پارکــی مشــتمل بــر تجهیــزات پیشــرفته بــرای انجــام تحقیقــات مربــوط بــه میکروب شناســی، 

ــد  ــد تولی ــی و مهندســی ژنتیــک و ارتقــای فرآین ــاوری آنزیم هــا، زیست شناســی مولکول فن

محصــوالت دارویــی اســت.

ــوای  ــم آب و ه ــه تنظی ــز ب ــه ای مجه ــگاه گلخان ــن دارای آزمایش ــز همچنی ــن مرک ای

مصنوعــی اســت. ایــن مجموعــه  در روســیه بی نظیــر اســت و بــه محققــان امــکان انجــام طیــف 

وســیعی از تحقیقــات در زمینــه  مهندســی ژنتیــک گیاهــان، ژنتیــک و اصــالح نباتــات، ایمنــی 

ــد  ــر را می ده ــواص موردنظ ــا خ ــه ب ــان تراریخت ــاوری گیاه ــعه  فن ــن توس ــتی و همچنی زیس

کــه نتایــج آن هــا می توانــد در تولیــد محصــوالت زراعــی، پزشــکی، دامپزشــکی و صنایــع 

غذایــی مورداســتفاده قــرار گیرنــد. به عــالوه، ایــن مرکــز دارای پایگاه هــای داده  متنوعــی در 

زمینــه  »پروتئومیکــس ســرطان پروســتات«، »پایــگاه داده هــای چندوجهــی«1 ، »پروتئومیکــس 

ــی«2  و »ســاختارها و عملکــرد الیگوپپتیدهــای طبیعــی« اســت. اندام هــای عضالن

   همکاری های بین  المللی

ــتی  ــاوری زیس ــادی فن ــی بنی ــات مبان ــدرال تحقیق ــز ف ــی مرک ــای بین الملل همکاری ه

ــر اســت: شــامل مــوارد زی

ــات  ــی ارتباط ــز مل ــی: مرک ــای بین الملل ــا و برنامه ه ــه در پروژه ه ــکاری چندجانب هم

فنــاوری زیســتی )NCP(3  یکــی از شــرکای اصلــی ایــن مرکــز جهــت همکاری هــای 

بین المللــی روســیه اســت کــه در چهارچــوب برنامــه  افــق 42020  بــا اتحادیــه  اروپــا همــکاری 
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ــی  ــای علم ــب همکاری ه ــز ترغی ــن مرک ــدف ای ــد1 . ه ــام می ده ــی انج ــی و تحقیقات علم

ــی،  ــاوری زیســتی صنعت ــا و روســیه در حــوزه فن ــه  اروپ ــان اتحادی ــی می ــاوری بین الملل و فن

ــد  ــرای تولی ــد ب ــج رویکردهــای جدی ــن تروی ــداری و شــیالت و همچنی کشــاورزی، جنگل

ــره اســت. ــی، امنیــت و غی ــود کیفیــت ارزش غذای مــواد غذایــی جهــت بهب

در فاصلــه  ســال های 2016-2004، مرکــز ملــی ارتباطــات فنــاوری زیســتی 7 همایــش 

ــتی،  ــاوری زیس ــوزه  فن ــیه در ح ــا و روس ــه اروپ ــکاری اتحادی ــوان »هم ــی تحت عن بین الملل

ــی و  ــع علم ــن جوام ــی بی ــای هماهنگ ــور ارتق ــذا« را به منظ ــداری و غ ــاورزی، جنگل کش

تجــاری اروپــا و روســیه ترتیــب داده و بیــش از 100 ســمینار، دوره آموزشــی و وبینــار نیــز 

ــت. ــزار کرده اس برگ

ــاوری  ــه  فن ــیه در زمین ــا و روس ــه  اروپ ــروه اتحادی ــات کارگ ــت جلس ــر اس ــایان ذک ش

زیســتی کشــاورزی و غذایــی در چهارچــوب همایش هــای اتحادیــه  اروپــا و روســیه برگــزار 

می شــود. مرکــز ملــی ارتباطــات فنــاوری زیســتی ضمــن پشــتیبانی اطالعاتــی و تحلیلــی از 

کارگروه هــا، در زمینــه تعییــن اولویت هــای مشــترک اتحادیــه  اروپــا و روســیه نیــز مشــارکت 

می کنــد.

بخش هــای علمــی ایــن مرکــز در همایش هــای بین المللــی به منظــور اجــرای پروژه هــای 

ــی  ــو و پروژه هــای زیربنای ــاوری نان ــاوری زیســتی، بهداشــت و فن مشــترک در حوزه هــای فن

ــا تعــدادی از موسســات تحقیقاتــی  مشــارکت می کننــد. به عنــوان مثــال، ایــن مرکــز همــراه ب

پیشــرو و بــا هماهنگــی مرکــز ملــی ارتباطات فنــاوری زیســتی در اجرای پــروژه  »لیــزر الکترون 

آزاد پرتــو ایکــس اروپــا« )XFEL(2  و پــروژه   پروتئــوم انســانی )HPP(3  مشــارکت دارد. 

2  X-ray Free Electron Laser

1  موسسه  بیوشیمی باخ از سال 2007 میزبان مرکز ملی ارتباطات فناوری زیستی جهت انجام تحقیقات مربوط به امنیت 

غذایی، کشاورزی پایدار، تحقیقات علوم دریایی و اقتصاد زیستی است.

3  پروژه   پروتئوم انسانی )Human Proteome Project( ابتکار تحقیقاتی بین المللی مهمی است که با هدف ساخت 

بانک اطالعاتی جامع در مورد پروتئین های بدن انسان اجرا می شود.
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ــی  ــای بین الملل ــوزه همکاره ــیونی در ح ــه کمیس ــتی2030 1 ک ــاوری زیس ــگاه فن پای

اســت از دیگــر شــرکای مهــم مرکــز فــدرال تحقیقــات مبانــی بنیــادی فنــاوری زیســتی بــه 

شــمار مــی رود. ایــن پایــگاه در زمینــه ارائــه خدمــات پشــتیبانی و مشــاوره فعالیــت دارد و  در 

ــارکت دارد.  ــز مش ــی نی ــاوری بین الملل ــی و فن ــازمان های علم ــای س پروژه ه

ــدرال  ــن روســیه و ســایر کشــورها: بخش هــای علمــی مرکــز ف ــه بی همــکاری دوجانب

ــا،  ــد، ایتالی ــان، هلن ــد آلم ــورهایی مانن ــا کش ــتی ب ــاوری زیس ــادی فن ــی بنی ــات مبان تحقیق

چیــن، هنــد و بســیاری کشــورهای دیگــر روابــط دوجانبــه  موفقــی دارنــد. به عنــوان نمونــه، 

ــاوری زیســتی روســیه-آلمان اســت کــه در چهارچــوب  ــر مرکــز عضــو کارگــروه فن مدی

توافق نامــه  همــکاری در زمینــه علــوم زیســتی و فنــاوری زیســتی فعالیــت می کنــد. به منظــور 

ــان و  ــتی آلم ــاوری زیس ــکاری فن ــبکه  هم ــان، »ش ــا آلم ــه ب ــای دو جانب ــای همکاری ه ارتق

روســیه« ایجــاد شده اســت کــه هــدف آن ایجــاد بســتری پایــدار بــرای انتقــال فنــاوری بیــن 

شــرکت های کوچــک و متوســط و ســازمان های تحقیقاتــی دو کشــور اســت. »خوشــه  

فنــاوری زیســتی صنعتــی« آلمــان به نــام2021CLIB 2 در شــبکه  همــکاری فنــاوری زیســتی 

آلمــان و روســیه مشــارکت فعاالنــه دارد و در ســال 2010 دفتــر نمایندگــی خوشــه  فنــاوری 

ــاخ را تاســیس  ــی آلمــان در کشــور روســیه و در محــل موسســه  بیوشــیمی ب زیســتی صنعت

نمــود.

انجمن هــای  و  دانشــگاهی  ســازمان های  بــا  مرکــز  علمــی  بخش هــای  همچنیــن، 

آن هــا در آلمــان ماننــد بنیــاد تحقیقــات آلمــان )DFG(، خدمــات تبــادل دانشــگاهی آلمــان 

ــر4  و  ــی آلمــان، موسســات انجمــن فرانهوف ــز مراکــز تحقیقات )DAAD(3 ، انجمــن هلمهولت

ــد. ــی دارن ــکاری نزدیک ــان )DWIH(5  هم ــوآوری آلم ــق و ن ــای تحقی خانه ه
1  Biotech 2030
2  2021Cluster Industrielle Biotechnologie 
3  German Academic Exchange Service (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
4  Fraunhofer
5  German Houses of Research and Innovation (Deutschen Wissenschafts- und Innovationshäuser)
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همــکاری بــا ســازمان های بین المللــی: روســیه بــا کشــورهای مســتقل همســود، اتحادیــه  

اروپــا، ســازمان همکاری هــای اقتصــادی و توســعه و کشــورهای بریکــس در حــوزه فنــاوری 

زیســتی همکاری علمــی و تحقیقاتــی دارد. )17(

مرکز علمی دولتی ویروس شناسی و فناوری زیستی )وکتور( 

ــال 1974  ــور(1  در س ــتی )وکت ــاوری زیس ــی و فن ــی ویروس شناس ــی دولت ــز علم مرک

ــیه  ــاه روس ــده و رف ــوق مصرف کنن ــر حق ــارت ب ــت نظ ــدرال جه ــازمان ف ــارت س تحت نظ

تاســیس شده اســت و »انســتیتو فنــاوری زیســتی پزشــکي« واقــع در بردســک2  منطقــه  

نووسیبیرســک3  شــعبه  منطقــه ای آن محســوب می شــود. ایــن مرکــز یکــي از بزرگ تریــن 

ــود. ــوب می ش ــیه محس ــتی روس ــاوری زیس ــي و فن ــي ویروس شناس ــز علم مراک

مرکــز وکتــور رســالت خــود را حمایــت علمــي و عملــي از اقدامــات مبنــی بــر مقابلــه 

ــب  ــر کس ــز ب ــن مرک ــی ای ــای کنون ــد. فعالیت ه ــان می دان ــي در جه ــدات عفون ــا تهدی ب

ــي، ویروس شناســي،  ــوژي، زیست شناســي مولکول ــه  اپیدمیول ــد در زمین ــش علمــي جدی دان

باکتري شناســي، مهندســي ژنتیــک، فنــاوری زیســتی، اکولــوژي و ایمنــي زیســتی متمرکــز 

شده اســت و دســتیابی بــه روش هــاي موثــر بــراي پیشــگیري، درمــان و تشــخیص بیماري هــاي 

ــل  ــا عوام ــه ب ــد ابزارهــاي مقابل ــراي تولی ــل فناوری هــای زیســتی ب ــي و ایجــاد و تکام عفون

ــد. ــمار می آی ــه ش ــردی آن ب ــات کارب ــدف تحقیق ــوان ه ــي به عن ــاري زای عفون بیم

حوزه های اصلي فعالیت این مرکز عبارت است از:

ــاک و  ــي خطرن ــاي ویروس ــي( عفونت ه ــوژن )بیماري زای ــادي پات ــات بنی تحقیق  

ــا؛  ــي آن ه ــوع ژنتیک تن

طراحــي و اســتفاده از ابزارهــاي تشــخیصي، درمانــي و پیشــگیري در مراقبت هــاي   

بهداشــتي؛  و

1   Vector
2  Berdsk
3  Novosibirsk
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ــي،  ــه  ویروس شناس ــرایط در زمین ــي واجدش ــنل علم ــان و پرس ــوزش متخصص آم  

زیست شناســی و  مولکولــي  زیست شناســي 

   توانمندی ها

ــاوری الزم جهــت  ــه فن ــن مراکــز در روســیه اســت کــه ب ــور یکــی از اولی مرکــز وکت

طراحــی و تولیــد دســتگاه های تســت بــرای تشــخیص بیماری هــای ایــدز و هپاتیــت B دســت 

یافته اســت و همچنیــن، اولیــن مرکــزی اســت کــه موفــق بــه طراحــی و اســتفاده از اینترفــرون 

ــد داروی  ــن مرکــز، تولی ــوع 12  انســانی در روســیه شده اســت. از دیگــر دســتاوردهای ای ن

ریدوســتین2  اســت کــه خاصیــت ضدویروســی ازجملــه جهــت مقابلــه بــا آنفلوانــزا را دارد. 

ایــن مرکــز بــا همــکاری یکــی از مؤسســه های وابســته بــه آکادمــی علــوم پزشــکی روســیه 

توانسته اســت تنهــا واکســن ســاخت داخــل هپاتیــت A را تولیــد کنــد. 

   همکاری های بین المللی 

مرکــز وکتــور در زمینه هــای اپیدمیولــوژی مولکولــی، ویروس شناســی و ایمنــی 

زیســتی بــا مراکــز برجســته  علمــی خارجــی همــکاری می کنــد و به عنــوان مثــال بــا 

ــز  ــن مرک ــکاری دارد. ای ــی هم ــزای مرغ ــوزه  آنفلوان ــود در ح ــتقل همس ــورهای مس کش

ــده و  ــوق مصرف کنن ــر حق ــارت ب ــت نظ ــدرال جه ــازمان ف ــی از س ــه نمایندگ ــن ب همچنی

رفــاه روســیه قــراردادی بــا محوریــت تشــخیص و پایــش ویــروس آنفلوانــزا بــا وزارت هــای 

ــال های 2006 و  ــان در س ــتان و آذربایج ــتان، ازبکس ــالروس، قزاقس ــن، ب ــت اوکرای بهداش

امضــا کرده اســت.   2007

عــالوه بــر آن، مرکــز وکتور-به عنــوان یکــی از دو مرکــز جهانــی- بــا ســازمان 

بهداشــت جهانــی در حــوزه  تشــخیص عفونت هــای ناشــی از ویــروس ارتوپوکــس3  )عامــل 

ــکاری دارد. )29( ــانی( هم ــه )انس ــروس آبل ــون( و وی ــب و میم ــه گاو، اس آبل
1    II Type Interferon 
2   Ridostin
3  Orthopoxvirus
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3-3  پایگاه های فناوری زیستی

ــگاه  ــب وکار، دانش ــای کس ــن بخش ه ــکاری بی ــعه هم ــور توس ــیه به منظ ــت روس دول

ــت  ــاد کرده اس ــگاه( ایج ــاوری1  )30 پای ــای فن ــوان پایگاه ه ــی را تحت عن ــت نهادهای و دول

ــاوری  ــتی- فن ــع زیس ــتی و مناب ــع زیس ــگاه »صنای ــه پای ــز س ــتی نی ــاوری زیس ــش فن و در بخ

زیســتی 2030«2 ، »فنــاوری انــرژی زیســتی«3  و »پزشــکی آینــده«4  را بنیــان گذاشته اســت. در 

ــوند. )9( ــی می ش ــار معرف ــا به اختص ــن پایگاه ه ــه ای ادام

پایگاه فناوری صنایع زیستی و منابع زیستی-فناوری زیستی 2030

ــر »نحــوه   ــی ب ــه دســتور رئیس جمهــور فدراســیون روســیه مبن ــگاه ب ــن پای ــدازی ای راه ان

ایجــاد پایگاه هــای فنــاوری« در تاریــخ 4 ژانویــه 2010 و بــا موافقــت کمیســیون دولتــي 

نــوآوري و فناوری هــای پیشــرفته در تاریــخ 3 آگوســت 2010 بــه تصویــب رســید. در نهایــت، 

پایــگاه فنــاوری زیســتی 2030 به عنــوان نوعــی مشــارکت فنــی و علمــی غیرتجــاری بــا همــکاری 

دانشــگاه دولتــی مســکو5  )دانشــکده فنــاوری زیســتی( و شــرکت آر تی بایوتــک پــروم6  در ســال 

2012 بنیــان گذاشته شــد. ایــن پایــگاه مشــتمل بــر بیــش از 100 عضــو بــوده و اعضــای آن را 

ــد  ــکیل می  دهن ــب وکار تش ــز کس ــعه و مراک ــق و توس ــش تحقی ــا، بخ ــگاه ها، انجمن ه دانش

و »موسســه  بیوشــیمی بــاخ« مســئولیت هماهنگــی فعالیت هــای آن هــا را  برعهــده  دارد. 

