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▪ و▪  برنامه▪ها▪ با▪ شما▪ کاری▪ سوابق▪ سلطانی▪ دکتر▪ آقای▪
سیاست▪های▪توسعۀ▪فناوری▪کشور▪پیوند▪خورده▪است،▪به▪همین▪
پیشینۀ▪سیاست▪های▪ بر▪ با▪گذری▪ را▪ بهتر▪است▪صحبت▪ علت▪

حمایت▪مالی▪از▪فعالیت▪های▪توسعۀ▪فناوری▪شروع▪کنیم.
به دورۀ  فناوری برمی گردد  از فعالیت های  تاریخ حمایت مالی 
فناوری  و  پژوهش  صندوق های  سوم  برنامۀ  در  سوم.  برنامۀ 
تعریف شدند. چند صندوق هم تشکیل شد. قرار بر این بود که 
اما  باشد،  خصوصی  بخش  عهدۀ  بر  صندوق ها  این  مسئولیت 
ابتدا، مرکز همکاری ها   چون بخش خصوصی آشنایی نداشت 
روی  یا  بدهد  وام  بخش خصوصی  به  تا  گرفت  به عهده  را  کار 
 
ً
اصطالحا که   ،)Venture capital(خطرپذیر سرمایه گذاری 

را چندان  زمان وی سی  آن  در  کند.  کار  گفته می شود،  وی سی 
نمی شناختند. هنوز هم در مورد آن خیلی اتفاق خاصی نیفتاده 
این صندوق ها  تسهیالتی می دهند و ضمانت نامه  بیشتر  است. 
صادر می کنند. فعالیت آن ها در ده یازده سال گذشته خیلی کند 

و کم حجم بوده است. 
وزارت علوم هم چند صندوق تأسیس کرد، اما در برنامۀ چهارم و 
پنجم پیگیری نکرد تا در قانون حِق مجوزدادن به صندوق ها ی جدید 
را تجدید کند و دستشان بسته شد که صندوق جدیدی تأسیس کنند. 

همان 18 مؤسسه که در چهار سال مجوز داده بودند باقی ماندند.
نداشت.  را  صندوق ها   این  تأسیس  آمادگی  کشور  زمان  آن  در 
شرکت ها ی فناوری چندانی نبودند و مباحث مربوط به آن هنوز خوب 

درک نشده بود. ارگان باالسر این صندوق ها  هم وزارت علوم بود که 
مأموریت کاری اش توجه به تأمین نظام مالی نبود. بنابراین، شناختش 

کافی نبود و نمی توانست این صندوق ها  را به درستی هدایت کند.

▪ چرا▪  است▪ بخشی▪ بین▪ بحثی▪ که▪ فناوری▪ مسئله▪ ▪
ً
اصوال ▪

باید▪به▪وزارت▪علوم▪واگذار▪شود؟
سوم  برنامۀ   99 مادۀ  اجرای  در  عالی،  آموزش  و  فرهنگ  وزارت 
توسعۀ اقتصادی در سال 1383 و برای اینکه بتواند فناوری را پوشش 
دهد، به »وزارت علوم، تحقیقات و فناوری« تغییر نام یافت. طبق 
مادۀ 3 این قانون، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( 
با مأموریت راهبری و ارتقای توسعۀ علمی و فناوری کشور تشکیل 
شد. راه اندازی این شورا به معاونت پژوهشی وزارت علوم واگذار 
از  نفر  چند  و  بنده  وقت،  پژوهشی  معاون  منصوری  دکتر  و  شد 
دوستان دیگر نقشی اساسی در راه اندازی برنامه های عتف داشتیم.
این شورا بر اساس نظریۀ نظام ملی نوآوری قرار بود نظام نوآوری 
کشور را مدیریت کند، با مأموریت راهبری و ارتقای توسعۀ علمی 
فرابخشی  و نظارت  با رسالت سیاست گذاری  و  فناوری کشور  و 
تحقیقات  و  فناوری  علم،  حوزه های  در  بین بخشی  هماهنگی  و 
را  عتف  یعنی  شود.  تشکیل  جمهور  رئیس  ریاست  به  کشور 
فراوزارتخانه ای طراحی کردیم. برای شناخت مسئلۀ توسعۀ فناوری 
برای مدیران دانشگاه سمینار برگزار کردیم و سعی کردیم مفاهیم را 

به رؤسا و معاونان پژوهشی منتقل کنیم.

