تومــان نیز پرداخت شــده اســت .دوم آنکــه صندوق
نــوآوری و شــکوفایی از ظرفیت بانکها بــرای صدور
ضمانتنامه بــه شــرکتهای دانشبنیان اســتفاده
میکنــد و برای این منظور نیز یک هزار میلیارد تومان
از منابــع بانکهــا برای صــدور ضمانتنامــه منظور
شده است.
بــا توجه بــه موارد یاد شــده میتوان گفــت تعامل
صندوق با بانکها در اشــکال دیگری نیــز ادامه دارد
زیــرا برخــی از بانکهای همکار با صندوق شــعبهای
در مجتمــع شــکوفایی شــرکتهای دانشبنیان دایر
کردهانــد ،تــا شــرکتهای مراجعه کننده بــه مجتمع
ناچــار به طی مســیر پر ترافیــک در تهران نشــوند .در
حــال حاضر بــه دلیــل ارتباط گســترده بــا بانکها در
حــال بررســی راهکارهــای جدیــد افزایــش و متنــوع
نمودن خدمات به شرکتهای دانشبنیان هستیم.
قطعــا مأموریتهایــی بــرای حــوزه
فعالیــت شــما در نظر گرفته شــده اســت ،آیا
تا کنــون توانســته ایــد در راســتای رســیدن به
مأموریتهــای مورد نظــر قــدم بردارید؟ چه
اقداماتی انجام شده است؟
صنــدوق عمری پنج ســاله دارد ،در واقع یک نهاد
نوپا به حســاب میآید .هنوز نگاه برخی دستگاهها به
صندوق این است که پولهای صندوق به درد تأمین
کسری بودجه آن دستگاه میخورد هنوز برخی گمان
میکنند صندوق بهتر اســت پولهایــش را خرج کند و
تمــام کنــد .در واقع برخــی فکر میکنند اگــر صندوق
پولهایش را خرج کند و تمام کند ســال آینده همانند
سایر دستگاهها دولتی ،باز هم به آن بودجه میدهند.
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی دســتگاه بودجــهای
نیســت و تاکنــون هــم ردیف بودجــهای نداشــته و اگر
تمام پولهایش را هزینــه کند نمیتواند ادامه حیات
بدهد .صندوق بر اساس قانون سرمایهای از صندوق
توســعه و ملی دریافت نموده و باید با این سرمایه کار
کنــد و پولهای صنــدوق قابلیت هزینه برای کســری
بودجه دستگاههای دولتی را ندارد .پولهای صندوق
فقط برای ارائه تسهیالت به شرکتهای دانشبنیان
بخش خصوصی و تعاونی است.
اینکــه ســوال کردیــد صنــدوق در رونــد انجــام
مأموریتهایــش موفــق بــوده یــا خیــر ،پاســخ ایــن
اســت کــه بلــه موفــق بودیــم ولــی اگــر میگذاشــتند
میتوانســتیم خیلــی بهتــر هــم باشــیم .انتظــار ما از
دســتگاههای نظارتی این است که وقتی برای بررسی
فعالیتهــای صندوق که حق قانونی آنها اســت در
این صندوق حضــور یابند .نقش تســریع و راهنمایی
بــرای رشــد فعالیتهای صنــدوق را ایفــا نمایند .اگر
دســتگاههای با تجربه نظیر دیوان محاســبات کشور و
نیز ســازمان بازرسی کل کشــور به عنوان دستگاههای
نظارتــی تالش کننــد نقــش کندکننــده فعالیتهای
صنــدوق را ایفا نمایند قدر مســلم عملکــرد آنها به
عنــوان دســتگاههای پر تجربــه بر عملکــرد صندوق
بــه عنوان یک دســتگاه بــا تجربه پنج ســاله اثر مثبت
نخواهد داشت.
خوشــبختانه در گــزارش تفریــغ بودجــه  1395که
در زمســتان  1396از ســوی رئیــس محتــرم دیــوان
محاســبات در مجلــس شــورای اســامی قرائت شــد
عملکــرد صنــدوق در چارچــوب اساســنامه صندوق
اعالم شد.
بــا جمعبنــدی مــوارد فــوق معتقــدم صنــدوق
میتوانــد فعالتــر ،قدرتمندتــر و پیشــروتر فعالیــت
کنــد زیرا حمایتهــای رهبر معظم انقالب اســامی
و رئیــس محتــرم جمهــوری و هیــأت محتــرم دولت
ظرفیــت گســتردهای بــرای اقدامــات صنــدوق مهیا
نموده اســت .صنــدوق موتــور محرکــه تأمیــن مالی