کشــاورزی، موادغذایــی، شــیمی صنعتــی، جنــگل، آبزیــان و فــرآوری و بازیافــت زباله هــا 

ــوند.  ــداد می ش ــگاه قلم ــن پای ــت در ای ــز اولوی ــای حائ ــه حوزه ه ــات ازجمل و ضایع

1  Technology Platforms
2   Bioindustry and Bioresources-Biotech 2030
3   Bio Energy
4   Future Medicine
5   Moscow State University 
6  RT Biotechprom JSC (SC Rostekhnologii)
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ی پایگاه صنایع 
ف 8 : ساختار سازمان

 اینفوگرا
ی 2030

ی زیست
ی-فناور

ی و منابع زیست
زیست

ی و 
ت پایگاه صنایع زیست

ی فعالی
ف 9 : حوزه ها

 اینفوگرا
ی 2030

ی زیست
ی-فناور

منابع زیست
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پایــگاه صنایــع زیســتی و منابــع زیســتی- فنــاوری زیســتی 2030 از زمــان تاســیس خــود 

ــت های  ــتی و سیاس ــاوری زیس ــوزه  فن ــای ح ــا و راهبرده ــه  برنامه ه ــه تهی ــون در زمین تاکن

ــه ای  ــتانداردهای حرف ــن اس ــن و تدوی ــس قوانی ــه  پیش نوی ــن تهی ــاوری و همچنی ــم و فن عل

ــکاری  ــط هم ــای ذیرب ــا و نهاده ــا و وزارتخانه ه ــر پایگاه ه ــا دیگ ــتی ب ــاوری زیس ــوزه  فن ح

ــد از:  ــتی 2030 عبارتن ــاوری زیس ــگاه فن ــف پای ــی، وظای ــور کل ــت. به ط داشته اس

ــتی و  ــع زیس ــای مناب ــتی و پایگاه ه ــع زیس ــعه صنای ــی توس ــرح مفهوم ــی ط   طراح

ــاد؛ ــای اقتص ــر بخش ه ــا دیگ ــا ب ــکاری آن ه ــل و هم ــوه  تعام نح

  ایجاد و توسعه  بازار فروش سنتی و مدرن روسیه در حوزه  اقتصاد زیستی؛

  مطالعــه، برنامه ریــزی و تصویــب اســناد تعیین کننــده  اولویت هــای اصلــی علمــی و 

فنــاوری در حــوزه اختیــارات و صالحیت هــای پایــگاه فنــاوری بــه شــرح زیــر:

  پیش بینی توسعه  صنایع زیستي و منابع زیستی

  برنامه  تحقیقات راهبردی 

  نقشه  راه و برنامه  اجرایی تحقیقات راهبردی؛

  اجرایی کــردن اصــول همــکاری بیــن بخش هــای خصوصــی و دولتــی، همگرایــی 

ــت، صنعــت، جامعــه علمــی،  ــه دول ــع تمــام طرف هــای ذینفــع ازجمل نظــرات و بســیج مناب

نهادهــای نظارتــی و کاربــران؛

  همگرایی دانش فناوری زیستی در حوزه های مختلف اقتصاد؛

ــر  ــا و دیگ ــه  اروپ ــی در اتحادی ــه ای و بین الملل ــر منطق ــای متناظ ــا نهاده ــل ب   تعام
کشــورها ماننــد پایــگاه فنــاوری شــیمی پایــدار اروپــا1 ، پایــگاه فنــاوری جنگلــداری اروپــا2 

ــان  ــی آلم ــتی صنعت ــاوری زیس ــه  فن ــتی )EuropaBio(3  و خوش ــع زیس ــی صنای ــن اروپای ، انجم

)CLIB2021(؛

1   European Technology Platform for Sustainable Chemistry
2   European Technology Platform for Forestry
3  European Association for Bioindustries
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1   Industrial Development Fund

  ایجــاد ابزارهــای ارتباطــی و حمایت هــای اطالعاتــی در حــوزه اختیــارات و 

و فنــاوری؛  پایــگاه  صالحیت هــای 

  ارتقای ســطح علمی و آموزش تخصصی نیروی کار در بخش فناوری زیســتی روســیه.

ــتي و  ــع زیس ــن صنای ــوان »انجم ــی تحت عن ــر حقوق ــگاه از نظ ــن پای ــال 2017، ای از س

ــا  ــع زیســتي-فناوري زیســتي2030« نامیــده می  شــود. شــایان ذکــر اســت ایــن انجمــن ب مناب

نهادهــای دولتــی متنوعــی ازجملــه دانشــگاه دولتــی مســکو، بنیــاد توســعه صنعتــی1 ، وزارت 

کشــاورزی، وزارت صنعــت و تجــارت، وزارت توســعه اقتصــادی و وزارت علــوم همــکاری 

دارد. 

 اینفوگــراف10 : چشــم انداز توســعه  فنــاوری زیســتی روســیه در انجمــن »صنایــع 

زیســتی و منابع زیســتی- فنــاوری زیســتی 2030« 
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ــر  بخــش اعظــم بودجــه فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی انجمــن توســط نهادهــای زی

تامیــن می شــود: بنیــاد پژوهش هــای بنیادیــن روســیه، بنیــاد علــوم روســیه، بنیــاد حمایــت از 

شــرکت های کوچــک نــوآور در حــوزه  علــم و فنــاوری، شــرکت خطرپذیــر روســیه1 ، مرکــز 

نــوآوری اســکولکوا2 ، بنیــاد توســعه  صنعتــی و بانــک ســهامی دولتــی توســعه و فعالیت هــای 

اقتصــاد خارجــی روســیه3  )نوعــی موسســه  توســعه ای(. )9(

نمــودار 1: ســهم هــر یــک از شــرکا در انجمــن صنایــع زیســتی و منابــع زیســتی- فنــاوری 

2030 زیستی 

منبع: )وب سایت پایگاه فناوری زیستی 2030(4  

1   Russian Venture Company (RVC JSC)
2  Skolkovo Innovation Center 
3  State Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs
4  http://biotech2030.ru/instrumenty-gos-podderzhki/2019-pp
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1  Russian National Contact Point “Food Security, Sustainable Agriculture, Marine and Mari-
time Research and the
2  Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS
3  International Federation of Robotics
4  8th  EU Framework Programme
5  ERA in Industrial Biotechnology — ERA-IB
6  Siberian Styate Medical University 

   همکاری های بین المللی

ــز  ــده  مرک ــن برعه ــی انجم ــای بین الملل ــت همکاری ه ــی و مدیری ــئولیت هماهنگ مس

ملــی ارتباطــات روســیه »امنیــت غذایــی، کشــاورزی پایــدار، تحقیقــات دریایــی و اقتصــاد 

ــیون  ــان، کمیس ــی آلم ــتی صنعت ــاوری زیس ــه  فن ــت. خوش ــتی«1  اس ــاوری زیس ــتی و فن زیس

اروپــا، انجمــن اروپایــی صنایــع زیســتی، موسســه علمــی تحقیقاتــی فرانهوفــر2  و فدراســیون 

ــور  ــد. به ط ــمار می آین ــه ش ــن ب ــی انجم ــرکای بین الملل ــه ش ــک3  ازجمل ــی رباتی بین الملل

ــت: ــز شده اس ــر متمرک ــوزه  زی ــن در 3 ح ــی انجم ــای بین الملل ــی، فعالیت ه کل

ــتفاده از  ــق اس ــی ازطری ــب وکارهای بین الملل ــی و کس ــای علم ــاد همکاری ه   ایج

ــان؛ ــی آلم ــتی صنعت ــاوری زیس ــه  فن ــاخت های خوش زیرس

ــی  ــن مال ــی تامی ــای بین الملل ــوب برنامه ه ــیه در چهارچ ــی روس ــع علم ــق مناف   تحق

)برنامــه چهارچوبــی هشــتم اتحادیــه اروپــا4 -برنامــه  افــق 2020: حــوزه  تحقیقــات اروپــا در 

ــی5 (؛ و  ــاوری زیســتی صنعت فن

  حضــور در همایش هــا و نمایشــگاه های بین المللــی بــا هــدف معرفــی شــرکا و 

پروژه هــای انجمــن.)9(

پایگاه فناوری پزشکی آینده

پایــگاه فنــاوری پزشــکی آینــده به عنــوان مشــارکتی غیرتجــاری در ســال 2012 
تاســیس شــد و هماهنگــی فعالیت هــای آن برعهــده  دانشــگاه دولتــی علــوم پزشــکی ســیبری6  

ــع  ــه  جام ــه  برنام ــه تهی ــگاه در زمین ــن پای ــت. ای ــیه اس ــت روس ــارت وزارت بهداش تحت نظ

متولیان فناوری زیستی در روسیه
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ــکی و  ــش پزش ــعه  بخ ــای توس ــوزال برنامه ه ــا پروپ ــس ی ــه  پیش نوی ــگاه، تهی ــات پای تحقیق

دارویــی در ســطح ملــی و ایالتــی، تدویــن قوانیــن مرتبــط، حمایــت از پروژه هــای تحقیقاتــی 

ــاره   ــا مرحلــه  تولیــد و تجاری ســازی و انجــام مطالعــات تحلیلــی و آینده نگــر درب از ابتــدا ت

روندهــای اصلــی علــم و فنــاوری در حــوزه پزشــکی و دارویــی فعالیــت دارد. )9( به طــور 

ــارت اســت از: ــگاه عب ــن پای ــی فعالیــت ای کلــی، حوزه هــای اصل

راهبــردی و  برنامه ریــزی  تحلیــل شــامل  و  پیش بینــی  بــر  مبنــی  فعالیت هــای    

آینده نگــر توســعه  تحقیقــات دارویــی و زیست پزشــکی، تهیــه و اجــرای نقشــه راه ها و 

پزشــکی؛  صنعــت  بخش هــای  اولویت بنــدی 

  فعالیت هــای آموزشــی شــامل تهیــه  عناویــن درس هــا و دوره هــای آموزشــی 

متناســب بــا نیازهــای بخــش علمــی و کســب وکارها، آمــوزش و بازآمــوزی نیــروی انســانی، 

ــرورش اســتعدادهای جــوان؛  ــه پ همــکاری در زمین

ــا  ــاره  پایــگاه و برقــراری ارتبــاط ب   فعالیت هــای اطالعاتــی شــامل اطالع رســانی درب

ســایر پایگاه هــای فنــاوری در روســیه و اروپــا؛ و 

  فعالیت هــای ســازمانی و تامیــن مالــی شــامل جــذب ســرمایه های خصوصــی و 

ــرای توســعه  ــرای اجــرای برنامه هــا و پروژه هــا، تشــکیل صندوق هــای کارآمــد ب شــرکتی ب

ــگاه.  ــداری پای ــن پای ــا، تضمی پروژه ه



 اینفوگراف 11 : ساختار سازمانی پایگاه پزشکی آینده

1  ترانوستیک )Theranostics( علم کاربرد نانوسیستم ها در درمان هدفمند و تصویربرداری همزمان در بیماری ها.

2  Oseltamivir and Methylimidazole 

1

2



بررسی وضعیت زیست فناوری فدراسیون روسیه

70

پایگاه فناوری انرژی زیستی

موسســه   و  شده اســت  تاســیس   2013 ســال  در  زیســتی  انــرژی  فنــاوری  پایــگاه 

ــده  ــای آن را برعه ــی فعالیت ه ــئولیت هماهنگ ــات( مس ــی تحقیق ــز مل ــوف1  )مرک کورچات

ــت: ــر اس ــوارد زی ــامل م ــگاه ش ــن پای ــت ای ــی فعالی ــای اصل ــی، حوزه ه ــور کل دارد. به ط

  تولید حرارت و برق از توده  زیستی؛ 

  تولیــد ســوخت زیســتی )دیــزل زیســتی، اتانــول زیســتی، گاز زیســتی و خــوراک 

ــکیل دهنده  آن؛ ــزای تش ــره( و اج ــت2  و غی پل

  فــرآوری زباله هــا و ضایعــات کشــاورزی، خانگــی و جنگلــی بــرای تولیــد ســوخت 

انرژی؛ و 

  تولید توده  زیستی به عنوان ماده  اولیه  انرژی زیستی؛ 

  مهندسی مکانیک انرژی زیستی؛ و

  زیست پاالیی خاک و سطح و زیرسطح آب؛

ــد  ــاوری جدی ــاخت فن ــه س ــوان ب ــاوری می ت ــگاه فن ــن پای ــتاوردهای ای ــه دس ازجمل

احتــراق تــوده  زیســتی فروکافتــی3  )موسســه  کاتالیــت بروســنوف4 -زیرمجموعــه  آکادمــی علوم 

ــل5 - زیرمجموعــه   ــد نفــت زیســتی )موسســه  فیزیــک بیوشــیمی امانوئ ــاوری تولی روســیه( و فن

ــود. )9( ــاره نم ــیه( اش ــوم روس ــی عل آکادم

1  Kurchatov Institute National Research Center
2  خوراک پلت )Pellet( : نوعی سوخت حاصل از ضایعات زیستی

3   فروکافتی )Catalytic( : واکنش مبتنی بر کاتالیز

4  Boresnov Catalytic Institute, RAS
5  Emanuel Institute of Biochemical Physics, RAS
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1   (http://www.bio-economy.ru/en/technology_platforms/russian_tps)

 اینفوگراف 12 : ساختار پایگاه فناوری انرژی زیستی

 

نمودار 2: اعضای فعال در پایگاه فناوری انرژی زیستی

منبــع: وب ســایت مرکــز ملــی ارتباطــات روســیه »امنیــت غذایــی، کشــاورزی پایــدار، تحقیقــات دریایــی و 

اقتصــاد زیســتی و فنــاوری زیســتی«  1

متولیان فناوری زیستی در روسیه
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بازار فناوری زیستی روسیه  .4
ــی  ــازار جهان ــد کــه ســهم روســیه در ب ــگ نشــان می دهن ــار مؤسســه  ارنســت و یان آم

فنــاوری زیســتی در فاصلــه  ســال های 1980 تــا 2010 رونــد نزولــی داشته اســت و از 5 

ــودار 3(. ــت )نم ــه  اول 2000 رسیده اس ــد در ده ــه 0/7 درص ــال 1980 ب ــد در س درص

ــال های 1980  ــه  س ــتی در فاصل ــاوری زیس ــی فن ــازار جهان ــیه در ب ــهم روس ــودار3 : س نم

الــی 2010

منبع: موسسه ارنست و یانگ، پایگاه فناوری زیستی 2030 )2013(

ــت  ــان داده شده اس ــز نش ــت1  نی ــرکت دیلوی ــط ش ــه توس ــورت گرفت ــی ص در بررس

کــه ارزش بــازار دارویــی روســیه بــا 9/5 درصــد افزایــش در ســال 2019 بــه1،843 میلیــارد 

ــش  ــا افزای ــز ب ــال 2020 نی ــپتامبر س ــا س ــه ت ــه ژانوی ــارد دالر( و در فاصل ــل )27/6 میلی روب

ــبت  ــادل دالری آن نس ــه مع ــه البت ــت ک ــل رسیده اس ــارد روب ــه 1،284میلی ــدی ب 10/6 درص

بــه دوره  مشــابه در ســال 2018 افزایــش چندانــی نداشــته و حــدود 17/8 میلیــارد دالر باقــی 

)4( مانده اســت. 

 
1  Deloitte
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1  https://www.statista.com/statistics/1191873/biotechnology-market-revenue-russia )2021 /6/29آخرین دسترسی(
2 National Rating Agency

نمــودار4 : گــردش مالــی بــازار تولیــدات فنــاوری زیســتی روســیه برحســب بخــش 2019 
)میلیــارد روبــل(

منبع: موسسه استاتیستا1 

نمودار 5: نوسانات بازار دارویی روسیه در فاصله سال های 2019-2017 و 2019-2020
2)NRA( سازمان ملی رتبه بندی روسیه ،DSM منبع: گروه
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ــازار  ــی روســیه ســهم بزرگــی از ب ــازار داروی ــوز ب ــد افزایشــی هن ــن رون ــا وجــود ای ب

جهانــی نــدارد )2/2 درصــد(. روســیه از نظــر ســرانه  فــروش دارو توانسته اســت رتبــه ســی ام 

را در جهــان از آن خــود کنــد. ســرانه  فــروش دارو در روســیه در ســال 2019 برابــر بــا 194 

ــور اول در  ــی کش ــروش دارو در س ــرانه ف ــن س ــا میانگی ــه ب ــه در مقایس ــت ک دالر بوده اس

بــازار جهانــی )462 دالر( رقــم قابل مالحظــه ای نیســت. روندهــای بــازار داروی روســیه در 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــا 2019 ب ســال های 2017 ت

همزمــان بــا افزایــش ســرمایه گذاری بخــش دولتــی در زمینــه تهیــه و تــدارک دارو   

ــا 23/9  ــر ب ــار براب ــن ب ــرای اولی ــازار دارو ب ــی در رشــد ب در ســال 2019، ســهم بخــش دولت

ــا افزایــش  ــز ارزش تــدارک دولتــی دارو ب درصــد بوده اســت. در 9 مــاه اول ســال 2020 نی

ــش یافته اســت.  ــل افزای ــارد روب ــه 464 میلی ــل ب ــارد روب 10/1 درصــدی از 421 میلی

رونــد رشــد بخــش تجــاری در ســال 2019 نزولــی بوده اســت و در مقایســه بــا ســال   

2018 تنهــا 3 درصــد رشــد یافته اســت. انــدازه  بــازار تجــاری بــا افزایــش 10/9 درصــدی در 

9 مــاه اول ســال 2020 بــه 820 میلیــارد روبــل رسیده اســت. 

در ســال 2019 علی رغــم رشــد ارزش بــازار )روبــل(، مصــرف دارو پــس از پنــج   

ــروش دارو  ــت و ف ــش یافته اس ــاری کاه ــی و تج ــای دولت ــی در بخش ه ــد متوال ــال رش س

بــا کاهــش 2/4 درصــدی بــه 6،173 میلیــون بســته رســیده و ایــن رونــد در 9 مــاه اول ســال 

2020 نیــز ادامــه داشــته و بــازار تــا 4/7 درصــد انقبــاض یافته اســت. حجــم فــروش در بخــش 

ــا 18/5  ــی ب ــش دولت ــد و در بخ ــون واح ــه 3،741 میلی ــش ب ــد کاه ــا 1/7 درص ــاری ب تج

ــت.  ــد رسیده اس ــون واح ــه 672 میلی ــش ب ــد کاه درص

ــای دارو،  ــش قیمت ه ــون افزای ــال 2019 مره ــازار دارو در س ــدی ب ــد 9/5 درص رش

تغییــر تقاضــا بــه ســمت داروهــای گران تــر و افزایــش ســهم بخــش دولتــی )از 26/9 درصــد 

بــه 30/4 درصــد( در بــازار بوده اســت. ایــن عوامــل در 9 مــاه اول ســال 2020 نیــز موجــب 
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افزایــش رشــد بــازار شــده اند کــه عامــل همه گیــری بیمــاری کویــد-19 نیــز تاثیــر آن هــا را 

دوچنــدان نموده اســت. در عیــن حــال، کاهــش در فــروش واحــد در ســال 2020 همچنــان 

ــت.  ــه یافته اس ادام

همه گیــری بیمــاری کویــد-19 ضمــن تضعیــف کلــی اقتصــاد و درنتیجــه پاییــن آوردن 

ــون  ــا 106/2 میلی ــدون نســخه ت ــای ب ــروش داروه ــش ف ــد دارو، موجــب افزای ــدرت خری ق

ــت.  ــال 2020 شده اس ــاه اول س ــته در 4 م ــون بس ــا 64/9 میلی ــخه ت ــا نس ــای ب ــته و داروه بس

البتــه ایــن رونــد در ادامــه  ســال تــداوم نیافته اســت و فــروش دارو )بــا نســخه و بــدون نســخه( 

ــاد  ــع، اقتص ــت. درواق ــش داشته اس ــته کاه ــون بس ــا 70/5 میلی ــال 2020 ت ــاه اول س در 9 م

ضعیــف و کاهــش قــدرت خریــد مــردم موجــب تــداوم کاهــش فــروش دارو در ســال 2020 

شده اســت. 