دکتر بهزاد سلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، فارغ التحصیل دکتری مکانیک و عضو 
هیئت علمی دانشگاه کاشان است. بیشتر عمِر کاری ایشان در حوزۀ سیاست گذاری فناوری 
در کشور صرف شده و همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم و تحقیقات 

و فناوری، دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری بخشی از سوابق کاری ایشان است.
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▪ شد▪  تشکیل▪ فناوری▪ و▪ علم▪ معاونت▪ هم▪ آن▪ از▪ بعد▪
از▪ حمایت▪ بحث▪ و▪ می▪کرد▪ کم▪ را▪ عتف▪ نقش▪ به▪نحوی▪ که▪

شرکت▪های▪دانش▪بنیان▪پیش▪آمد؟▪
بع آن، تغییر برخی سیاست ها، 

َ
پس از تغییر ریاست جمهوری و به ت

به عتف توجه الزم نشد. از نظر بودجه و سطح توجه به شورا هم 
آمد.  پایین  وزیر  معاون  سطح  به  وزیر  یا  جمهور  رئیس  سطح  از 
این شورا،  از عدم شکل گیری صحیح  ناشی  به علت خأل  بعدها 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد تا مباحث 
توسعۀ  و  دانش بنیان  شرکت های  تجاری سازی،  فناوری،  مختلف 
فناوری را که در وزارت علوم موجود نیست، هدایت کند. معاونت 
افتاد.  دانش بنیان  شرکت ها ی  از  حمایت  فکر  به  تشکیل،  از  بعد 
در سال 1389 تصویب  دانش بنیان  از شرکت های  قانون حمایت 
صندوق  نام  به  صندوق  یک  آمده  آن  بندهای  از  یکی  در  شد. 
تومان سرمایۀ  میلیارد  با 3000  نوآوری و شکوفایی تشکیل شود 
آن  به  به صورت کمک  بودجۀ هر سالۀ کشور  نیم درصد  که  اولیه 
داده شود. مأموریت های دیگری هم به صندوق واگذار شد مانند 
کاربردی کردن نتایج تحقیقات و کمک به تحقق اقتصاد دانش بنیان. 

▪ بهتر▪نبود▪این▪صندوق▪▪ها▪▪را▪در▪قانون▪اصالح▪می▪کردند؟▪ 
صندوق های پژوهش و فناوری، ظرفیت الزم را نداشتند. کوچک 
بودند. سرمایۀ آن ها 300 میلیون تا چند میلیارد تومان بود. برخی 
هم فعالیت چندانی نداشتند، به همین علت، تصمیم بر این شد 
که پول شایان توجهی )در مقایسه با سرمایۀ صندوق های پژوهش 
و فناوری( در این زمینه تخصیص داده شود و در گام اول صندوق 
نوآوری و شکوفایی به اندازۀ سرمایۀ تأدیه شدۀ هر صندوق به آن ها 

وام ترجیحی داد.

▪ شرکت▪های▪دانش▪بنیان▪چطور▪تعریف▪شدند؟▪ 
پس از تصویب قانون حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان، 
جریان  اجرایی شدن  بودم،  علمی  معاونت  مشاور  بنده  که  زمانی 
برای  صاحبکار،  دکتر  آقای  با  همراه  کردیم  تعریف  را  دانش بنیان 
اینکه مبانی دانش بنیان شدن چه باشد و چه خدماتی به شرکت های 
دانش بنیان ارائه شود و.... . برای تعیین شرکت های دانش بنیان هم 
آن  عضو  وزارتخانه   6 دارد،  عضو   12 که  شد  تعریف  کارگروهی 
داده شد.  قرار  فناوری  و  معاونت علمی  در  آن  دبیرخانۀ  و  هستند 
رئیس آن هم به تازگی معاون علمی و فناوری شده است. در ابتدا، 

