توگو با «ایران»:
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در گف 

صندوقموتورمحرکهتأمینمالیاقتصاددانشبنیاناست
صندوق نو آوری وشــکوفایی بهمنظور تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات  ،کاربردی کردن دانش و دستاوردهای پژوهشی
و همچنینتکمیل زنجیره،ایده،محصولو بازارتأســیسشــد.هدفنهاییاینصندوقبهعنوان نهادتوسعهایکمک به
رونق اقتصادیکشــورازطریقحوزههایدانشبنیانوفناوریهای برتراست.دربارهفعالیتاینصندوقبا «دکتربهزاد
سلطانی رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی» به گفت و گو نشستهایم که میخوانید :

سالنامه 96

گزارش
وژیهاقتصادی

268

در بحث برونســپاری که یکی از برنامههای
صندوق بوده است چه اقداماتی انجام گرفته
است؟
بــا توجه بــه اینکه سیاســتگذاریهای انجام شــده
در صنــدوق بــر ایــن مبنا بــوده کــه از افزایــش تعداد
پرســنل صندوق نوآوری و شــکوفایی پیشــگیری شود
و نیــز صندوق نــوآوری و شــکوفایی با وجــود اینکه در
عرصه ملی فعالیت میکند ولی نبایســتی نســبت به
تأسیس شعبهها در اســتانها اقدام نماید ،لذا بحث
برونسپاریتاکنونباجدیتدنبالشدهاست.درحال
حاضــر صندوق با بیش از ســی و دو صندوق پژوهش
و فنــاوری همــکاری میکند که ایــن صندوقها موارد
ارائــه تســهیالت و ارزیابــی شــرکتهای دانشبنیان
را انجــام میدهنــد .از ســوی دیگر صندوق نــوآوری و
شــکوفایی با حــدود هفتاد و شــش شــرکت کارگزاری
نیز همــکاری میکند .مزیت این نوع همکاری در این
اســت که اغلب صندوقها و شرکتهای کارگزاری در
مناطق مختلف کشــور پراکنده هستند و لذا دسترسی
شــرکتهای دانشبنیان در شهرستانها به امکانات
مرتبط با صندوق نوآوری و شــکوفایی سهلتر است.
در بخــش توانمندســازی نیــز صنــدوق از امکانــات
آموزشــی و تخصصــی شــرکتهای مختلــف بهــره
میگیرد به این ترتیب شرکتهای مختلفی که تحت
عنوان ارزیاب و ناظر و متخصص با صندوق همکاری

ویژگیهای مهم مناطق آزاد کشور
یکی همان قانون مناطق آزاد است
که قانون منسجم ،قوی و اثرگذاری
است و میتوان گفت که برای
سرمایهگذاری داخلی و خارجی
در چار چوب این قانون تسهیالت
خیلی خوبی فراهم شده است

میکنند به عنوان حلقه واسط صندوق با شرکتهای
دانشبنیــان موجبات هم افزایــی را فراهم میآورند
و از ســوی دیگر این روش فعالیت یعنی برونســپاری
موجبات انتقال تجارب جدید شــرکتهای همکار با
صندوق را به نیروی انسانی شاغل در صندوق فراهم
میسازد.
تعامــل ایــن صنــدوق بــا صندوقهــا و
بانکهــای دیگــر بــه چــه صــورت اســت؟ آیا
تعامل وجود دارد؟
دبیرخانــه صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری در
صندوق نوآوری و شــکوفایی واقع شــده است .رئیس
ایــن دبیرخانــه وزیــر محتــرم علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری و دبیر این دبیرخانــه رئیس صندوق نوآوری
و شــکوفایی اســت به این ترتیــب مهمترین ســاختار
سیاســتگذاری مربــوط بــه صندوقهــای پژوهــش
و فنــاوری در صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی مســتقر
اســت .در واقــع تعامــل بــا صندوقهــای پژوهــش و
فناوری با ما دو ســویه است .نخســت اینکه دبیرخانه
ایــن صندوقها در اینجا واقع شــده اســت .دوم آنکه
همیــن صندوقها عهــده دار ارائــه تســهیالت و امور
نظــارت و ارزیابی بــه نمایندگی از صنــدوق نوآوری و
شکوفایی هستند.
تعامل با بانکهای کشور نیز در چند بخش جریان
دارد .نخســت آنکه صنــدوق به دلیل ســپردهگذاری
در هشــت بانک بزرگ کشــور از ظرفیــت این بانکها
بــرای پرداخــت تســهیالت بــه شــرکتها عــاوه بــر
ظرفیت خــود صندوق نوآوری و شــکوفایی اســتفاده
میکنــد .در واقــع بالــغ بــر هــزار و دویســت میلیــارد
تومــان از منابــع بانکها برای پرداخت تســهیالت به
شــرکتها در دســترس و تاکنون بیش از  266میلیارد