انتظــار مــی رود بــا افزایــش ســرمایه گذاری بخــش دولتــی و اجــرای راهبــرد ملــی دارو 

ــت  ــی اس ــد. گفتن ــه کن ــده تجرب ــی را در آین ــد خوب ــیه رش ــی روس ــازار داروی )2030(1 ، ب

ــازی  ــف واردات و بومی س ــی، توق ــای داخل ــادرات داروه ــت ص ــر تقوی ــور ب ــرد مذک راهب

داروهــا و مــواد دارویــی فعــال )APIs(2  متمرکــز اســت. لــذا، انتظــار مــی رود انــدازه  بــازار 

ــل( برســد. )4( ــارد دالر )معــادل 3 تریلیــون روب ــه 40 میلی ــا ســال 2025 ب داخلــی دارو ت

1   [National] Pharma 2030 Strategy
2   Active Pharmaceutical Ingredients 
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 اینفوگراف 13 : محرک های اصلی بازار دارویی روسیه

 

   فروش آنالین دارو

حــدود 18 درصــد از جمعیــت روســیه در ســه  ماهــه دوم ســال 2020 به صــورت آنالیــن 

دارو خریــداری کرده انــد. 

دولــت روســیه مجــوز فــروش آنالیــن داروهــای بــدون نســخه را در ســال 2020 صــادر 

1

1  Non-Vital & Essential Drugs 
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کرده اســت. البتــه داروهــای بانســخه، مــواد مخــدر، داروهــای اعصــاب و روان و داروهــای 

حــاوی اتانــول )بیــش از 25 درصــد( هنــوز امــکان فــروش آنالیــن ندارنــد. بــا اینکــه مجــوز 

ــترش  ــا گس ــراری ی ــرایط اضط ــل ش ــخه به دلی ــای بانس ــن داروه ــروش آنالی ــراری ف اضط

اپیدمــی تهدیدکننــده  ســالمت عمومــی تــا پایــان 31 دســامبر ســال 2020 صــادر شده اســت، 

امــا تــا زمــان انتشــار ایــن گــزارش )اواســط نیمــه دوم ســال 2020( ایــن قانــون هنــوز اجرایــی 

ــک ســال  ــل ی ــا حداق ــواز ب ــه دارای ج ــی ک ــه  داروخانه های ــون، هم ــق قان نشده اســت. مطاب

ــز دارا هســتند،  ــر ســالمت«1  را نی ــار هســتند و مجــوز »اداره  خدمــات فــدرال نظــارت ب اعتب

ــد.  ــن عرضــه نماین ــدون  نســخه را به صــورت آنالی ــد داروهــای ب می توانن

ــه داروخانه هــای  ــه اینکــه در ســال های اخیــر حجــم مشــوق های اعطایــی ب ــا توجــه ب ب

زنجیــره ای کاهــش یافته اســت، ورود بــه عرصــه فــروش و بازاریابــی آنالیــن فرصت مناســبی 

ــه مشــتریان  ــرای تولیدکننــدگان داخلــی دارو جهــت عرضــه  مســتقیم محصــوالت خــود ب ب

ــردارد.  ــز درب ــددی نی ــرات متع ــن خط ــی آنالی ــروش و بازاریاب ــه ف ــود. البت ــوب می ش محس

ســرقت اطالعــات کســب وکار؛ افشــای داده هــای شــخصی؛ در معــرض خطــر قــرار گرفتــن 

شــهرت شــرکت ها به دلیــل فعالیت هــای آنالیــن رقبــا علیــه آن هــا؛ احتمــال از دســت دادن 

مشــتریان به دلیــل امــکان مقایســه  ســریع و راحــت قیمت هــا در بســترهای آنالیــن؛ و نقــض 

قوانیــن در تبلیــغ آنالیــن محصــوالت )4(. 

  فرصت هــا و چالش هــای موجــود جهــت ســرمایه گذاری در بــازار 

ــیه  ــکی روس ــزات پزش دارو و تجهی

از آنجــا کــه دســتیابی بــه خودکفایــی هــدف اصلــی روســیه در بخــش ســالمت 

ــر شــرکت های خارجــی در فرآیندهــای  خریــد  محســوب می شــود، شــرکت های داخلــی ب

ــون  ــود. قان ــا می ش ــا اعط ــه آن ه ــی ب ــوق های مختلف ــوند و مش ــمرده می ش ــدم ش ــی مق دولت

1  Federal Service for Surveillance in Healthcare (Roszdravnadzor)
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»ممنوعیــت طــرف ثالــث «1 یکــی از قوانیــن حمایتــی در خریــد دولتــی اســت کــه به موجــب 

آن، در مــواردی کــه دو شــرکت داخلــی توانایــی تولیــد و تامیــن محصــول خاصــی را دارند، 

ــه  ــل ب ــن، شــرکت های خارجــی کــه مای ــداری شــود. بنابرای ــد خری محصــول خارجــی نبای

حضــور فعــال در بــازار روســیه هســتند بایــد زنجیــره  تولیــد خــود را بومی ســازی نماینــد تــا 

ــد.  ــی بپردازن ــا شــرکت های داخل ــت ب ــه رقاب ــی ب ــوان یــک شــرکت داخل ــد به عن بتوانن

ــرای  ــز ب ــال 2016 نی ــد )GMP(2  از س ــوب تولی ــرایط خ ــی ش ــه  گواه ــرورت ارائ ض

شــرکت های خارجــی فعــال در روســیه چالش برانگیــز اســت. شــرکت های اروپایــی 

ــد  ــوب تولی ــرایط خ ــی ش ــد دارای گواه ــا بای ــود در اروپ ــوالت خ ــه محص ــور عرض به منظ

ــه دریافــت ایــن گواهــی  ــا و روســیه باشــند. گفتنــی اســت هزین از هــر دو کشــورهای اروپ

ــی  ــات گواهــی روســی مشــابه گواه ــورو اســت. اگرچــه الزام ــا 50،000 ی از روســیه تقریب

ــع  ــط مراج ــی توس ــرکت های اروپای ــت های ش ــیاری از درخواس ــا بس ــت، ام ــی اس اروپای

ــه   ــررات اتحادی ــا مق ــود ب ــررات خ ــق مق ــال تطبی ــیه در ح ــه، روس ــود. البت ــیه رد می ش روس

اقتصــادی اوراسیاســت و انتظــار مــی رود تــا ســال 2025 همــه کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه 

از رژیــم مقرراتــی واحــدی در تجــارت تبعیــت نماینــد و همیــن امــر ورود بــه بــازار روســیه 

ــد کــرد. )2( را تســهیل خواه

بــازار دارو: ســرانه  مصــرف دارو در روســیه در ســال 2019 معادل 160 دالر بوده اســت 

و بــر ایــن اســاس، ایــن کشــور در جایــگاه 19 در بیــن 32 کشــور منطقــه  شــرق و مرکــز اروپــا 

قــرار دارد. کل فــروش دارو در ســال 2019 معــادل 19/9 میلیــارد دالر بوده اســت کــه برابــر 

بــا 1/2 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی و 22/6 درصــد از کل مخــارج صــرف شــده در 

بخــش ســالمت اســت. 

1  Third one out
2  Good Manufacturing Practice 
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 جدول 4: ارزش بازار داروی روسیه 2020-2017 )میلیون دالر(

2020 )تخمین( 2019 2018 2017

19،254 19،859 19،263 20،088
کل فروش دارو

12،345 12،566 12،005 12،280
داروهای بانسخه

6،908 7،293 7،257 7،808
داروهای بدون 

نسخه

8،539 8،589 8،115 8،236
داروهای ژنریک

71 64/7 60/4 58/5 نرخ ارز

در  ســالمتی  مشــکالت  شــایع ترین  ایــدز  و  ســرطان  قلبی -عروقــی،  بیماری هــای 

روســیه هســتند و درنتیجــه، تقاضــای باالیــی بــرای درمــان آن هــا در ایــن کشــور وجــود دارد. 

نــرخ بــاالی مصــرف ســیگار و الــکل شــیوع ایــن بیماری هــا را در روســیه افزایــش می دهــد. 

ــی در  ــه خودکفای ــتیابی ب ــت دس ــیه در جه ــت روس ــت دول ــه سیاس ــه اینک ــه ب ــا توج ب

حــوزه دارو اســت، شــرکت های بــزرگ دارویــی خارجــی از فرصت هــای خوبــی در زمینــه  

انتقــال فنــاوری و صــدور گواهــی ســاخت در ایــن کشــور برخــوردار هســتند. )27(

ــازار تجهیــزات پزشــکی: بــازار تجهیــزات پزشــکی روســیه یکــی از بزرگ تریــن  ب

بازارهــای منطقــه شــرق و مرکــز اروپاســت. حجــم بــازار وســایل پزشــکی روســیه در ســال 

ــا ســال 2018،  ــورو( رســید کــه در مقایســه ب ــارد ی ــل )3/8 میلی ــارد روب ــه 300 میلی 2019 ب

رشــد 6 درصــدی داشــت و 1/5 برابــر حجــم بــازار در ســال 2014 بــود )2(. بــا وجــود تاکیــد 
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ــل این کــه شــرکت های  ــه اوراســیا، به دلی ــی و منطق ــد از شــرکت های داخل ــر خری ــت ب دول

ــای  ــان فرصت ه ــتند، همچن ــن هس ــاوری پایی ــا فن ــی ب ــده  کاالهای ــب تولیدکنن ــی اغل داخل

زیــادی بــرای شــرکت های خارجــی جهــت عرضــه محصــوالت پزشــکی بــا فنــاوری 

پیشــرفته وجــود دارد. )26(

  جدول 5: ارزش بازار تجهیزات پزشکی روسیه 2020-2017 )میلیون دالر(

2020 )تخمین( 2019 2018 2017

- - 1،505 1،355 کل تولید داخلی

- - 166/6 160/1 کل صادرات

- - 3،682 3،336 کل واردات

5،075 5،189 5،025 4،532 اندازه  کل بازار

71 64/7 60/4 58/5 نرخ ارز

ســاخت و تولیــد تجهیــزات پزشــکی ماننــد فناوری هــای تشــخیصی، تجهیــزات 

ــوژی و پزشــکی  ــدی، تشــخیص آزمایشــگاهی، اورول ــی، چشم پزشــکی، ارتوپ قلبی- عروق

کــودکان مســتلزم فناوری هــای نوآورانــه و ســرمایه گذاری های عظیــم در تحقیــق و توســعه 

ــتند،  ــف هس ــه ضعی ــن زمین ــوز در ای ــیه هن ــرکت های روس ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب اس

ــکی  ــرفته  پزش ــزات پیش ــازار تجهی ــه ب ــا ورود ب ــد ب ــی می توانن ــزرگ خارج ــرکت های ب ش

ــد.  ــود ببرن ــای موج ــتفاده را از فرصت ه ــر اس ــور حداکث ــن کش ای

/8

/8

/8

/3



83

ــز  ــال 2025 1 « نی ــا س ــیه ت ــکی روس ــوم پزش ــعه  عل ــرد »توس ــرای راهب ــتای اج در راس

بســیاری از بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی و تحقیقاتــی روســیه نیازمنــد نوســازی و تجهیــز 

هســتند کــه به معنــی فرصــت مغتنمــی بــرای شــرکت های بــزرگ تولیــد تجهیــزات پزشــکی 

اســت تــا تجهیــزات مورِدنیــاز مراکــز درمانــی روســیه را متناســب بــا اهــداف راهبــرد 2025 

ایــن کشــور تامیــن کننــد. )26(

برنامــه  دولــت جهــت توســعه  بخــش پزشــکی شــامل »پــروژه ملــی  مهم تریــن 

ــا بودجــه ای معــادل 1725/7 میلیــارد روبــل )حــدود 21 میلیــارد یــورو( اســت  ســالمت2 « ب

ــی  ــای قلبی- عروق ــه ، بیماری ه ــتی اولی ــات بهداش ــه خدم ــی ازجمل ــای مختلف ــه حوزه ه ک

و ســرطان و دیجیتال ســازی ســالمت را پوشــش می دهــد. از اهــداف مهــم ایــن طــرح 

ــا ســال  ــر ت ــرخ مرگ ومی ــا 78 ســال و کاهــش 17 درصــدی ن ــه زندگــی ت ــد ب ــش امی افزای

2024 اســت. گفتنــی اســت به دلیــل شــرایط ناشــی از همه گیــری کویــد-19 در ســال 

2020، دوره  ایــن پــروژه بنــا بــه حکــم ریاســت جمهوری تــا ســال 2030 تمدیــد شــد )البتــه 

هنــوز جزئیــات ایــن برنامــه منتشــر نشده اســت(. بیشــترین بودجــه در پــروژه ملــی ســالمت 

بــه بخــش ســرطان اختصــاص داده شــده و مقــرر شده اســت مراکــز منطقــه ای ثبــت ســرطان، 

دو کلینیــک تخصصــی ســرطان در تومســک و کوســتروما3  و 5 واحــد بیمارســتانی ســرطان 

ــوند. در  ــاخته ش ــک4  س ــراد و لیپتس ــتان، ولگوگ ــیا، باشقیرس ــا، خاکاس ــق موردووی در مناط

ــایی  ــت شناس ــی جه ــی اطالعات ــد دارد پویش ــت قص ــروژه، وزارت بهداش ــن پ ــتای ای راس

زودهنــگام مــوارد ابتــالی بــه ســرطان را راه انــدازی نمایــد. همچنیــن، مطابــق پــروژه مذکــور 

ــش  ــد کاه ــا 24 درص ــال ت ــرف 6 س ــی ظ ــای قلبی- عروق ــر بیماری ه ــرخ مرگ ومی ــد ن بای

یابــد و تــا ســال 2024 بیــش از 600 مرکــز قلبــی تجهیــز و مدرن ســازی شــوند. بدیهــی اســت 

1  Russian Strategy for the Development of Medical Science until 2025
2  National project “Health Care”
3  Tomsk and Kostroma 
4   Mordovia, Khakassia, Bashkortostan, Volgograd, and Lipetsk
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شــرکت های فنــاوری زیســتی داخلــی و خارجــی بــا اجــرای ایــن طــرح از فرصــت مطلوبــی 

جهــت ســرمایه گذاری برخــوردار شــده اند. )2(

نمودار 6: توزیع بودجه  مطابق پروژه  ملی سالمت

منبــع: برگرفتــه از بررســی شــرکت الیت هــاوس1  در زمینــه بــازار روســیه: پروژه هــای ملــی 2020، وزارت 

امــور خارجــه هلنــد )2(

1  Lighthouse 
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شــرکت های فنــاوری زیســتی داخلــی و خارجــی بــا اجــرای ایــن طــرح از فرصــت مطلوبــی 

جهــت ســرمایه گذاری برخــوردار شــده اند. )2(

نمودار 6: توزیع بودجه  مطابق پروژه  ملی سالمت

منبــع: برگرفتــه از بررســی شــرکت الیت هــاوس1  در زمینــه بــازار روســیه: پروژه هــای ملــی 2020، وزارت 

امــور خارجــه هلنــد )2(
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5. برخی از شرکت های فناوری زیستی روسیه
 اینفوگراف 14 : شرکت های فناوری زیستی فعال در روسیه

 شرکت بیوکاد

شــرکت بیــوکاد1  دارای 20 ســال ســابقه )از ســال 2001( در زمینــه تولیــد محصــوالت 

ــر  ــر نظی ــورهای دیگ ــت و در کش ــتقر اس ــیه مس ــی آن در روس ــر اصل ــت. دفت ــی اس داروی

برزیــل، چیــن، امــارات متحــده عربــی و ویتنــام نیــز دارای دفتــر کار اســت. شــرکت بیــوکاد 

ــش  ــه افزای ــک ب ــت کم ــه جه ــن و مقرون به صرف ــر، ایم ــوالت موث ــد محص ــه تولی در زمین

طــول عمــر بیمــاران به ویــژه بیمــاران ســرطانی و بیمــاران مبتــال بــه بیماری هــای خودایمــن یــا 

بیماری هــای نــادر فعالیــت دارد. عــالوه بــر تولیــد محصــوالت علــوم زیســتی، ایــن شــرکت 

ــوزش،  ــد. آم ــه می کن ــز ارائ ــروش نی ــس از ف ــتیبانی پ ــاوره و پش ــات مش ــاران خدم ــه بیم ب

ــات  ــرد و اطالع ــاره  عملک ــازی درب ــاخت ها، شفاف س ــتراک گذاری زیرس ــات، به اش تحقیق

محصــوالت ازجملــه اصولــی اســت کــه شــرکت بیــوکاد خــود را متعهــد بــه آن هــا می دانــد. 
1  Biocad 
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1  Citostatics
2  Oncology 

  تاسیسات و تجهیزات

فضــای تولیــدی شــرکت بیــوکاد برابــر بــا حــدود 27،560 مترمکعــب اســت و بیــش از 

2700 نفــر نیــروی کار در سراســر دنیــا در این شــرکت مشــغول کار هســتند. شــرکت مذکور 

دارای 9 خــط تولیــد اســت کــه 2 مــورد از آن هــا ویــژه  تولیــد پادتن هــای مونوکلونــال اســت 

ــا 1500 کیلــو پروتئیــن اســت. به عــالوه، ایــن شــرکت  ــر ب و ظرفیــت تولیــد ســاالنه آن براب

ــزات  ــت. تجهی ــد شده  اس ــوب تولی ــرایط خ ــی ش ــی بین الملل ــت 15 گواه ــه دریاف ــق ب موف

ــف  ــکل های مختل ــی در ش ــوالت داروی ــواع محص ــد ان ــرای تولی ــرکت ب ــن ش ــدی ای تولی

مناســب اســت:

بیولوژیــک، سیتواســتاتیک1 ، آنکولــوژی2  )درمــان ســرطان(، هورمون هــا، داروهــای 

ضدبیمــاری ایــدز و مــواد به شــدت خطرنــاک. ایــن محصــوالت به صــورت جامــد در قالــب 

ــع در قالــب  ــا به صــورت مای ــا ژالتینــی عرضــه می شــوند و ی قــرص و کپســول های ســاده ی

ویــال، ســرنگ های آمــاده  تزریــق )از پیــش پر شــده(، قلم هــای تزریــق )دســتگاه های 

تزریــق خــودکار( و پودرهــای تزریقــی تولیــد می شــوند. 