رئیس کارگروه را رئیس جمهور انتخاب می کرد.
شده  تعریف  دانش بنیان  شرکت  به عنوان  شرکت هایی  قانون،  در 
می کنند.  کار  زیست فناوری(   

ً
)مثال برتر  فناوری  روی  که  بود 

فعال  شرکت های  تعداد  کم بودن  و  کشور  شرایط  به  توجه  با  اما 
خانم  معاونت  زمان  در  من   ،)High-tech( های ِتک  حوزۀ  در 
به  ایدۀ دکتر ساالرآملی  بر  دکتر سلطان خواه، پیشنهادی را مبتنی 
کارگروه بردم. بر اساس این پیشنهاد، که به تصویب رسید، مقرر 

 )Medium-tech( مدیوم ِتک  معادل  را  برتر«  »فناوری های  شد 
بنابراین، شرکت های  بگیریم.  نظر  در   )High-tech( و های ِتک
صنایع  با  مرتبط  می تواند  که  باال،  به  متوسط  فناوری های  حوزۀ 
می گیرد.  قرار  قانون  این  پوشش  تحت  باشد،  نیز  کشور  موجود 
به واسطۀ گسترۀ  متوسط،  فناوری های  اقتصادی  تأثیرگذاری   

ً
اتفاقا

کاربردشان، بیشتر است.

▪ قانون▪چه▪تسهیالتی▪برای▪شرکت▪های▪دانش▪بنیان▪فراهم▪ 
می▪کند؟

به طورکلی ما چند قانون دربارۀ توسعۀ علم و فناوری داریم. قانون 
حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، قانون ثبت اختراعات، 
قانون حداکثر استفاده از توان تولید و قانون رفع موانع تولید. قانون 
حمایت از شرکت های دانش بنیان از همه مهم تر و جامع تر است 
با  قانون  این  دانست.  این حوزه  قانون  را جدیدترین  آن  می توان  و 
استفاده از تجربۀ بسیاری از متصدیان و خبرگان مرتبط در سال های 
1385 تا 1389 نوشته شد. بر اساس این قانون، ارزیابی و تشخیص 
می دهد.  انجام  کارگروه  را  دانش بنیان  شرکت های  صالحیت 
معافیت  شامل  هم  دانش بنیان  شرکت های  از  قانون  حمایت های 
مالیاتی، معافیت گمرکی، اجازۀ فعالیت در محدودۀ شهرها است 
بهره مند  می توانند  نیز  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  حمایت  از  و 
خدمت  مانند  مسائلی  قانون،  اجرای  سال های  طی  البته  شوند. 
توانمندسازی  خدمات  دانش بنیان،  شرکت های  در  وظیفه  نظام 
در  استقرار  امکان  و  کاری  دفاتر  تأمین  دانش بنیان،  شرکت های 
مناطق مسکونی نیز متناسب با نیاز شرکت های دانش بنیان تعریف 
مالیاتی،  معافیت  مانند  تسهیالتی  ارائۀ  است.  شده  تصویب  و 
معافیت گمرکی را معاونت علمی با همکاری سازمان های مرتبط 
انجام می دهد و شرکت ها برای دریافت تسهیالت مالی به صندوق 
نوآوری و شکوفایی مراجعه می کنند. البته نمی توان گفت که قانون 
 عدم 

ً
نداریم، مثال یا در اجرا مشکل  و  ندارد  کامل است و نقص 

امروز  نیاز  )که  نوپا  و  استارتاپی  رد، 
ُ

خ شرکت های  به  ویژه  توجه 
ماست و در آن سال ها مطرح نبود( و نیز عدم توجه به شرکت های 
بزرگ دانش بنیان از ضعف های آن است اما یک گام مثبت در توجه 

قانون به حوزۀ فناوری و نوآوری در آن سال ها بود.