ــده  ــروه عم ــرکت در 3 گ ــن ش ــدی ای ــی و تولی ــای تحقیقات ــی، فعالیت ه ــور کل به ط

ــد:  ــرار دارن ق

  بســتر MABNEXT کــه ویــژه  تحقیقــات و تولیــد پادتن هــای مونوکلونــال اســت. 

در حــال حاضــر، 10 داروی نوآورانــه  ایــن شــرکت در مراحــل نهایــی ســاخت هســتند. 

  بســتر CHEMNEXT کــه ویــژه  ســاخت داروهــای مبتنــی بــر مولکول هــای کوچک 

جهــت درمــان تخصصــی بیماری هــای خودایمنــی، ســرطان و دســتگاه عصبی اســت. 

  بســتر GENNEXT کــه از پروژه هــای لبــه فنــاوری محســوب می شــود و بــه 

ــاص  ــرطان اختص ــی و س ــای ارث ــان بیماری ه ــرای درم ــر ژن ب ــی ب ــای مبتن ــاخت داروه س

برخی از شرکت های فناوری زیستی روسیه
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ــت.  ــوردار اس ــش ژن برخ ــرفته ویرای ــال پیش ــزات کام ــتر از تجهی ــن بس دارد. ای

  همکاری های بین المللی

شــرکت بیــوکاد در حوزه هــای مختلفــی نظیــر تولیــد پیمانــی، صــدور گواهــی انتقــال 

ــد.  ــی خــود همــکاری می کن ــا شــرکای بین الملل ــی ب ــاوری و تجــارت بین الملل فن

ــا  ــد ت ــل تولی ــه  کام ــوکاد از چرخ ــرکت بی ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ــی: ب ــد پیمان تولی

تجاری ســازی محصــوالت دارویــی شــیمیایی و بیولوژیــک برخــوردار اســت، شــرکت های 

داروســازی )شــرکت های صادرکننــده بــه روســیه( جهــت بومی ســازی محصــوالت تولیــدی 

خــود و یــا بهره منــدی از تجهیــزات و امکانــات ایــن شــرکت در همــه  مراحــل یــا در هــر یک 

ــت  ــی، مدیری ــات بالین ــاخت، آزمایش ــا س ــی ت ــال، طراح ــوان مث ــر )به عن ــل مورد نظ از مراح

چرخــه  عمــر محصــول، بســته بندی، ذخیره ســازی و لجســتیک، بازرســی و کنتــرل کیفیــت، 

ــا ایــن شــرکت مشــارکت نماینــد.  ــد ب ــی و عرضــه( می توانن تجاری ســازی، بازاریاب

ــف  ــرکای مختل ــترده ای از ش ــبکه  گس ــوکاد دارای ش ــرکت بی ــی: ش ــدور گواه ص

اســت کــه در زمینــه عرضــه محصــوالت آن در بازارهــای مختلــف فعالیــت دارنــد. 

ــا شــرکت بیــوکاد در زمینــه  عرضــه   ــه همــکاری ب به طــور کلــی، شــرکت هایی کــه مایــل ب

محصــوالت بیــوکاد یــا ســپردن فرآینــد عرضــه  محصــوالت خــود بــه ایــن شــرکت هســتند، 

می تواننــد از ایــن فرصــت بهره منــد شــوند. 

ــه  ــل ب ــوکاد متمای ــرکت بی ــر، ش ــال حاض ــی: در ح ــب وکار بین الملل ــعه  کس توس

همــکاری بــا شــرکای بین المللــی در زمینــه بازاریابــی و عرضــه  محصــوالت متنــوع خــود در 

ــای  ــد( و بیماری ه ــت همبن ــل و باف ــای مفاص ــوژی1  )بیماری ه ــوژی، روماتول ــوزه  آنکول ح

پوســت در بازارهــای کشــورهای توســعه یافته و در حــال توســعه اســت. برخــی از 

مهم تریــن محصــوالت بیــوکاد در ایــن حوزه هــا عبارتنــد از: انــواع داروهــای ژنریــک 

1  Rheumatology  
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1  Sintez
2  Kurgan

ــای  ــان ســرطان و داروه ــرای درم و مشــابه های زیســتی ب

.netakimab (IL-17 inhibitor)و Levilimab (aIL6R)

انتقــال فنــاوری بین المللــی: شــرکت بیــوکاد می توانــد از طریــق فرآینــد انتقــال 

ــد  ــه  تولی ــد هزین ــب بتوانن ــا بدین ترتی ــد ت ــردی خــود کمــک کن ــه شــرکای راهب ــاوری ب فن

ــرکت  ــن ش ــد. ای ــش دهن ــود را کاه ــاالی خ ــزوده  ب ــا ارزش اف ــک ب ــوالت بیولوژی محص

ــت  ــرل کیفی ــال و کنت ــای مونوکلون ــد پادتن ه ــه تولی ــود در زمین ــراوان خ ــه  ف ــدد تجرب به م

می توانــد به عنــوان مشــاوری مجــرب در حــوزه مدیریــت تولیــد و کاهــش هزینه هــای 

ــن  ــات ای ــوالت و خدم ــاره  محص ــتر درب ــات بیش ــب اطالع ــت کس ــد. جه ــل کن ــد عم تولی

ــود. )7( ــه ش ــایت آن مراجع ــه وب س ــرکت ب ش

شرکت سینتز

شــرکت ســینتز1  کــه در ســال 1958 در ایالــت کــورگان2  تاســیس شده اســت، از نظــر 

حجــم تولیــد در بیــن 10 شــرکت برتــر داروســازی روســیه قــرار دارد. حــوزه  فعالیــت اصلــی 

ایــن شــرکت شــامل تولیــد داروهــای پزشــکی، مــواد فعــال داروســازی، تجهیــزات پزشــکی 

ــارف  ــرای مص ــک ب ــای آنتی بیوتی ــده  داروه ــن تولیدکنن ــکی )اولی ــوالت دامپزش و محص

دامپزشــکی در روســیه( اســت. برخــالف بســیاری از شــرکت های داروســازی روســیه، 

ایــن شــرکت قــادر اســت مــواد اولیــه دارویــی موردنیــاز خــود را تولیــد  کنــد. گفتنــی اســت 

ــل  ــور کام ــینتز به ط ــرکت س ــدی ش ــوالت تولی ــد از محص ــش از 35 درص ــد بی ــه  تولی چرخ

در شــرکت انجــام می شــود. ســبد تولیــد دارویــی ایــن شــرکت شــامل 300 محصــول اســت 

کــه 84 مــورد از آن هــا در دســته  داروهــای حیاتــی و اساســی قــرار دارنــد. ســینتز محصــوالت 

برخی از شرکت های فناوری زیستی روسیه
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خــود را در بــازار داخلــی و بیــش از 15 کشــور در سراســر دنیــا توزیــع می کنــد و برخــی از 

ــد کــه  کشــورهای واردکننــده  محصــوالت ســینتز ماننــد قزاقســتان اعــالم آمادگــی کرده ان

به طــور مشــترک بــه تولیــد محصــوالت دارویــی ایــن شــرکت بپردازنــد. 

ایــن شــرکت بــا اســتخدام بیــش از 3000 نفــر یکــی از بزرگ تریــن کارفرمایــان 

ایالــت کــورگان روســیه محســوب می شــود. شــرکت هلدینــگ Sistema PJSC و شــرکت 

دولتــی Nacimbio JSC )شــرکت تابعــه RosTech( از ســهامداران اصلــی شــرکت ســینتز 

محســوب می شــوند. درآمــد ســاالنه  شــرکت ســینتز بــرای اولیــن بــار در ســال 2019 بالــغ بــر 

ــا 42 درصــد رشــد داشته اســت.  ــل بوده اســت و فــروش خرده فروشــی آن ت 10 میلیــارد روب

   تجهیزات و تاسیسات

ــع اســت و دارای 7 کارگاه  ــار واق ــه مســاحت 8294 هکت ــه  ســینتز در زمینــی ب کارخان

ــیمی،  ــت ش ــرل کیفی ــگاه کنت ــت. 3 آزمایش ــد اس ــط تولی ــش از 30 خ ــی و بی ــد اصل تولی

فارماکولــوژی1  و میکروبیولــوژی ایــن شــرکت وظیفــه  بررســی کیفیــت محصــوالت تولیدی 

براســاس اســتانداردهای جهانــی را بر عهــده دارنــد. در ایــن آزمایشــگاه ها مــواد خــام، 

محصــوالت دارویــی نهایــی، فرآیندهــای تولیــد، لــوازم پزشــکی و ســایر انــواع محصــوالت 

ــق بررســی می شــوند. جهــت اطالعــات بیشــتر  ــی به طــور دقی ــی از نظــر کیفیــت و ایمن نهای

ــه وب ســایت ســینتز رجــوع شــود. )19( ب

شرکت پتروواکس

ــی روســیه  ــزرگ محصــوالت داروی ــدگان ب شــرکت پتروواکــس2  یکــی از تولیدکنن

بــا 25 ســال ســابقه  حضــور در بــازار دارو اســت. ایــن شــرکت دارای 600 نفــر نیــروی کار 

ــش  ــد افزای ــدود 22/1 درص ــال 2019 ح ــد آن در س ــت و درآم ــرب اس ــر و مج ــیار ماه بس

1  Pharmacology 
2   Petrovax
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1  Immunobiological Products 
2    زیســت دان یــا ویواریــوم )vivarium( بــه محفظه ها/اتاق هــای ویــژه  نگهــداری از حیوانــات آزمایشــگاهی گفتــه 

می شــود کــه مجهــز بــه تجهیــزات الزم جهــت پایــش رونــد عملکــرد داروهــا در حیوانــات آزمایشــگاهی هســتند. 

یافته اســت. ایــن شــرکت از زیرســاخت های تحقیــق و توســعه  پیشــرفته ای برخــوردار اســت 

ــت.  ــول اس ــد دارو و مولک ــای تولی ــوزه فناوری ه ــراع در ح ــت اخت ــش از 20 ثب و دارای بی

ــد  ــرای شــرایط تولی ــا اســتانداردهای روســیه ب ــق ب ــد مطاب ــن شــرکت چرخــه  کامــل تولی ای

خــوب را در اختیــار دارد و تنهــا شــرکت تولیــد محصــوالت ایمونوبیولوژیــک1  در روســیه 

ــه   ــران و اتحادی ــن، ای ــد خــوب از کشــورهای اکرای اســت کــه دارای گواهــی شــرایط تولی

اروپــا )اســلواکی( اســت. ســبد محصــوالت ایــن شــرکت شــامل داروهایــی کــه فرموالســیون 

آن هــا توســط خــود شــرکت ســاخته می شــود، واکســن ها، محصــوالت دارویــی بومی شــده 

ــر  ــده  برت ــی اســت. پتروواکــس جــزء 5 تولیدکنن ــای غذای ــک و مکمل ه ــای ژنری و داروه

محصــوالت ایمونوبیولوژیــک در روســیه اســت و در حــال حاضــر، محصــوالت خــود را بــه 

ــد.  ــران صــادر می کن ــه  اقتصــادی اوراســیا و ای ــا، اتحادی ــه  اروپ 11 کشــور در اتحادی

  تاسیسات و تجهیزات

شــرکت پتروواکــس دارای مرکــز تحقیــق و توســعه  اختصاصــی و همچنیــن زیســت دان 

)ویواریــوم(2  جهــت اجــرای برنامه هــای تحقیقاتــی از مرحلــه  ایــده تــا آزمایشــات حیوانــی 

ــر  ــدد نظی ــات متع ــر موضوع ــرکت ب ــن ش ــات ای ــت. تحقیق ــی اس ــات بالین ــل از مطالع قب

ــذاری  ــازوکار اثرگ ــا، س ــی آن ه ــی و کارآی ــن ایمن ــد و تعیی ــای جدی ــاخت مولکول ه س

محصــوالت دارویــی در بــدن بیمــاران، ایمنــی و کارآیــی محصــوالت دارویــی در مرحلــه  

قبــل از آزمایشــات بالینــی، طراحــی روش هــای کنتــرل کیفیــت و فرآینــد تولیــد، و ارزیابــی 

ــی متمرکــز اســت.  و ارتقــای فرآیندهــای تولیــد کنون

  همکاری های بین المللی

شــرکت پتروواکــس همــواره از همکاری هــای بین المللــی و گســترش صــادرات 

ــن  ــود، ای ــوآوری خ ــرد ن ــق راهب ــتای تحق ــد. در راس ــتقبال می کن ــود اس ــوالت خ محص

برخی از شرکت های فناوری زیستی روسیه
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شــرکت در زمینــه ســاخت محصــوالت جدیــد، انتقــال فنــاوری و بومی ســازی کل چرخــه  

تولیــد بــا موسســات پژوهشــی پیشــگام در روســیه و در ســطح بین المللــی همــکاری 

ــد  ــه  تولی ــاوری کل چرخ ــال فن ــای انتق ــه  پروژه ه ــس در زمین ــرکت پتروواک ــد. ش می نمای

و کنتــرل کیفیــت تولیــد محصــوالت ایمونوبیولوژیــک از پیشــینه غنــی به شــرح زیــر 

ــت:  ــوردار اس برخ

ــد  ــور تولی ــکو به منظ ــه  مس ــرفته در منطق ــازی پیش ــه داروس ــک مجموع ــداث ی    اح

محصــوالت ایمونوبیولوژیــک بــا همــکاری شــرکت ابــوت1  در ســال 2008؛ ســاخت اولیــن 

ــده و قابل بازیافــت در  ــدون نگهدارن ــب ســرنگ های ب واکســن روســی+® Grippol در قال

نتیجــه مشــارکت ایــن دو شــرکت محقــق شده اســت. 

  اجــرای پــروژه  انتقــال فنــاوری کل چرخــه  تولیــد، کنتــرل کیفیــت و تاییــد کیفیــت 
واکســن PCV13 )نوعــی واکســن بــرای ایمنــی در برابــر 13 گونــه  باکتــری پنوموکــوک(2  

بــا همــکاری شــرکت فایــزر3  در ســال 2011؛ و 

  اجــرای پــروژه  بومی ســازی کل چرخــه  تولیــد داروهــای قلبی  -عروقــی بــا همــکاری 

شــرکت آلمانــی بوهرینگــر اینگلهایــم4  در ســال 2016؛ شــایان ذکــر اســت شــرکت 

پتروواکــس بــا اجــرای ایــن پــروژه به عنــوان  دومیــن ســایت تولیــد داروهــای ترومبولیتیــک5 

ــرای شــرکت بوهرینگــر اینگلهایــم   محســوب می شــود. )ضــد انعقــاد خــون( ب

جهت اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت مراجعه شود. )21(

1  Abbott
2  Pneumococcus 
3  Pfizer
4  Boehringer Ingelheim
5  Thrombolytic
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1  R-Pharm
2 Yaroslavl
3  Novoselki
4  Pharmoslavl
5  Rostov

گروه شرکت های آر فارم

گــروه شــرکت های آر فــارم1  متشــکل از چندیــن کارخانــه و آزمایشــگاه داروســازی 

اســت کــه به کمــک تجهیــزات و تاسیســات پیشــرفته خــود قــادر بــه تولیــد انــواع محصــوالت 

ــارم  ــرای بیمــاران در روســیه و ســایر کشورهاســت. محصــوالت آرف ــی و پزشــکی ب داروی

عبارتنــد از داروهــای پزشــکی، مــواد دارویــی فعــال، تجهیــزات آزمایشــگاهی و سیســتم های 

پیشــرفته پزشــکی. 

  تاسیسات و تجهیزات

ــروی  ــر نی ــش از 500 نف ــع مســاحت و بی ــا 14000 مترمرب ــالف2  ب ــه  یاروس   کارخان

ــای  ــد و عملیات ه ــز تولی ــوان مرک ــد به عن ــون واح ــاالنه 650 میلی ــد س ــت تولی کار و ظرفی

ــه شــامل مــواد  لجســتیک آرفــارم در روســیه محســوب می شــود. محصــوالت ایــن کارخان

دارویــی فعــال بــا ماهیــت زیســتی، انــواع دارو در قالب کپســول/قرص/محلول و ســرنگ های 

آمــاده  تزریــق )از پیــش پرشــده( می شــود. شــایان ذکــر اســت یــک نظــام آمــوزش حرفــه ای 

ــه  ــه کار گرفت ــه ب ــن کارخان ــه در ای ــان منطق ــروی کار و جوان ــرورش نی پیشــرفته  به منظــور پ

ــد.  ــایانی می کن ــک ش ــروی کار کم ــای نی ــعه  مهارت ه ــه توس ــه ب ــود ک می ش

  ســایت تولیــد نوو ســلکی3  کــه در زمینــی بــه مســاحت 12000 مترمربــع در منطقــه  

یاروســالف واقــع شده اســت و دارای بیــش از 120 نفــر نیــروی کار بــوده و ظرفیــت تولیــد 

ســاالنه آن برابــر بــا 2 میلیــارد واحــد اســت. 

ــاحت 15000  ــه مس ــی ب ــه در زمین ــالو4  ک ــی فارموس ــدی و پژوهش ــه  تولی   مجموع

مترمربــع در منطقــه  روســتوف5  روســیه واقــع شده اســت و دارای بیــش از 220 نفــر نیــروی 
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کار بــوده و ظرفیــت تولیــد ســاالنه آن برابــر بــا 50 تــن اســت. ایــن مجموعــه تمــام چرخــه  

تحقیــق و توســعه، ســنتز و تولیــد مــواد دارویــی فعــال را در اختیــار دارد و قــادر بــه تولیــد 50 

ــاز ســاخت داروهــای مورداســتفاده در درمــان  ــوع مــاده  دارویــی فعــال اســت کــه پیش نی ن

بیماری هــا  ســایر  و  درون ریــز  خونی/ویروسی/روماتیســم/غدد  بیماری هــای  ســرطان، 

هســتند. 

ــاحت  ــه مس ــی ب ــه در زمین ــس1  ک ــپوتنیک تکنوپولی ــن اس ــد واکس ــه  تولی   کارخان

ــع در مســکو واقــع شده اســت و دارای بیــش از 500 نفــر نیــروی کار اســت.  27000 مترمرب

ــیه  ــتی در روس ــوالت زیس ــد محص ــای تولی ــن مجموعه ه ــی از بزرگ تری ــه یک ــن کارخان ای

ــا  ــروس کرون ــد وی ــپوتنیک وی ض ــن اس ــر، واکس ــال حاض ــت. در ح ــرقی اس ــای ش و اروپ

ــود.  ــد می ش ــه تولی ــن کارخان ــط ای توس

  کارخانــه  داروســازی اُرتــات2  کــه در زمینــی بــه مســاحت 8300 مترمربــع در منطقــه  

کاســتروما3  در روســیه واقــع شده اســت و دارای بیــش از 350 نفــر نیــروی کار بــوده و 

ظرفیــت تولیــد ســاالنه آن برابــر بــا 43 میلیــون واحــد اســت. ایــن کارخانــه در زمینــه تولیــد 

محصــوالت دارویــی نهایــی و بســته بندی بــا فنــاوری پیشــرفته فعالیــت دارد. محصــوالت ایــن 

ــق می شــود.  ــال و قلم هــای تزری ــودر، وی ــرص، پمــاد، پ ــواع کپســول، ق ــه شــامل ان کارخان

ــی بیــش از 10 شــرکت  ــه بومی ســازی محصــوالت داروی ــق ب ــن موف ــه همچنی ــن کارخان ای

ــت.  ــی شده اس ــازی بین الملل ــزرگ داروس ب

ــا ســرمایه ای بیــش  ــار و ب ــه مســاحت 4/5 هکت ــی ب ــرا 4  کــه در زمین ــه  آراُپ   کارخان

از 6 میلیــارد روبــل در مســکو در دســت احــداث اســت. انتظــار مــی رود مرحلــه  اول آن در 

ســال 2021 بــه بهره بــرداری برســد. ایــن کارخانــه بــر ســاخت انــواع دارو بــرای بیمارهــای 

ــن  ــی، نارســایی های مزم ــوژی، مشــکالت تنفســی، بیماری هــای روان ــی، آنکول قلبی-عروق
1  Sputnik Technopolis
2  Ortat
3  Kostroma
4  R-Opra
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1  Illertissen
2  Radiotherapy Equipment Factory
3  Varian Medical Systems
4  Dubna

کلیــوی و بیمــاری ام اس متمرکــز اســت. 

  شــرکت آرفــارم کارخانــه ای بــه مســاحت 4/6 هکتــار در باکــو پایتخــت آذربایجــان 

ــاالنه  ــد س ــت تولی ــروی کار و ظرفی ــر نی ــش از 300 نف ــه دارای بی ــت ک ــداث نموده اس اح

ــن  ــدی ای ــارچ اســت. محصــوالت تولی ــروس و ضــد ق ــون واحــد داروی ضــد وی 250 میلی

ــی/  ــت، بیماری هــای قلبی-عروقی/دســتگاه عصب ــدز، هپاتی ــان بیمــاری ای ــه در درم کارخان

تنفســی و دیابــت کاربــرد دارد. عــالوه بــر این هــا، انــواع آنتی بیوتیــک و مــواد مــورد 

ــه  ــا اشــعه ایکــس نیــز توســط ایــن کارخان ــرداری ب اســتفاده در دســتگاه ام آر آی و تصویرب

ــه آر فــارم در آذربایجــان اســت کــه مشــتمل  ــه اولیــن کارخان تولیــد می شــود. ایــن کارخان

بــر واحدهــای تولیــد، آزمایشــگاه و لجســتیک اســت. به عــالوه، برنامه هــای متعــددی 

جهــت توســعه  ایــن مجموعــه و افــزودن امکانــات آموزشــی نیــروی کار در آینــده طراحــی 

ــد.  ــل می کن ــان تبدی ــور آذربایج ــازی کش ــب داروس ــه قط ــه آن را ب ــت ک شده اس

ــهر  ــان در ش ــع در آلم ــاحت 12000 مترمرب ــه مس ــه ای ب ــارم کارخان ــرکت آرف   ش

ایلرتیســن1  احــداث نموده اســت کــه دارای بیــش از 400 نفــر نیــروی کار و ظرفیــت تولیــد 

ســاالنه 4 میلیــارد واحــد اســت. ایــن کارخانــه بــا قدمتــی صدســاله محصــوالت خــود را بــه 

ــد. ــادر می کن ــور ص ــش از 150 کش بی

ــتگاه های  ــده دس ــد تولیدکنن ــا واح ــن و تنه ــی2  اولی ــاوری پرتودرمان ــه فن   کارخان

شــتاب دهنده  خطــی پزشــکی در روســیه بــه شــمار می آیــد. شــایان ذکــر اســت ایــن 

ــوند  ــاخته می ش ــان3  س ــی واری ــرکت آمریکای ــاوری ش ــازی فن ــق بومی س ــتگاه ها ازطری دس

ــژه   ــه  وی ــه در منطق ــن کارخان ــد. ای ــرد دارن ــیه کارب ــرطان در روس ــاری  س ــان بیم و در درم

ــرار دارد و از ســال 2019 توانسته اســت دو مــدل دســتگاه شــتاب دهنده   ــا4  ق اقتصــادی دوبن

ــز  ــان ســال 2020 نی ــد و در پای ــد کن ــرژی )Unique و Clinac iX( را تولی ــرژی و پران کم ان
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موفــق بــه بومی ســازی مــدل Halcyon شده اســت. 

  همکاری های بین المللی

ــتی و  ــاوری زیس ــزرگ فن ــرکت های ب ــا ش ــیاری ب ــترک بس ــای مش ــارم پروژه ه آرف

داروســازی در کشــورهایی ماننــد ژاپــن، کــره جنوبــی، ایــاالت متحــده، بلژیــک، آلمــان، 

بریتانیــا و ســوئیس در حوزه هــای مختلــف پژوهشــی و تولیــدی در رشــته هایی ازقبیــل 

ــای  ــوژی )بیماری ه ــت، روماتول ــب، هپاتی ــای قل ــوی، بیماری ه ــای کلی ــرطان، بیماری ه س

مفاصــل و بافــت همبنــد( و ویروس شناســی در دســت اجــرا دارد. ایــن شــرکت در پروژه های 

بین المللــی انتقــال فنــاوری، صــدور گواهــی ســاخت و تجاری ســازی محصــوالت دارویــی 

و زیســتی ســابقه درخشــانی دارد و مایــل بــه همــکاری بــا کشــورهای دیگــر در حوزه هــای 

زیــر اســت:

ــارم عضــو ائتالف هــای  ــد و تجاری ســازی داروهــا: شــرکت آرف   بومی ســازی تولی

جهانــی ماننــد انجمــن بین المللــی تولیدکننــدگان دارو )AIPM(1 و انجمــن تولیدکننــدگان 

بــا بســیاری  بــوده و دارای توافق هــای همــکاری دوجانبــه   2)ARPM( داروی روســیه

مطابــق  آرفــارم  تولیــدی  واحدهــای  دنیاســت.  بــزرگ  داروســازی  شــرکت های  از 

ــد  ــل می کنن ــد )GMP( عم ــوب تولی ــرایط خ ــزو )ISO( و ش ــی ای ــتانداردهای بین الملل اس

و مجهــز بــه تجهیــزات فنــاوری انســداد3  و اتــاق تمیــز4  هســتند و به مــدد مدیریــت مؤثــر و 

کارآمــد خــود در بخــش لجســتیک و انبــار ازجملــه شــرکت های برتــر در زمینــه مدیریــت 

ــد.  ــمار می آین ــه ش ــه ب ــره  عرض زنجی

  پژوهــش: شــرکت آرفــارم از واحــد اختصاصــی تحقیــق و توســعه برخــوردار اســت 

ــابه های  ــا و مش ــاره  داروه ــق درب ــه تحقی ــی ب ــی و بین الملل ــرکای روس ــکاری ش ــا هم ــه ب ک

1  Association of International Pharmaceutical Manufacturers
2  Association of Russian Pharmaceutical Manufacturers
 

4  Clean Room

3   فنــاوری انســداد )Barrier Technology(: نوعــی فنــاوری کــه در آن بــه روش هــای مختلــف مانــع از تأثیــر شــرایط 
نامطلــوب محیطــی بــر مــواد غذایــی می شــود.
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انــواع  و  بین المللــی  برنامه هــای تحقیقاتــی  ایــن شــرکت  زیســتی جدیــد می پــردازد. 

ــان  ــا محقق ــر را طــی همــکاری ب ــای موث ــرای مولکول ه ــی ب ــی و بالین آزمایشــات پیش بالین

بین المللــی اجــرا می کنــد. 

ــر مشــارکت در زمینــه ســاخت دارو و محصــوالت    تجهیــزات پزشــکی: عــالوه ب

ــه،  ــل دارد و درنتیج ــز تمای ــکی نی ــزات پزش ــد تجهی ــه تولی ــارم ب ــرکت آرف ــط، ش مرتب

 Canon پروژه هــای مشــترکی را بــا تولیدکننــدگان بــزرگ تجهیــزات پزشــکی ماننــد

آغــاز کرده اســت.   Varian و   Medical Systems, Fujifilm, Illumina

جهت اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت مراجعه شود. )24(

شرکت وکتور- بست

ــی  ــون یک ــت، اکن ــه کار کرده اس ــاز ب ــال 1991 آغ ــه از س ــت1 ک ــرکت وکتور- بس ش

ــوع( و  ــش از 400 ن ــزاELISA( 2( )بی ــدگان پیشــگام کیت هــای تشــخیصی االی از تولیدکنن

پی ســی آر3  در روســیه اســت. در حــال حاضــر، 600 نــوع کیــت تشــخیصی بــرای بیمــاری 

ــی- ــای قلب ــل، بیماری ه ــی، س ــی، کم خون ــای مقاربت ــی، بیماری ه ــت ویروس ــدز، هپاتی ای

ــد  ــرکت تولی ــن ش ــط ای ــی توس ــای ویروس ــواع عفونت ه ــوارش و ان ــتگاه گ ــی و دس عروق

ــابه  ــوالت مش ــا محص ــه ب ــت در مقایس ــر کیفی ــی از نظ ــری خوب ــه از رقابت پذی ــود ک می ش

ــتند.  ــوردار هس ــرکت ها برخ ــایر ش ــط س ــدی توس تولی

فضــای تولیــدی وکتور-بســت حــدود 20،000 مترمربــع اســت کــه بیــش از 800 نفــر 

ــت  ــا 100،000کی ــر ب ــز براب ــرکت نی ــن ش ــه ای ــد ماهان ــت تولی ــد. ظرفی ــتغال دارن در آن اش

اســت. ایــن شــرکت دارای 8 نمایندگــی در روســیه و چندیــن دفتــر توزیــع در کشــورهای 

مختلــف اســت. 
1  Vector-Best
2  Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
3  PCR

برخی از شرکت های فناوری زیستی روسیه
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ــرکت  ــایت ش ــه وب س ــت ب ــوالت وکتور-بس ــاره  محص ــتر درب ــات بیش ــت اطالع جه

ــود. )28( ــه ش مراجع

 

شرکت کروماتک

حــوزه   مهندســان  از  گروهــی  توســط   1991 ســال  در  کروماتــک1  شــرکت 

ــرکت  ــن ش ــه، ای ــال ها تجرب ــدد س ــت. به م ــته شده اس ــان گذاش ــی گازی2  بنی کروماتوگراف

هم اکنــون یکــی از پیشــگامان صنعــت کروماتوگرافــی گازی در روســیه و کشــورهای 

مســتقل همســود محســوب می شــود. ایــن شــرکت در فضایــی بــه مســاحت 14000 مترمربــع 

ــای  ــتیبانی و واحده ــات پش ــد خدم ــعه، واح ــق و توس ــز تحقی ــامل مرک ــه ش ــت ک ــع اس واق

ــه  تولیــد می شــود و بیــش از 350 مهنــدس، محقــق و نیــروی کار مجــرب در آن مشــغول ب

ــتند.  کار هس

  تاسیسات و تجهیزات

ــز  ــگاه مجه ــن آزمایش ــامل چندی ــک ش ــرکت کرومات ــعه  ش ــق و توس ــز تحقی   مرک

ــه و  ــزاری؛ مطالع ــخت افزاری و نرم اف ــی، س ــات مکانیک ــی قطع ــه طراح ــه در زمین ــت ک اس

ــد.  ــت دارن ــا فعالی ــتیبانی از آن ه ــن ها و پش ــاخت اپلیکیش ــا؛ س ــت ابزاره تس

ــرل  ــد کنت ــد، واح ــط تولی ــر خ ــتمل ب ــک مش ــرکت کرومات ــدی ش ــات تولی   تاسیس

کیفیــت و آزمایشــگاه تســت اســت. سیســتم کنتــرل عــددی کامپیوتــری )CNC(3 ، دســتگاه 

تــراش، دســتگاه جــوش، دســتگاه جــوش لیــزری، دســتگاه های پــرس و خــم، انــواع 

ــش  ــتفاده در بخ ــین  آالت مورداس ــه ماش ــره ازجمل ــق و غی ــری دقی ــتگاه های اندازه گی دس

ــن شــرکت هســتند. ــد ای تولی

1  Chromatc

 

3  Computer Numerical Control 

ــرای جداســازی  ــا ســوانگاری )Gas Chromatography( روشــی در علــم شــیمی اســت کــه ب 2  کروماتوگرافــی ی

ــور می دهــد.  ــاده  جــاذب( عب ــاز ســاکن )م ــر( را از روی ف ــاز متحــرک )نوعــی گاز بی اث ــوط، ف اجــزای مخل
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  محصوالت

شــرکت کروماتــک دارای طیــف متنوعــی از محصــوالت اســت کــه بــا برخــورداری از 

گواهــی ایــزو 9001 از نظــر کیفــی در ســطح مطلوبــی در بــازار بین المللــی کروماتوگرافــی 

ــای گازی،  ــد از: کروماتوگراف ه ــوالت عبارتن ــن محص ــی از ای ــد. برخ ــرار دارن گازی ق

ــای  ــز، فیلتره ــوای تمی ــای ه ــی، ژنراتوره ــای نیتروژن ــی، ژنراتوره ــای هیدروژن ژنراتوره

ــرداری خــودکار و دســتی1 . کاتالیــزوری، دســتگاه های دفــع حرارتــی و دســتگاه های نمونه ب

  شبکه  توزیع کنندگان جهانی

شــرکت کروماتــک دارای نمایندگی هــای متعــددی جهــت توزیــع محصــوالت خــود 

ــگالدش،  ــالروس، بن ــتان، ب ــتان، قزاقس ــان، گرجس ــر آذربایج ــف نظی ــورهای مختل در کش

ــوس، میانمــار،  ــی، الئ ــزی، کــره جنوب ــزی، مال ــده(، اندون ــد )4 نماین ــوج، هن ــی، کامب برونئ

نپــال، فیلیپیــن، ســنگاپور، ســریالنکا، تایــوان، تایلنــد، ویتنــام، پاکســتان، ترکیــه )2 نماینــده(، 

ــک،  ــد، بلژی ــم صهیونیســتی، ایرلن ــی، عــراق، قطــر، مصــر، اردن، رژی ــارات متحــده عرب ام

ــد. ــا می باش ــا و تانزانی ــلوواکی، بریتانی ــورگ، اس ــد، لوکزامب هلن

جهت اطالعات بیشتر به وب سایت کروماتک مراجعه شود. )11(
 

شرکت شلکوو بیوکامبینات

ــا مالکیــت دولتــی اســت  شــرکت شــلکوو بیوکامبینــات2 یــک شــرکت داروســازی ب

ــه کار کــرده و  ــاز ب ــک کارگاه کوچــک در نزدیکــی مســکو آغ کــه در ســال 1924 از ی

ــد  ــه تولی ــر در زمین ــال حاض ــترش داده و در ح ــود را گس ــای خ ــه  فعالیت ه ــج دامن به تدری

داروهــای ایمونوبیولوژیــک جهــت کاربردهــای دامپزشــکی فعالیــت دارد. در حــال حاضــر، 

بیــش از 600 نفــر نیــروی کار مجــرب شــامل شــیمیدانان )گرایــش زیســت(، دامپزشــکان، 

1  Headspace AutoSamplers and Manual Headspace Samplers
2  Shchelkovo Biocombinat

برخی از شرکت های فناوری زیستی روسیه
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مهندســان، تکنســین ها و کارشناســان حرفــه ای علــوم آزمایشــگاهی در ایــن شــرکت مشــغول 

فعالیــت هســتند. محصــوالت ایــن شــرکت شــامل انــواع واکســن بیماری هــای دامــی ماننــد 

ــال1 ، واکســن  ــاری، واکســن بروس ــب برفکــی، واکســن ه ــی ت ــک و چندظرفیت واکســن ت

ــاری  ــرای بیم ــخیصی ب ــای تش ــواع کیت ه ــب  و ان ــس(3  اس ــروس هرپ ــی2  )وی رینوپنومون

دام هــا می شــود. درواقــع، ایــن شــرکت بزرگ تریــن تولیدکننــده  واکســن دامــی در روســیه 

محســوب می شــود و محصــوالت آن در تمــام مراحــل چرخــه  تولیــد دارای  گواهینامــه ایــزو 

9001 و گواهینامــه شــرایط خــوب تولیــد هســتند. 