▪ برای▪صندوق▪چه▪ساختاری▪دیده▪شد؟ 
برای صندوق اساس نامه ای مجزا تصویب شد و هیئت امنایی زیر 
آن هم در دولت  نظر گرفته شد. مسئولیت  نظر رئیس جمهور در 
از  مستقل  صندوق،  ساختار  شد.  واگذار  رازقی  آقای  به  دهم 
معاونت علمی طراحی شد. در سال 1395 نیز صندوق نوآوری 

و شکوفایی در فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی قرار گرفت. 

▪ شورای▪  است:▪ بخش▪ سه▪ شامل▪ کشور▪ نوآوری▪ نظام▪
و▪ جمهوری،▪ رئیس▪ ذیل▪ معاونت▪ علوم،▪ وزارت▪ ذیل▪ عتف▪
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نظر▪می▪رسد▪یک▪ به▪ دارد؟▪ امنای▪مستقلی▪ که▪هیئت▪ صندوق▪
یم؟▪ ناهماهنگی▪ساختاری▪در▪این▪زمینه▪دار

فناوری  و  علم  سیاست گذاری  الیۀ  علمی،  معاونت  و  عتف 
کشور در نظام ملی نوآوری را تشکیل می دهد. یعنی باید اینگونه 
در  می کنند.  کار  یکدیگر  از  مستقل  حاضر  حال  در  اما  باشد، 
قدرت  اما  دارد،  قوی ای  بدنۀ سیاست گذاری  حال حاضر، عتف 
اجرایی ندارد، معاونت علمی هم قدرت اجرایی قابل توجهی دارد 
فناوری توجه می کند در حالی که  به فعالیت های اجرایی حوزۀ  و 
راهبری سیاست های کشور در این حوزه را هم می تواند دنبال کند. 
پیشنهاد من این است که برای تکمیل نظام سیاست گذاری علم و 
فناوری، عتف و معاونت علمی با هم ادغام شوند. اما این ادغام 
بسیار ظریف است و باید به گونه ای اتفاق بیفتد که وزارت عتف و 

دانشگاه ها آن را از خود بدانند و گرنه موفق نخواهد بود.

▪ به▪  جایی▪ هستند.▪ هم▪ تکمیل▪کنندۀ▪ معاونت▪ و▪ صندوق▪
شرکت▪تأییدیه▪می▪دهند▪و▪صندوق▪هم▪حمایت▪مالی▪می▪کند.▪

آیا▪تداخل▪وظیفه▪هم▪به▪وجود▪می▪آید؟
 یکی از مصوبه ها این بود که مسئولیت ارائۀ خدمات به شرکت های 
فناور  با صندوق باشد و شرکت های غیر دانش بنیان و  دانش بنیان 
تعیین  از  غیر  علمی،  معاونت  نبود  هم  قرار  علمی.  معاونت  با 
مصادیق دانش بنیان، وارد کارهای اجرایی تأمین مالی در این زمینه 
بشود. معاونت علمی باید در الیۀ سیاست گذاری اجرایی فعالیت 
اما وارد حوزۀ عملیاتی مالی شده است و تداخل هم پیش  کند، 
می آید. ده ها مسئله در حوزۀ سیاست گذاری اجرایی غیرمالی در 

کشور زمین مانده است.

▪ به▪نظر▪می▪رسد▪نقش▪صندوق▪هم▪باید▪روشن▪تر▪شود؟▪ 
صندوق ها یی مشابه ما در دنیا زیاد است و همه هم مستقل اند. 
نمی شوند که  به وزارتخانۀ خاصی  وابسته  معنا که  این  به  مستقل 
این  البته  دهند.  پوشش  را  وزارتخانه  آن  مالی  کسری  بخواهند 
را  نیازها و سیاست های کشور  باید  استقالل  صندوق ها، در عین 
هم بدانند و نمی توانند مستقل از سیاست های کالن کشور عمل 
کنند. به همین دلیل، صندوق هیئت امنایی دارد که وزارتخانه های 
علوم، بهداشت، صنایع، ICT، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و سه عضو حقیقی هم عضو آن هستند. صندوق هم 
طبق اساسنامه، از استقالل حقوقی، اداری و استخدامی برخوردار 
به  غیرمستقیم  و  مستقیم  مالی  خدمات  ارائۀ  آن  وظیفۀ  و  است 

شرکت های دانش بنیان است.