  همکاری های بین المللی

ــت  ــرفته  جه ــات پیش ــزات و تاسیس ــه تجهی ــز ب ــات مجه ــلکوو بیوکامبین ــرکت ش ش

و  پیشــرفته  ایزولــه   ویواریــوم  مثــال،  )به عنــوان  دامــی  تولیــد واکســن های  و  ســاخت 

دســتگاه های تیتراســیون4  ویــژه  تولیــد و تکثیــر حیوانــات آزمایشــگاهی و تجهیــزات تســت 

حیوانــات بــه روش عفونــت مســتقیم بــا عامــل بیمــار ی زا( بــوده و از آمادگــی کامــل جهــت 

ــه  ــا توج ــت. ب ــوردار اس ــی برخ ــرکای بین الملل ــرای ش ــی ب ــد پیمان ــای تولی ــرای پروژه ه اج

ــا آن از  ــکاری ب ــارکت و هم ــت، مش ــی اس ــت دولت ــرکت دارای مالکی ــن ش ــه ای ــه این ک ب

ــود.  ــد ب ــی برخــوردار خواه ــن باالی تضمی

جهت اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت مراجعه شود. )8(

شرکت استاوروپول بیوفکتوری

شــرکت دولتــی اســتاوروپول بیوفکتــوری5  در ســال 1930 تحت نظــارت وزارت 

ــد  واکســن های دامــی  ــه تولی ــن شــرکت در زمین کشــاورزی روســیه تاســیس شده اســت. ای

1  Brucella 
2  Rhinopneumonitis
3  Herpesvirus
4  Titration 
5   Stavropol Biofactory
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بــرای پرنــدگان و دام اعــم از گوســفند و بز و گاو و ســایر حیوانات فعالیــت دارد. محصوالت 

آن براســاس گواهینامــه شــرایط خــوب تولیــد روســیه تولیــد می شــوند کــه به طــور مرتــب 

براســاس مقتضیــات موردنظــر کشــورهای بلغارســتان، آلمــان و ترکیــه به روزرســانی 

می شــوند )ایــن شــرکت دارای گواهینامــه شــرایط خــوب تولیــد ایــن کشــورها نیــز 

ــه کشــورهای مســتقل  می باشــد(. شــرکت اســتاوروپول بیوفکتــوری محصــوالت خــود را ب

همســود، اتحادیــه  اروپــا، خاورمیانــه، آســیای مرکــزی و شــمال آفریقــا نیــز صــادر می کنــد. 

  همکاری های بین المللی

شــرکت اســتاوروپول بیوفکتــوری در زمینــه  تولیــد پیمانــی و توزیــع محصــوالت 

ــد  ــه  تولی ــت چرخ ــه مطابق ــه ب ــا توج ــد. ب ــکاری می کن ــی هم ــرکای بین الملل ــا ش ــود ب خ

ــزرگ  ــرکت های ب ــد، ش ــوب تولی ــرایط خ ــی ش ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــرکت ب ــن ش ای

داروســازی بــا اطمینــان فرآینــد تولیــد، عرضــه و تجاری ســازی محصــوالت خــود را بــه آن 

ــوری  ــتاوروپول بیوفکت ــرکت اس ــا ش ــکاری ب ــای هم ــی، مزای ــور کل ــد. به ط ــول می کنن مح

ــارت اســت از: عب

  برخورداری از چندین دهه تجربه در زمینه ساخت و تولید محصوالت زیستی؛ 

  برخورداری از تاسیسات و تجهیزات پیشرفته و با استانداردهای بین المللی؛

  داشتن متخصصان مجرب و موردتایید جهت اجرای پروژه های تولید پیمانی؛

  برخورداری از تجربیات موفق در زمینه اجرای پروژه های تولید پیمانی؛ و 

  داشتن مالکیت دولتی و بدین ترتیب اطمینان از پایبندی آن به تحقق تعهدات خود.

جهت اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت مراجعه شود )13(
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شرکت اِواالر

ــز  ــد »مرک ــق ارش ــوا2 - محق ــا پروکوپی ــط الریس ــال 1991 توس ــرکت اِواالر1  در س ش

ــی  ــد و ط ــیس ش ــد تاس ــا 12 کارمن ــای4  ب ــه  آلت ــدرال«3 - در منطق ــد ف ــات و تولی تحقیق

ســال های بعــدی بــا جــذب نیروهــای متخصــص و ثبــت چندیــن پتنــت در داخــل و خــارج 

از کشــور و کســب گواهینامه هــای اســتاندارد بین المللــی ازجملــه گواهینامــه  شــرایط 

ــز در  ــس از آن نی ــرد. پ ــدا ک ــترش پی ــت )NSF(5  گس ــی بهداش ــاد مل ــد از بنی ــوب تولی خ

ــن شــعبه  خــود در  ســال 2005 نمایندگــی خــود را در شــهر مســکو و در ســال 2020 دومی

ــود. ــاح نم ــای را افتت ــوری آلت جمه

ــه  ــی و تغذی ــای گیاه ــه  داروه ــی در زمین ــرکتی تخصص ــوان ش ــرکت اِواالر به  عن ش

محســوب می شــود و اســتفاده از ترکیبــات طبیعــی، موثــر، باکیفیــت و مــدرن ماننــد 

داروهــای گیاهــی و مکمل هــای غذایــی جهــت حفــظ ســالمتی و بهبــود کیفیــت زندگــی 

ــا  ــه 30 ســال اســت کــه ب ــه شــمار می آیــد. ایــن شــرکت نزدیــک ب مأموریــت اصلــی آن ب

تلفیــق دانــش ســنتی و دســتاوردهای علمــی جدیــد موفــق بــه اجــرای پروژه هــای علمــی و 

تحقیقاتــی و نوآوری هــای متعــدد در حــوزه  فناوری هــای تولیــدی شده اســت. 

ــی  ــداف اصل ــه اه ــرکت اِواالر ازجمل ــه ش ــته ب ــای وابس ــره داروخانه ه ــعه  زنجی توس

ــورداری از  ــب، برخ ــذاری مناس ــر قیمت گ ــی ب ــت مبن ــاذ سیاس ــد. اتخ ــمار می آین ــه ش آن ب

ــن  ــوت ای ــاط  ق ــوان نق ــه اي به عن ــات مشــاوره  حرف ــه  خدم ــوب و ارائ ــي مطل ــت مکان موقعی

ــرکت  ــوالت ش ــه  محص ــواد اولی ــه م ــه این ک ــه ب ــا توج ــوند. ب ــداد می ش ــا قلم داروخانه ه

ــن  ــوالت ای ــود، محص ــن می ش ــای تامی ــای آلت ــرکت در کوه ه ــزارع ش ــق م اِواالر ازطری

1 Evalar
2  Larisa Prokopieva
3  Federal Research and Production Center ALTAI
4  Altai Krai
5  National Sanitation Foundation 
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ــه ســایر رقبــا برخوردارنــد و درنتیجــه، می توانــد آن هــا  شــرکت از مزیــت رقابتــی نســبت ب

را بــا قیمــت پایین تــر بــه بــازار عرضــه نمایــد. محصــوالت ایــن شــرکت شــامل بیــش از 300 

نــوع دارو و مــواد افزودنــی زیســتی فعــال اســت کــه در قالــب انــواع قــرص، کپســول، تنتــور 

ــوند.  ــه می ش ــی عرض ــواد آرایش ــا و م ــه ای، روغن ه ــای کیس ــره، چ ــی، قط گیاه

ــبد  ــت دارد و در س ــا فعالی ــگیری از بیماری ه ــه پیش ــن در زمین ــرکت اِواالر همچنی ش

تولیــد آن بیــش از 300 نــوع مکمــل غذایــی بــرای پیشــگیری از بیماری هــای قلبی-عروقــی، 

ــرل وزن و مشــکالت مفاصــل و  ــوي و کنت ــد، کلی ــدی، دســتگاه گــوارش، غــده  تیروئی کب

ســتون فقــرات وجــود دارد.

ــای  ــی از تولیدکننده ه ــوی، یک ــی ق ــی و صنعت ــگاه علم ــتن پای ــا داش ــرکت اِواالر ب ش

ــی و داروهــای طبیعــی در فدراســیون روســیه محســوب می شــود.  ــی مکمل هــای غذای اصل

ایــن شــرکت چندیــن بــار موفــق بــه کســب عنــوان برنــد اول در روســیه شده اســت و 3 بــار 

نیــز به عنــوان تولیدکننــده  برتــر ســال در میــان تولیدکننده هــای داروهــاي طبیعــي روســي و 

خارجــي انتخــاب شــده و موفــق بــه دریافــت جایــزه  »ایــده  ســالمتي« شده اســت.

داروخانه هــای زنجیــره ای وابســته بــه شــرکت اِواالر در نیمــه  اول ســال 2020 جــزء 100 

ــد. ایــن شــرکت یکــی از معــدود شــرکت های  ــا از نظــر درآمــد بوده ان ــر دنی ــه  برت داروخان

ــه اســتانداردهای ISO و  روســی اســت کــه تمــام اســتانداردهای بین المللــی کیفیــت ازجمل

ــد. ــت می کن FSSC 22000 را رعای

  همکاری های بین المللی

ــش از 10  ــازي دارد و بی ــي داروس ــاي جهان ــی در بازاره ــور فعال ــرکت اِواالر حض ش

ــش  ــه بی ــرکت ب ــن ش ــوالت ای ــد. محص ــادر می کن ــود را ص ــوالت خ ــد از کل محص درص

از 20 کشــور جهــان ازجملــه اتریــش، ارمنســتان، بــالروس، انگلســتان، مجارســتان، آلمــان، 

گرجســتان، قزاقســتان، قرقیزســتان، لتونــي، لبنــان، مغولســتان، صربســتان، اســلواکي، ایــاالت 
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متحــده آمریــکا، ترکمنســتان، ترکیــه، اوکرایــن، فرانســه، ازبکســتان و قبــرس صــادر 

می شــود و در کشــورهای نامبــرده ثبــت می شــوند. شــرکت اِواالر از ســال 2014 دارای دفتــر 

نمایندگــي در شــهرهای میامــي، پاریــس و براتیســالوا اســت. به عــالوه، ایــن شــرکت موفــق 

ــه گســترش حضــور خــود در بازارهــاي بین المللــي ازطریــق فــروش آنالیــن شده اســت و  ب

ــداري کــرد.  ــازون خری ــوان از ســایت آم داروهــاي طبیعــي اِواالر را مي ت

ــایت  ــان وب س ــود– زب ــه ش ــرکت مراجع ــایت ش ــه وب س ــتر ب ــات بیش ــت اطالع جه

ــت. )15( ــی اس روس

شرکت بوهرینگر اینگلهایم

شــرکت بوهرینگــر اینگلهایــم1  یــک شــرکت دارویــی خانوادگــی متعلــق بــه آلبــرت 

بوهرینگــر2  اســت کــه در ســال 1885 در شــهر اینگلهایــم )آلمــان( تاســیس شده اســت. ایــن 

شــرکت یکــی از 20 شــرکت برتــر دارویــی جهــان اســت و نزدیــک بــه 52 هــزار کارمنــد 

ــه عرضــه محصــوالت خــود در  ــدازی 142 دفتــر در سراســر جهــان موفــق ب ــا راه ان دارد و ب

بازارهــای بین المللــی شده اســت. دفتــر نمایندگــی رســمی ایــن شــرکت در مســکو در ســال 

ــود در  ــات خ ــه  خدم ــدت و ارائ ــداف بلندم ــق اه ــور تحق ــت و به منظ ــاح شده اس 1992 افتت

ســطح جهانــی، ایــن شــرکت در اکثــر کشــورهای جهــان نیــز دارای نمایندگــی اســت: 20 

ــاره   ــور در ق ــی و 2 کش ــور آفریقای ــکا، 18 کش ــاره  آمری ــور از ق ــی، 9 کش ــور اروپای کش

اســترالیا و 20 کشــور آســیایی ازجملــه ایــران.

  حوزه  اصلی فعالیت و محصوالت تولیدی

ــر  ــی موث ــد داروهای ــم شــامل تولی ــت شــرکت بوهرینگــر اینگلهای ــی فعالی حــوزه  اصل

بــرای درمــان بیماری هــای تنفســی، بیماری هــای قلبی-عروقــی، ســرطان، پارکینســون، 

1 Boehringer Ingelheim
2  Albert Boehringer
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1  Thromboembolism 
2  European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
3  Biberach 
4   Dresden

ایــدز، ترومبوآمبولــی1 ، بیماری هــای مغزی-عروقــی، دیابــت شــیرین و هپاتیــت و همچنیــن 

تولیــد محصــوالت فنــاوری زیســتی اســت. ایــن شــرکت از بــدو تأســیس خــود بــه مطالعــه، 

تحقیــق و تولیــد نوآورانــه  دارو بــرای انســان و حیوانــات پرداختــه و عضــو فعــال فدراســیون 

صنایــع و اتحادیه هــای دارویــی اروپــا)EFPIA(2  اســت. محصــوالت برتــر ایــن شــرکت در 

ــت. ــان داده شده اس ــدول 6 نش ــال 2020 در ج س

  جدول6 : محصوالت برتر شرکت بوهرینگر اینگلهایم در سال 2020

داروهای حیوانی داروهای انسانی

 NEXGARD®  

FRONTLINE®  

HEARTGARD®  

CIRCOFLEX®/FLEXCOMBO®  

JARDIANCE®  

OFEV®  

SPIRIVA®  

TRAJENTA/JENTADUETO®  

  همکاری های بین المللی

ــش در  ــا و اتری ــن، ایتالی ــکا، ژاپ ــان، آمری ــور آلم ــرکت در 5 کش ــن ش ــعبه های ای ش

حــوزه  مطالعــات و تحقیقــات علمــی فعالیــت می کننــد و بــا دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی 

ــه، ایــن شــرکت در آلمــان  ــد. به عنــوان نمون ایــن کشــورها همکاری هــای گســترده ای دارن

ــراخ3   ــهر بیب ــردی ش ــوم کارب ــگاه عل ــا دانش ــترک ب ــی مش ــات علم ــرای تحقیق ــال اج در ح

ــی شــهر  ــا دانشــگاه فن ــروژه  مشــترک هــم ب ــن پ ــاوری زیســتی اســت و چندی در حــوزه  فن

درســدن4  در زمینــه  دیابــت در دســت اجــرا دارد. اغلــب شــعبه های ایــن شــرکت در ســایر 

کشــورها در حــوزه  تولیــد نیــز فعالیــت دارنــد. 
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مهم ترین حوزه های تحقیقاتی این شرکت در شعبه های مذکور عبارتند از:

  ایمونولوژی و بیماری های تنفسی؛

  بیماری های قلبی و اختالالت متابولیکی؛

  بیماری های سیستم عصبی مرکزی؛

  تعدیل سیستم ایمنی و کشف مواد زیستی جدید؛ و

  تولید داروهای پیش بالینی. 

جهت اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت مراجعه شود. )10( 

شرکت فناوری زیستی آرماویر

 حفــظ و ارتقــای تــوان علمــی و تولیــدی فدراســیون روســیه در زمینــه  تولیــد داروهــای 

ــت  ــوان اولوی ــات به عن ــان حیوان ــگیری و درم ــرای پیش ــن ب ــر و ایم ــک موث ایمونوبیولوژی

اصلــی شــرکت آرماویــر1  محســوب می شــود. ایــن شــرکت بیــش از 80 نــوع داروی 

ــد. ــد می کن ــت را تولی ــفارش دول ــه س ــن هایی ب ــه واکس ــک ازجمل ایمونوبیولوژی

ــی و  ــد داروهــای اســتریل کــه جــزء داروهــای حیات ایــن شــرکت از ســال 2002 تولی

مورد نیــاز هســتند را آغــاز کرده اســت و در حــال حاضــر، بیــش از 25 نــوع دارو مطابــق بــا 

اســتانداردهای بین المللــی شــرایط خــوب تولیــد و قوانیــن روســیه تولیــد می کنــد. شــرکت 

آرماویــر بیــش از 15 نــوع داروی ســاخت خــود را بــه کشــورهای مختلــف صــادر می کنــد.

بــا آنکــه ســاخت داروهــای ایمونوبیولوژیــک موثــر و ایمــن بــرای پیشــگیری و درمــان 

بیماری هــای حیوانــات اولویــت اصلــی شــرکت آرماویــر اســت، امــا ایــن شــرکت در حــوزه 

تولیــد داروهــای انســانی نیــز فعالیــت می کنــد. شــایان ذکــر اســت فهرســت 51 نــوع داروی 

ــی از  ــه برخ ــت ک ــود اس ــرکت موج ــایت ش ــانی در وب س ــوع داروی انس ــی و 19 ن حیوان
1 Armavir Biofactory
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ــت:  ــان داده شده اس ــدول 7 نش ــوالت در ج ــن محص ــن ای مهم تری

  جدول 7: داروهای حیوانی و انسانی تولیدی شرکت آرماویر

داروهای انسانی )4 محصول اصلی( داروهای حیوانی

)Aminophylline( آمینوفیلین

)Taurine( تورین

)Piracetam( پیراستام

 )Papaverine( پاپاورین

داروهای ضد میکروبی )28 محصول(

داروهای درمانی و پیشگیری کننده )7 محصول(

داروهای شیمیایی )6 محصول(

داروهای ضد ویروس )3 محصول(

داروهای تشخیصی )3 محصول(

داروهای ضد قارچ )2 محصول(

داروهای محرک )2 محصول(

ــوزه   ــرکت در ح ــن ش ــد ای ــر می رس ــه نظ ــده ب ــام ش ــی های انج ــه بررس ــه ب ــا توج ب

بین المللــی فعالیــت خاصــی نــدارد و بیشــتر بــر روی بــازار داخلــی متمرکــز اســت و 

 )http://zakupki.gov.ru/( ــیه ــد روس ــی خری ــال دولت ــق پورت ــود را از طری ــوالت خ محص

بــه فــروش می رســاند.

ــایت  ــان وب س ــود– زب ــه ش ــرکت مراجع ــایت ش ــه وب س ــتر ب ــات بیش ــت اطالع جه

ــت. )6( ــی اس روس

برخی از شرکت های فناوری زیستی روسیه
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شرکت تحقیقاتی و تولیدی مدیانا-فیلتر

ــز  ــر مرک ــاس نظ ــال 1971 براس ــر1  در س ــدی مدیانا-فیلت ــی و تولی ــرکت تحقیقات ش

ــوآوری  ــکار گــروه ن ــه ابت ــرق مســکو)MPEI(2 و ب ــه  موسســه  مهندســی ب ــاوری نوآوران فن

ــه آب  ــای تصفی ــازی فناوری ه ــدف نوس ــا ه ــیه ب ــیون روس ــوم فدراس ــعه  وزارت عل و توس

ــدف  ــی ه ــه آب صنعت ــرای تصفی ــایی ب ــای غش ــرای فناوری ه ــعه و اج ــد. توس ــیس ش تأس

اصلــی ایــن شــرکت محســوب می شــود کــه باعــث تولیــد آب فوق العــاده خالــص 

بــا روش هــای ســازگار بــا محیط زیســت ماننــد میکروفیلتراســیون3 ، اولترافیلتراســیون4 ، 

نانوفیلتراســیون5 ، اســمز معکــوس6  و الکترودیونیزاســیون مــداوم7  می شــود. شــرکت 

همــواره ســعی دارد فناوری هــای جدیــد تصفیــه آب ماننــد تصفیــه  معــرف8 ، شفاف ســازی 

ــه ســرعت کســب  ــی11  را ب ــادل یون )سدیمانتاســیون(9 ، فیلتراســیون مکانیکــی10  و روش تب

 نمایــد و در تولیــد محصــوالت خــود بــه کار  بــرد. در حــال حاضــر، شــرکت مدیانا-فیلتــر از 

شــرکت های پیشــرو در صنعــت تصفیــه آب و فاضــالب اســت و تجربیــات زیــادی در زمینــه 

ــاخه های  ــرای ش ــی ب ــتانداردهای بین الملل ــن اس ــا باالتری ــه  آب ب ــتم های تصفی ــاخت سیس س

مختلــف صنعــت دارد. ایــن شــرکت بزرگ تریــن تولیدکننــده  تجهیــزات اصلــی تصفیــه  آب 

و فاضــالب در روســیه محســوب می شــود و مشــتریان آن بیشــتر شــامل کشــورهای اتحــاد 

جماهیــر شــوروی ســابق می شــوند. هم اکنــون، بیــش از 300 نفــر در ایــن شــرکت مشــغول بــه 

1   MEDIANA-FILTER
2  Moscow Power Engineering Institute
3  Microfiltration
4  Ultrafiltration
5  Nano filtration
6  Reverse Osmosis
7  Continuous Electrodeionization
8  Reagent Treatment
9  Clarification (sedimentation)
10  Mechanical Filtration
11  Ion Exchange
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کار هســتند. تیــم متخصصــان شــرکت متشــکل از 20 محقــق بــا مــدرک دکتــرای تخصصــی 

اســت کــه دانــش و تجــارب عملــی و تحقیقاتــی گســترده ای در زمینــه تصفیــه آب دارنــد. 

ــر 3100 مترمکعــب در ســاعت از قابلیت هــای  ــا ظرفیــت حداکث ــن  شــرکت ب واحدهــای ای

باالیــی برخــوردار هســتند و بیــش از 1000 شــرکت صنعتــی بــا موفقیــت از آن هــا اســتفاده 

ــیون  ــات فدراس ــت اختراع ــد اداره ثب ــرکت موردتایی ــن ش ــر ای ــات بی نظی ــد. اختراع می کنن

روســیه و کشــورهای مســتقل همســود اســت.

ــد  ــه آب پشــتیبانی می کن ــی در حــوزه تصفی ــر از دانشــگاه های مل شــرکت مدیانا-فیلت

و بــه دانشــمندان کمک هزینــه تحقیقاتــی و بــه دانشــجویان موسســه  مهندســی بــرق مســکو 

ــه  ــی ارائ ــورس تحصیل ــی مهندســی بوم شناســی مســکو1  ب ــی( و دانشــگاه دولت )دانشــگاه فن

ــواع  ــا ان ــاط ب ــاز در ارتب ــی موردنی ــات فن ــرکت خدم ــان ش ــالوه، متخصص ــد. به ع می نمای

صنعتــی،  تحقیقاتــی  مراکــز  مهندســی،  شــرکت های  بــه  را  آب  تصفیــه  فناوری هــای 

ــد.  ــه می دهن ــی ارائ ــران نهای ــا کارب ــی ی ــنل عملیات ــازمان ها و پرس س

ایــن شــرکت همچنیــن تحقیقــات زیــادی در زمینــه  روش هــای نوآورانــه  تصفیــه آب 

در ســطح داخلــی و مطابــق چهارچــوب برنامه هــای دولتــی و بین المللــی بــا اهــداف خــاص 

انجــام می دهــد و آمادگــی دارد  انــواع خدمــات- از توســعه تــا بهره بــرداری از سیســتم های 

تصفیــه  آب- را بــه مشــتریان خــود ارائــه دهــد. عــالوه بــر ایــن، ایــن شــرکت بــا برخــورداری 

از شــرکای متعــدد قــادر بــه پشــتیبانی و ارائــه  خدمــات کارآمــد بــه مشــتریان خــود می باشــد. 

ــد  ــه تولی ــادر ب ــا داشــتن طیــف وســیعی از فناوری هــا و ظرفیت هــا ق ــر ب شــرکت مدیانا-فیلت

ــوده و  ــنگین ب ــی س ــه آب صنعت ــتم های تصفی ــگاهی و سیس ــک آزمایش ــای کوچ واحده

ــش از  ــون بی ــرکت تاکن ــن ش ــد. ای ــد نمای ــه آب تولی ــد تصفی ــا واح ــد ده ه ــه می توان روزان

1000 واحــد تصفیــه  آب خــودکار )بــا ظرفیــت 1 مترمکعــب در ســاعت تــا 3100 مترمکعــب 

ــواد شــیمیایی،  ــع م ــرق و میکروالکترونیــک، صنای ــد ب ــرای شــرکت های تولی در ســاعت( ب

برخی از شرکت های فناوری زیستی روسیه
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صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی، صنایــع دارویــی و پزشــکی و موسســات تحقیقاتــی تولیــد 

کرده اســت و بیــش از 10،000 سیســتم آزمایشــگاهی و تصفیــه آب خانگــی بــا ظرفیــت کــم 

ــر 1 مترمکعــب در ســاعت( ساخته اســت. )حداکث

  تاسیسات و تجهیزات

تحقیــق و توســعه: شــرکت مدیانا-فیلتــر به طــور مــداوم در زمینــه بهبــود فناوری هــا، 

ــق و  ــد. بخــش تحقی ــت می کن ــا فعالی ــت آن ه ــای کیفی ــه  محصــوالت و ارتق گســترش دامن

ــه آب  ــرای تصفی ــه  ب ــه توســعه و اجــرای راه حل هــای نوآوران توســعه  ایــن شــرکت در زمین

و اتخــاذ فناوری هــای ویــژه و تجهیــزات کاربــردی بــرای سیســتم های تصفیــه  آب فعالیــت 

ــی خــود  ــزات آزمایشــگاهی و پایلــوت و آزمایش هــای صنعت ــن شــرکت تجهی ــد. ای می کن

ــی  ــای عمل ــد راه حل ه ــب بتوان ــا بدین ترتی ــد ت ــرار می ده ــود ق ــرکای خ ــار ش را در اختی

بــرای مشــکالت فناورانــه را بــه ســرعت ارائــه دهــد. 

واحــد کنتــرل کیفیــت: شــرکت مدیانا-فیلتــر یکــی از برتریــن شــرکت های 

ــی  ــتاندارد بین الملل ــا اس ــق ب ــال 2007 مطاب ــت و از س ــه آب اس ــوزه  تصفی ــی در ح اروپای

مدیریــت کیفیــت ISO 9001 فعالیــت می کنــد. تمامــی فعالیت هــای شــرکت براســاس ایــن 

اســتاندارد اســت و اســتانداردهای ســازمانی و دســتورالعمل های داخلــی شــرکت نیــز بــا آن 

ــیار  ــان بس ــری از متخصص ــا بهره گی ــرکت ب ــت ش ــرل کیفی ــد کنت ــت. واح ــق یافته اس تطبی

مجــرب قــادر بــه ارزیابــی همه جانبــه فرآینــد تولیــد اســت. تمــام جنبه هــای کنتــرل کیفیت شــامل 

ــی،  ــاوری و طراح ــای فن ــب گذاری، راه حل ه ــازی و برچس ــات، ذخیره س ــواد و ملزوم ــناد، م اس

ــق اســتاندارد انجــام می شــوند. ایــن  ــره کامــال مطاب ــدازی، آمــوزش و غی ــاژ، نصــب و راه ان مونت

ــرل کیفیــت دائمــی اســت کــه نتایــج سیســتم مدیریــت  شــرکت همچنیــن دارای شــورای کنت

ــج انجــام می دهــد. ــود نتای ــد و اقدامــات الزم را جهــت بهب ــی می کن کیفیــت را ارزیاب

جهت اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت مراجعه شود. )20(
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ــا بیــش از 50 ســال ســابقه  شــرکت شــیمیایی ولژســکی اُرگســینتز1  شــرکتی مــدرن ب

در زمینــه تولیــد مــواد شــیمیایی اساســی موردنیــاز در صنایــع مختلــف اســت. ایــن شــرکت 

ــنتز  ــوالت س ــده  محص ــن تولیدکنن ــا و بزرگ تری ــیمیایی در اروپ ــرکت ش ــن ش بزرگ تری

آلــی در روســیه محســوب می شــود و در مجمــوع 1665 نفــر در آن مشــغول بــه کار هســتند.

بخــش عمــده  تولیــدات ایــن شــرکت را متیونیــن2 ، ان-متیــل آنیلیــن3  )نوعــی 

افزودنــی بــرای افزایــش تعــداد اکتــان بنزیــن خــودرو(، شــتاب دهنده های الســتیکی و 

دی ســولفیدکربن تشــکیل می دهنــد. دیگــر محصــوالت ایــن شــرکت شــامل آنیلیــن، 

واکنش دهنده هــای شــناور، دی ســولفید کربــن و مــواد افزودنــی بنزیــن اســت.

ــر بهبــود مســتمر فرآیندهــای  ــوده و ب شــرکت ولژســکی اُرگســینتز در حــال توســعه ب

ــود در  ــت خ ــرکت فعالی ــن ش ــت. ای ــز اس ــود متمرک ــی خ ــزات فن ــعه  تجهی ــاری و توس تج

ــدگان  ــی از تأمین کنن ــون یک ــت و اکن ــاز کرده اس ــال 2005 آغ ــار را از س ــد بخ ــه تولی زمین

ــود را  ــد خ ــه  تولی ــت هزین ــه  آن توانسته اس ــه درنتیج ــود ک ــوب می ش ــم محس ــع مه ــن منب ای

کاهــش دهــد. 

ــف صــادر می شــود و ارزش  ــه 20 کشــور مختل ــن شــرکت ب ــدی ای محصــوالت تولی

ســهام آن برابــر بــا 2/1 میلیــارد دالر اســت. ایــن شــرکت دارایــی بــه ارزش 2/5 میلیــارد دالر 

دارد و حجــم معامــالت ســاالنه  آن برابــر بــا 10 میلیــارد دالر اســت. 

  مسئولیت اجتماعی شرکت

ــت دارد  ــی محیط زیس ــت و ایمن ــال حفاظ ــئوالنه در قب ــردی مس ــرکت رویک ــن ش ای

1  Volzhsky Orgsynthese
2  Methionine
3  N-Methylaniline
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ــی و  ــای صنعت ــام نظارت ه ــردن تولیــدات و انج ــی را بــرای به روزک ــه  قابل توجه و بودج

زیســت محیطی اختصــاص داده اســت. اقدامــات ایــن شــرکت در جهــت حفاظــت از 

ــع و کاهــش 22  ــد فاضــالب مای ــزان تولی ــه کاهــش 60 درصــدی می محیط زیســت منجــر ب

درصــدی میــزان فاضــالب جامــد شده اســت و مقــدار انتشــار آالینده هــای جــوی را نیــز تــا 

ــت. ــش داده اس ــد کاه 20 درص

   همکاری های داخلی و بین المللی

ــت  ــف از اهمی ــع مختل ــعه  صنای ــرای توس ــینتز ب ــکی اُرگس ــرکت ولژس محصــوالت ش

زیــادی برخــوردار هســتند. ایــن شــرکت از همــکاری بــا ســایر شــرکت ها اســتقبال می کنــد 

و بــا بیــش از 50 شــرکت از 8 کشــور مختلــف در فعالیت هــای تحقیقاتــی و تولیــدی 

مشــارکت دارد. به عــالوه، شــرکت ولژســکی اُرگســینتز به مــدد داشــتن مراکــز آموزشــی و 

ــی  ــا گــروه شــیمی دانشــگاه فن ــژه ب ــی منطقــه به وی ــا دانشــگاه های فن مهندســی تخصصــی ب

ولگاگــراد )VSTU(1 ، موسســات تحقیقاتــی روســیه و همچنیــن شــرکت های مهندســی در 

ــی دارد.  ــکاری نزدیک ــی هم ــی و تحقیقات ــای علم ــان در حوزه ه آلم

جهت اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت مراجعه شود. )14( 

شرکت آمینوسیب

ــل  ــرآوری کام ــت ف ــرفته جه ــاوری پیش ــورداری از فن ــا برخ ــیب2  ب ــرکت آمینوس ش

گنــدم بــه زودی بــه بزرگ تریــن تولیدکننــده  اســیدآمینه در روســیه تبدیــل خواهــد شــد کــه 

ظرفیــت عملکــرد آن بیــش از 120 هــزار تــن دانــه در ســال خواهــد بــود.

ــدم  ــت )گن ــط  زیس ــت دار محی ــه دوس ــواد اولی ــتفاده از م ــر اس ــیب ب ــرکت آمینوس ش

ــه در  ــای نوآوران ــتفاده از فناوری ه ــن اس ــن3 ( و همچنی ــه  تیوم ــزارع منطق ــده در م تولیدش
1  Volgograd State Technical University 
2  Aminosib
3   Tyumen
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ــت. ــز اس ــکل4  متمرک ــوراک3  و اتیل ال ــوط خ ــن2 ، مخل ــن1 ، گلوت ــد لیزی تولی

ــا  ــاق محصــوالت خــود ب ــد، انطب ــد تولی ــه از فرآین ــر مرحل شــرکت آمینوســیب در ه

اســتانداردهای بــاالی کیفیــت و ایمنــی را به طــور دقیــق بررســی می کنــد. به همیــن منظــور، 

ــدام  ــا اســتفاده از فناوری هــای پیشــرفته اق ــه ســاخت آزمایشــگاهی ب ایــن شــرکت نســبت ب

ــن  ــخیص کوچک تری ــت تش ــه قابلی ــت ک ــن اس ــی نوی ــه تجهیزات ــز ب ــه مجه ــت ک کرده اس

ــد. انحــراف در ترکیبــات شــیمیایی و زیســتی محصــوالت را دارن

ــد. در  ــا می کن ــدی ایف ــش کلی ــن نق ــره  تامی ــای زنجی ــن در ارتق ــرکت همچنی ــن ش ای

راســتای اجــرای موثــر برنامــه دولــت فــدرال جهــت جایگزینی واردات، شــرکت آمینوســیب 

نســبت بــه بهینه ســازی مراحــل کل زنجیــره تأمیــن اقــدام کرده اســت تــا بدین ترتیــب بتوانــد 

هزینــه  محصــوالت بــرای کاربــران نهایــی را مقرون به صرفــه ســازد. گفتنــی اســت ایــن امــر 

ــوده و ســهم بســزایی در توســعه   ــیه ب ــازار کشــاورزی روس ــاالی ب ــت بســیار ب بیانگــر ظرفی

ــازار کشــاورزی روســیه داشته اســت.  ب

  محصوالت

ــه ضــروری اســت  ــن5  یکــی از اســیدهای آمین ــن: ســولفات ال  لیزی ــولفات ال لیزی س

ــی  ــاده  افزودن ــوان م ــن به عن ــتفاده از لیزی ــرار دارد. اس ــتفاده ق ــورد اس ــداری م ــه در دام ک

ــات  ــد(، وزن حیوان ــدی )20 درص ــیر تولی ــزان ش ــمگیر می ــش چش ــث افزای ــی باع خوراک

ــا  ــن، ب ــود. همچنی ــد( می ش ــدی )8-10 درص ــرغ تولی ــم م ــد( و تخ ــدگان )25 درص و پرن

ــدگان  ــات و پرن ــتخوان های حیوان ــت اس ــه تقوی ــفر ب ــیم و فس ــذب کلس ــطح ج ــش س افزای

ــولفات  ــد س ــد. تولی ــک می کن ــون را تحری ــز خ ــلول های قرم ــد س ــد و تولی ــک می کن کم

ــا کیفیــت بــاال فرآینــدی پیچیــده از نظــر فنــی و فنــاوری اســت کــه در  ال لیزیــن خشــک ب

1  lysin
2  Gluten
3  Feed Mixture
4  Ethyl Alcohol
5  L-Lysine Sulphate
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ــه عوامــل زیــادی ماننــد شــاخص های مــواد  آن کیفیــت محصــول نهایــی به طــور مســتقیم ب

ــره بســتگی دارد. شــرکت آمینوســیب  ــرآوری و غی ــه، شــرایط ذخیره ســازی، اصــول ف اولی

بــا ظرفیــت تولیــد 30,000 تــن محصــول نهایــی در ســال )30 درصــد بــازار روســیه(، 

ــود  ــتقل همس ــورهای مس ــیه و کش ــن در روس ــده  لیزی ــده و تأمین کنن ــن تولیدکنن بزرگ تری

ــد. ــمار می آی ــه ش ب

ــت  ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــد و س ــی جدی ــدم محصول ــن گن ــدم: گلوت ــن گن گلوت

ــن  ــب پروتئی ــود ترکی ــث بهب ــت و باع ــروری اس ــت آرد ض ــود کیفی ــرای بهب ــه ب ــت ک اس

آرد و ویژگی هــای خمیــر می شــود. شــرکت آمینوســیب بزرگ تریــن تولیدکننــده  و 

ــرکت های  ــتریان آن را ش ــن مش ــه مهم تری ــت ک ــیه اس ــدم در روس ــن گن ــده  گلوت تامین کنن

ــدگان  ــاس گیاهــی و تولیدکنن ــان، سوســیس و کالب ــی، خــوراک آبزی ــده  ماکاران تولیدکنن

ــا 10,000 تــن گلوتــن در  ــر ب شــیرینی تشــکیل می دهنــد. ظرفیــت تولیــد ایــن شــرکت براب

ــه،  ــه  خاورمیان ــه کشــورهای منطق ــی برخــوردار اســت و ب ســال اســت کــه از کیفیــت خوب

ــود. ــادر می  ش ــود ص ــتقل همس ــورهای مس ــیا و کش آس

اتانــول: اتانــول یــا اتیل الــکل بــا باالتریــن میــزان تقطیــر محصولــی جدیــد و ایمــن و 

ســازگار بــا محیط زیســت اســت کــه از فــرآوری عمیــق مــواد اولیــه گنــدم حاصــل می شــود. 