▪ اقتصاد▪  توسعۀ▪ در▪ صندوق▪ نقش▪ از▪ شما▪ یابی▪ ارز
دانش▪بنیان▪چیست؟

به نظر من صندوق بسیار موفق بوده. ما طی این مدت سازوکارهای 
کرده ایم.   ایجاد  را  دانش بنیان  شرکت های  به  وام  اعطای  برای  الزم 

استانداردهای الزم را تعیین کرده ایم. کارگزاران ارزیابی را در کشور 
ایجاد کردیم تا شرکت ها  را ارزیابی کنند. پرداخت وام را به صورت 
مرحله ای انجام می دهیم و بر مراحل اجرای طرح نظارت می کنیم 
تا از سرمایه حفاظت کنیم و از انحراف تسهیالت جلوگیری کنیم. 
برای  مثال،  برای  داده ایم.  تخصیص  وام   1800 به  نزدیک  تاکنون 
اولین بار در کشور، از 283 شرکت زیست فناوری حمایت کرده ایم 
و این شرکت ها در حدود 218 میلیارد تومان از صندوق وام گرفته اند. 
این امر در کشور سابقه نداشته است. در ICT، 261 شرکت 128 
و  الکترونیک  حوزۀ  در  شرکت   250 گرفته اند.  وام  تومان  میلیارد 
کنترل حدود 137 میلیارد تومان وام گرفته اند. تاکنون بیش از 800 
طرح دانش بنیان با استفاده از تسهیالت صندوق با موفقیت خاتمه 

یافته  و به بازار عرضه شده اند و مابقی در حال فعالیت اند.
شرکت ها،  به  مالی  خدمات  ارائۀ  کنار  در  صندوق  همچنین 
توانمندی های  ارتقای  با  و  می دهد  ارائه  توانمندسازی  خدمات 
افزایش  را  آن ها  موفقیت  نرخ  و مدیریتی شرکت ها، می تواند  فنی 
دانش بنیان،  شرکت های  به  صندوق  خدمات  کلی،  به طور  دهد. 
اقتصاد  زیرساخت های  توسعۀ  در  شرکت ها  این  نقش  ارتقای  در 
دانش بنیان و نوآوری کشور سهم مؤثری داشته است. درمجموع، 

می توان عملکرد صندوق را در این زمینه موفق ارزیابی کرد.

▪ در▪  خصوصی▪ بخش▪ بگوید▪ می▪تواند▪ صندوق▪ اآلن▪
فناوری▪کشور▪کجا▪قرار▪دارد؟▪

من فکر می کردم نانو اول است. اما فناوری زیستی اول است و نانو 
ششم. یعنی شرکت ها ی نانویِی کمی برای گرفتن وام به ما مراجعه 
شرکت ها ی  نقش  ارتقای  در  فعالیت ها   این  ما  نظر  به  کرده اند. 
و  دانش بنیان  اقتصاد  زیرساخت های  توسعۀ  در  و  دانش بنیان 

نوآوری کشور سهم مهمی داشته اند.

▪ شرکت▪های▪  برای▪ مالی▪ منابع▪ تأمین▪ در▪ صندوق▪ نقش▪ ▪
نوپا▪یا▪استارت▪آپ▪ها▪▪چطور▪بوده▪است؟

است.  دانش بنیان  شرکت های  فقط  صندوق  فعالیت  حوزۀ 
نوپا  آن ها  از  نوعی  نیستند،  نوپا   

ً
لزوما دانش بنیان  شرکت ها ی 

 شرکت و دانش بنیان نیستند. 
ً
هستند. همۀ استارت آپ ها  هم لزوما

یعنی مراحل دانش بنیان شدن را طی نکرده اند. این شرکت ها هنوز 
مانند  نرم افزاری  حمایت  به  بیشتر  آن ها  ندارند.  مطمئنی  بازار 
حمایت  تا  دارند،  نیاز  بازاریابی  یا  حسابداری  مدیریتی،  مشاورۀ 
مالی. در این زمینه صندوق با تأمین فضا و امکانات مناسب، امکان 
برگزاری نوآوردگاه و دیگر رویدادهای مرتبط با استارت آپ ها را از 

طریق شتاب دهنده ها فراهم کرده است.  
حمایتی  قانون  استارت آپ ها  برای  کشور  در  دیگر،  سوی  از 
خاصی نداریم. برخی کشورها دارند. امتیازات خاصی برای آن ها 
 در سال ها ی اول دارند. برای مثال، کمک بالعوض به 

ً
مخصوصا

استارت آپ ها می دهند؛ البته به صورت حساب شده. در ایران نیز 
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با شروع موج شکل گیری استارت آپ ها، باید قوانین و زیرساخت 
حمایتی مناسب ایجاد شود. در صندوق خدمات بیشتری را برای 
این بخش طراحی کرده ایم، یک خدمت این است که در صورتی که 
بتوانیم، در زمان های ویژه، پول بالعوض هدفمند  مصوب بشود 
صندوق های  راه اندازی  دیگر  موضوع  بدهیم.  آن ها  به  بیشتری 
پژوهش و فناوری ویژۀ سرمایه گذاری خطرپذیر )VC( است که با 
جدیت دنبال می کنیم و حدود نیمی از سرمایۀ آن ها را هم صندوق 
نیست.  کشور  در  مجرب  و  کافی  متقاضی  اما  می کند،  تأمین 
در  نوآوری و شکوفایی می توانند  از صندوق  بهتر  این صندوق ها 
تعداد  به  آن ها  که  زمانی  تا  البته  وارد شوند.  طرح های خطرپذیر 
کافی شکل نگرفته اند، وظیفه خود می دانیم وام دادن به شرکت های 
دانش بنیان نوپا را با تضامین ساده و همراه با توانمندسازی آن ها در 
مدیریت و کمک های دیگر در رشد آن ها ادامه دهیم و گرنه حدود 

1700 شرکت دانش بنیان نوپا باید تعطیل شوند.

▪ چطور؟▪ 
اینقدر  و  شود  باز  دستش  صندوق  که  است  این  راه ها  از  یکی 
است  نیم  سال  و   یک  اآلن  نبندند.  کشور  مقررات  به  را  صندوق 
دیوان  است  هم  ماه   7 حدود  اینجاست.  بازرسی  سازمان  که 
محاسبات اینجا دفتر دارد. ما تا اآلن شاید یک وانت سند دادیم. 
دست ما باید باز بشود تا زنجیرۀ حمایت از شرکت ها ی دانش بنیان 
یا روی  از آن ها حمایت کرد  باید  برای صادرات  را تکمیل کنیم. 
ِبَرند شدن آن ها فعالیت کرد. کاری که هند کرده ما هم در صنایع 
دارویی می توانیم بکنیم. خیلی از این کارهایی که کشورها کردند 
باید  و  است  قدیمی  تجارت  قانون  بدهیم.  انجام  بتوانیم  باید  ما 
این  برای  ادغام شرکت ها ،  برای  ُهلدینگ ها ،  برای  بازنگری شود. 
نوع چیزها قانون نداریم و کار نکرده ایم. باید بتوانیم شرکت ها را 
 با صنعت نفت 

ً
ادغام کنیم. چند شرکت با هم منسجم شوند و مثال

بتوانیم این  بیاید که  باید جمالتی در قوانین  طرف قرارداد شوند. 
موارد را پوشش دهیم و این کار را بکنیم. 