ــی  ــد نوشــیدنی های الکلــی، داروهــا، مــواد ضدعفون ــد تولی ــع مختلــف مانن ــول در صنای اتان

و نگهدارنده هــا و غیــره اســتفاده می شــود. شــرکت آمینوســیب یکــی از بزرگ تریــن 

ــت  ــود اس ــتقل همس ــورهای مس ــیه و کش ــول در روس ــدگان  اتان ــدگان و تامین کنن تولیدکنن

ــوب  ــیه محس ــی در روس ــواد غذای ــول م ــده  اتان ــن تولیدکنن ــوان بزرگ تری ــن به عن و همچنی

می شــود. ایــن کارخانــه ظرفیــت تقطیــر1,500,000 دکالیتــر )daL(1  اتانــول بــا کیفیــت بــاال 

ــع  ــازی، صنای ــازی، مشروب س ــوزه عطرس ــال در ح ــرکت های فع ــت. ش ــال را داراس در س

ــد.  ــمار می آین ــه ش ــرکت ب ــن ش ــتریان ای ــن مش ــی مهم تری ــرکت های داروی ــیمیایی  و ش ش
1  1 Dekaliter: 10 Liter
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1  Distiller’s Dried Grains with Solubles

دانه هــای تقطیــری: دانه هــای تقطیــری )DDGS(1 محصــول فــرآوری عمیــق 

گنــدم هســتند کــه در مراحــل تولیــد اتانــول به دســت می آینــد. دانه هــای تقطیــری سرشــار 

از پروتئین هــا، انــواع مــواد معدنــی و عناصــر کمیــاب همچــون روی، منگنــز، مــس و 

ــور  ــت دام و طی ــوراک در صنع ــی خ ــوان افزودن ــه به عن ــتند ک ــی هس ــای مختلف ویتامین ه

ــی  اســتفاده می شــوند. دانه هــای تقطیــری تولیــد شــده توســط شــرکت آمینوســیب محصول

جدیــد بــا فنــاوری پیشــرفته اســت کــه ناخالصی هــای مضــر آن تصفیــه می شــود و در تولیــد 

ــن  ــد  10,000ت ــت تولی ــه ظرفی ــن کارخان ــت ای ــر اس ــایان ذک ــرد دارد. ش ــوراک کارب خ

ــال را دارد. ــی در س ــول نهای محص

ــی  ــای جانب ــی از فرآورده ه ــدم یک ــبوس گن ــاال: س ــت ب ــا کیفی ــدم ب ــبوس گن س

آســیاب آرد اســت کــه به عنــوان خــوراک دام و پرنــدگان و همچنیــن به عنــوان مــاده  اولیــه 

ــی اســت شــرکت آمینوســیب در  ــوط خــوراک دام اســتفاده می شــود. گفتن ــد مخل در تولی

زمینــه تولیــد و تامیــن ســبوس گنــدم بــا کیفیــت بــاال فعالیــت دارد و ظرفیــت تولیــد 20 هــزار 

تــن محصــول نهایــی در ســال را داراســت. 

دی اکســیدکربن: دی اکســیدکربن در نتیجــه عمــل تخمیــر در فرآینــد تولیــد اتانــول 

بخش هــای  در  به طــور گســترده ای  در حــال حاضــر، دی اکســیدکربن  می شــود.  آزاد 

ــازی،  ــیدنی های گازدار، خنک س ــد نوش ــق، تولی ــای حری ــتم های اطف ــر سیس ــف )نظی مختل

نگهــداری و ذخیــره مــواد غذایــی و یــا به عنــوان مــاده  محافــظ بــرای جوشــکاری بــا 

ســیم( کاربــرد دارد. گفتنــی اســت شــرکت آمینوســیب ظرفیــت تولیــد ســاالنه 5000 

ــیدهای  ــدرن اس ــده  م ــوان تولیدکنن ــرکت به عن ــن  ش ــت. ای ــیدکربن را داراس ــن دی اکس ت

ــت  ــی از اهمی ــا آگاه ــیه ب ــالت در روس ــرآوری غ ــز ف ــن مراک ــی از بزرگ تری ــه و یک آمین

ــه و فشرده ســازی دی اکســیدکربن  ــه  تصفی ــه ســرمایه گذاری در زمین محیط زیســت نســبت ب

ــا اســتفاده از فناوری هــای جدیــد بتوانــد از انتشــار دی اکســیدکربن  مبــادرت مــی ورزد تــا ب

برخی از شرکت های فناوری زیستی روسیه
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در محیط زیســت بکاهــد.

جهت اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت مراجعه شود. )5(

شرکت سیبیوفارم

ــوروی  ــر ش ــاد جماهی ــران اتح ــورای وزی ــان ش ــا فرم ــیبیوفارم1  ب ــه  س ــاخت کارخان س

ــه،  ــد و در ادام ــاز ش ــی آغ ــیمیایی و میکروب ــع ش ــعه  صنای ــرای توس ــال 1955 ب ــابق در س س

تولیــد پیچیــده  محصــوالت زیســتی نیــز در دســتور کار آن قــرار گرفــت. شــرکت ســیبیوفارم 

ــوالت  ــی، محص ــای خوراک ــان، آنتی بیوتیک ه ــت از گیاه ــوالت محافظ ــد محص در تولی

آنزیمــی بــرای اصــالح حیوانــات و ســایر محصــوالت ســنتز میکروبــی تخصــص دارد. ایــن 

ــان  ــدف درم ــا ه ــک Biovit4 را ب ــوان آنتی بیوتی ــود تحت عن ــول خ ــن محص ــرکت اولی ش

بیماری هــای دام هــا در فوریــه ســال 1964 تولیــد کــرد. شــرکت مذکــور خــط تولیــد خــود 

ــرد.  ــاز ک ــاه را آغ ــظ گی ــی محاف ــواد میکروب ــد م ــترش داد و تولی ــال 1965 گس را در س

 BIO -2004 ــی ــس بین الملل ــور در کنفران ــس از حض ــال 2004 پ ــور در س ــرکت مذک ش

ــز  ــی Aberkeid نی ــرکت تحقیقات ــان ش ــا کارشناس ــترک ب ــکاری  مش ــکان هم ــی ام و بررس

پــروژه نوســازی خــود جهــت نوســازی نرم افــزار ســیبیوفارم را آغــاز کــرد تــا بدین ترتیــب 

ــد گیاهــان دارویــی تبدیــل  ــرای تولی ــه ب ــاوری زیســتی نوآوران ــه یــک شــرکت فن ــد ب بتوان

ــاوری،  ــای فن ــیاری از فرآینده ــل بس ــازی کام ــامل خودکارس ــازی ش ــه نوس ــود. برنام ش

ــی در  ــرفته، صرفه جوی ــزات پیش ــا تجهی ــدی ب ــگاهی و تولی ــزات آزمایش ــی تجهی جایگزین

ــروش،  ــع و ف ــتم توزی ــاد سیس ــازار، ایج ــر ب ــم ب ــارت منظ ــار/آب، نظ ــرف انرژی/بخ مص

ایجــاد مرکــز تحقیقاتــی در شــرکت و آمــوزش و توســعه  کارکنــان اســت. برخــی از نتایــج 

نوســازی ســیبیوفارم عبارتنــد از: ایجــاد 500 مترمربــع فضــای آزمایشــگاه تولیــد، دســتیابی بــه 

ظرفیــت تولیــد 3600 تــن محصــول در ســال، اشــتغال 250 نفــر در شــرکت و ایجــاد انبــاری 
1  Sibiopharm
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ــع. ــه وســعت 5000 مترمرب ب

دامنــه  محصــوالت ســیبوفارم متنــوع اســت و شــامل مــوارد زیــر می شــود: آنزیم هــای 

ــواد  ــظ گیاهــان، م ــات محاف خوراکــی، محصــوالت ســینبیوتیک1  و پری بیوتیــک2 ، ترکیب

تنظیم کننــده  رشــد گیاهــان، مــواد ضــدالرو3 ، مــواد تجزیه کننــده  زیســتی نفــت خــام، مــواد 

ــر گاوداری،  ــی. ایــن محصــوالت در حوزه هــای مختلــف نظی دارویــی و کودهــای میکروب

مرغــداری، پــرورش خــوک، مــزارع، حفاظــت از جنــگل و مراقبت هــای بهداشــتی کاربــرد 

دارنــد.

ایــن شــرکت بــا بیــش از 20 موسســه  تحقیقاتــی پیشــگام و مراکــز آموزشــی در روســیه 

ــه مشــارکت آن در  ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــد کــه به عن و خــارج از کشــور همــکاری می کن

ــک  ــه  نووسیبرس ــاوری Akademgorodok در منطق ــارک  فن ــت پ ــاخت و مدیری ــه س زمین

اشــاره کــرد. 

  تاسیسات و تجهیزات

مرکــز آزمایشــی پرامبیوتــک4  یکــی از زیرمجموعه هــای شــرکت ســیبوفارم اســت کــه 

از زیرســاخت های فناورانــه  جهــت توســعه فناوری هــای زیســتی در ســطح کشــور محســوب 

ــه  ــر  ارائ ــای زی ــن مرکــز در حوزه ه ــات متعــددی توســط ای ــی، خدم می شــود. به طــور کل

می شــود:

   انجام آزمایشات جامع فناوری های جدید برای تولید محصوالت فناوری زیستی؛

   همــکاری بــا شــرکت های کوچــک تولیــدی در روســیه و کشــورهای عضــو 

اتحادیــه  گمرکــی اتحادیــه  اروپــا )EUCU(5 ؛

   ایجــاد ســویه های مولــد )باکتــری( و فنــاوری مــدرن تولیــد مجموعه هــای آنزیمــی 

1   Synbiotic
2  Prebiotic
3  Larvicial Agent
4  HRC Prombiotech 
5  European Union Customs Union 
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و محصــوالت میکروبــی بــرای صنایــع مختلف؛

   انتقال فناوری های خارجی بسیار کارآمد به کشور؛ و 

   تدویــن و اجــرای مقــررات مربــوط بــه کاربــرد صنعتــی محصــوالت و فناوری هــای 

جدیــد حــوزه  فنــاوری زیســتی در بخش هــای مختلــف اقتصــاد. 

جهت اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت مراجعه شود. )12(

شرکت جنریوم

شــرکت دارویــی جنریــوم1  ازجملــه بازیگــران اصلــی در بــازار دارویــی روســیه 

محســوب می شــود کــه از چرخــه  کامــل تولیــد دارو برخــوردار اســت. ایــن شــرکت 

دارای یــک مرکــز تحقیــق و توســعه  اختصاصــی اســت کــه قــادر بــه کنتــرل چرخــه  کامــل 

ــد تجــاری( اســت و تحــت  ــا تولی ــه  طراحــی مولکــول ت ــد داروهــای زیســتی )از مرحل تولی

ــوم مجهــز  ــدی جنری ــه  تولی ــد. کارخان ــد خــوب فعالیــت می کن اســتانداردهای شــرایط تولی

ــوع داروی زیســتی  ــد هــر ن ــزات پیشــرفته اســت و از آمادگــی کافــی جهــت تولی ــه تجهی ب

یــا هــر نــوع محصــول دارویــی پیشــرفته )ATMP(2  برخــوردار اســت. وســعت ایــن شــرکت 

ــا  ــر ب ــه ترتیــب براب ــد آن ب ــوده و فضــای آزمایشــگاهی و فضــای تولی ــار ب ــر 70 هکت ــغ ب بال

4500 و 15,000 مترمربــع اســت. فضــای مســکونی ایــن شــرکت نیــز 10,000 مترمربــع بــوده 

و دارای 46 واحــد مســکونی و 700 کارمنــد اســت. محصــوالت ایــن شــرکت طیــف بســیار 

ــت.  ــان داده شده اس ــا در کادر 3 نش ــن آن ه ــه جدیدتری ــود ک ــامل می ش ــی را ش متنوع

1  Generium
2  Advanced Therapy Medicinal Products
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1  Sputnik V
2   Orphan
3  Good Laboratory Practice 
4  Good Clinical Practice

                   کادر 3: برخی از محصوالت تولیدی شرکت جنریوم

  واکسن اسپوتنیک-وی3  )واکسن ترکیبی برای جلوگیری از عفونت ویروس کرونا(؛

  کیت حاوی معرف تشخیص ویروس کرونا تحت عنوان

 Isotherm SARS-CoV-2- RNA-screen ؛ و 

Antigma سیستم های آزمایش تشخیص آنتی بادی های ویروس کرونا تحت عنوان  

  تاسیسات و تجهیزات

ــی  ــدگان داروهای ــن تولیدکنن ــی از مهم تری ــوم یک ــرکت جنری ــعه: ش ــق و توس تحقی

ــرد  ــل کارب ــخیص س ــی و ام اس و تش ــان2 ، هموفیل ــای اورف ــان بیماری ه ــه در درم ــت ک اس

دارنــد. ایــن شــرکت از تمــام زیرســاخت های الزم بــرای ســازماندهی چرخــه  کامــل 

ــی- تحــت اســتانداردهای  ــی پایان ــا مراحــل بالین ــی ت ســاخت دارو-از آزمایشــات پیش بالین

ــرکت  ــن ش ــد ای ــط تولی ــت. خ ــوردار اس ــی )GCP(4  برخ ــگاهی )GLP(3  و بالین آزمایش

شــامل بیــش از 30 پــروژه اســت و محصــوالت تولیــدی آن در مراحــل مختلــف پیش بالینــی 

تــا مرحلــه بالینــی پایانــی قــرار دارنــد. داروی Omalizumab ازجملــه داروهایــی اســت کــه 

در مرحلــه پایانــی تولیــد قــرار دارد و در درمــان آســم برونشــیت )نوعــی بیمــاری خودایمــن( 

ــرد دارد. کارب

تولیــد: خــط تولیــد ایــن شــرکت مجهــز بــه تجهیــزات پیشــرفته اســت و بــا برخــورداری از 

چرخــه  کامــل تولیــد دارو قــادر بــه تولیــد هــر نــوع داروی زیســتی )از مرحلــه کشــت )اولیــه( تــا 

ســاخت دوز نهایــی( اســت. ایمنــی اولویــت اصلــی شــرکت جنریــوم بــه شــمار می آیــد و ایــن 

شــرکت بــا رعایــت دقیــق اســتانداردهای تولیــد ســعی دارد حداکثــر ایمنــی را تضمیــن نمایــد. 
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بــه تولیــد مجموعــه   قــادر  بــه کمــک امکانــات بخــش تولیــد خــود  شــرکت 

ســیتوکین ها1،  خــون،  انعقــاد  فاکتورهــای  اســت:  محصــوالت  از  منحصربه فــردی 

آلوژنیــک3. و  اتولــوگ2  پیشــرفته   دارویــی  محصــوالت  و  آلرژن هــا  آنتی بادی هــا، 

  همکاری های بین المللی

شــرکت جنریــوم بــا شــرکت ها و موسســات برجســته   فنــاوری زیســتی از سراســر جهــان 

همــکاری علمــی دارد. ایــن شــرکت از زمــان تاســیس خــود همــواره بــا پیشــتازان صنعــت و 

بازیگــران کوچک تــر داخلــی و بین المللــی همکاری هــای گســترده ای داشته اســت )در 

ــا اشــاره شده اســت(. برخــی از شــرکای  ــورد از آن ه ــه 26 م وب ســایت رســمی شــرکت ب

مهــم ایــن شــرکت عبارتنــد از:

 Shrine، COVANCE، PHARMARON، The Jackson Laboratory، Dmitry 

  Rogachev National Research Center، FSBI National Medical Research Center

of Oncology، SELEXIS، CELONIC و Affitech

جهت اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت مراجعه شود. )18( 

1  Cytokine
2  Autologous
3  Allogenic
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فهرست اختصارات
AIPM: Association of International Pharmaceutical Manufacturers

ANR: National Research Agency (Agence Nationale de la Recherche)

APIs: Active Pharmaceutical Ingredients

ARPM: Association of Russian Pharmaceutical Manufacturers

ATMP: Advanced Therapy Medicinal Products

BPifrance: Banque publique d'investissement (Public Investment Bank)

BRICS: Brazil, Russia, India, China, and South Africa

CDTI: Centre for the Development of Industrial Technology

CIS: Commonwealth of Independent States

2021CLIB: 2021Cluster Industrielle Biotechnologie

CNC: Computer Numerical Control

CRISPR: Clustered Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats

DAAD: Deutscher Akademischer Austauschdienst (German Academic Ex-

change Service)

DaL: Dekaliter

DFG: German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

DDGS: Distiller’s Dried Grains with Solubles

DST: Department of Science and Technology

DWIH: Deutschen Wissenschafts- und Innovationshäuser (German Houses 

of Research and Innovation)

EFPIA: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
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ELISA: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay

EUCU: European Union Customs Union

EuropaBio: European Association for Bioindustries

FASIE: Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises in Science 

and Technology

FWF: Austrian Science Fund (Der Wissenschaftsfonds)

FWO: Research Foundation Flanders (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – 

Vlaanderen)

GCP: Good Clinical Practice

GLP: Good Laboratory Practice 

GMP: Good Manufacturing Practice 

HPP: Human Proteome Project

MAFF: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

MOST: Ministry of Science and Technology of Taiwan

MPEI: Moscow Power Engineering Institute

NCP: National Contact Point

Non-VEDs: Non-Vital & Essential Drugs

NRA: National Rating Agency

NSF: National Sanitation Foundation 

NSFC: National Science Foundation of China 

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

PCR: Polymerase Chain Reaction
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QS: Quacquarelli Symonds World University Rankings

RAS: Russia Academy of Sciences

RFBR: Russian Foundation for Basic Research

RSF: Russian Science Foundation

SIR: SCImago Institutions Rankings

VED: Vital and Essential Drugs 

WHO: World Health Organization 

XFEL: X-ray Free Electron Laser

فهرست اختصارات
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