اقتصاد دانشبنیان است.
ســوال کردیــد چــه اقداماتــی انجام شــده اســت؟
در حــال حاضــر بیش از بیســت و یک نــوع خدمت از
ســوی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی به شــرکتهای
دانشبنیان ارائه میشود که همگی از مأموریتهای
صندوق به شــمار میآینــد .تنوع خدمــات همچنان
در حــال افزایــش اســت .ارائه تســهیالت بــه صورت
وام قرضالحســنه ،وام نمونهســازی ،وام ســرمایه
در گردش ،وام اشــتغالزائی ،وام توســعه خط تولید،
تهیــه دفاتر کاری برای شــرکتها و واگــذاری به آنها
بــه صــورت اجاره به شــرط تملیــک ،توانمندســازی،
تجاریســازی محصــوالت شــرکتها ،لیزینــگ
محصوالت شــرکتها ،کمک به شرکتها و پرداخت
بخشــی از هزینــه شــرکت آنهــا در نمایشــگاههای
بینالمللی و ملی ،بخشــی از تنــوع خدمات صندوق
نــوآوری و شــکوفایی بــه شــرکتهای دانشبنیــان
اســت .در حال حاضر مجتمع شکوفایی شرکتهای
دانشبنیان که صندوق نوآوری و شــکوفایی در چهار
طبقــه در ایــن مجتمع مســتقر اســت محل اســتقرار
پنجره واحد اســت .پنجره واحــد در واقع یک طبقه از
مجتمــع را اشــغال کرده اســت و در ایــن طبقه برخی
از بانکهــا ،اتــاق بازرگانی بیمه و . . .مســتقر هســتند

بهرهمند شــوند به همین دلیل با برگــزاری دورههای
آموزشــی از یــک ســو و تشــویق شــرکتها از طریــق
حمایت مالی بــرای حضور در نمایشــگاههای ملی و
بینالمللی امکان توانمندســازی شرکتها در جهت
ارائه محصول آنها به بازار فراهم میشود.
مجموعــه توانمندســازی بــرای بکارگیــری
هــر دانشآموختــه دانشــگاهی در شــرکتهای
دانشبنیان بیســت میلیــون تومان وام اشــتغالزایی
پرداخــت میکنــد و ایــن مبلغ بــا بکارگیــری پنج نفر
تا ســقف یــک میلیارد ریــال قابــل افزایش اســت .در
حــال حاضر مدیریت توانمندســازی عــاوه بر انجام
امــور محوله به درخواســتهای متنوع شــرکتها که
متضمــن توانمندســازی شــرکتهای درخواســت
کننده باشد ،پاسخ مثبت میدهد.
در حــال حاضر چالش عمــده در این حوزه
که با آن درگیر هستید چیست؟
بــا توجــه بــه عمــر پنــج ســاله صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی ،جــا انداختــن صنــدوق بــه عنــوان موتور
محرکــه اقتصــاد دانشبنیــان و یــا مهمتریــن پایگاه
تأمیــن مالــی شــرکتهای دانشبنیــان کار و تــاش
مضاعفــی را طلــب میکنــد .مطالبــه رهبــر معظــم

امروزه هزینه اشتغال یک نفر در شرکتهای دانشبنیان حدود یک سوم هزینه اشتغال
و در بخش دولتی است .شرکتهای دانشبنیان را از هر سو که بنگریم هر کدامشان یک
فرصت برای اقتصاد میهن اسالمی هستند .نکتهای که وجود دارد این است که مطالبه
رهبری و دولت و نیز فرصتهای نهفته در ارتقای شرکتهای دانشبنیان را ما در
صندوق نوآوری و شکوفایی از جان و دل درک میکنیم ولی این درک در جامعه ما تا چه
اندازهای عمومی شده است؟ به عبارت دیگر وقتی یک شرکت دانشبنیان محصول با
کیفیتیبهتر ازمشابهخارجیتولیدمیکندولیواردکنندهمحصوالتخارجیبه دلیل
برخورداری از توان مالی مانع بازار سازی برای محصول ایرانی میشود
کــه عهــده دار ارائــه خدمات به شــرکتها هســتند .تا
ضرورتــی که صــرف وقــت شــرکتها بــرای دریافت
خدمــات در ســطح شــهر باشــد .یــک طبقــه دیگــر از
مجتمع نیز برای اســتارت آپها در نظر گرفته شده ،و
استارت آپها با هماهنگی قبلی در این طبقه مستقر
میشــوند .و از امکانات مجتمع بهره مند میشــوند.
یــک طبقــه دیگــر از مجتمــع نیــز بــرای برگــزاری
نمایشــگاههای شــرکتهای دانشبنیان اختصاص
دارد .در طبقه دیگر نیز ســالنهای متعدد و مناســبی
بــرای برگــزاری مناســبتها و مراســم شــرکتهای
دانشبنیان در نظر گرفته شده است.
یکــی از فعالیتهــای شــما بحــث
توانمندســازی و حمایــت از شــرکتهای
زیــر مجموعــه اســت  ،چــه اقداماتــی در این
خصوص انجام داده اید؟
توانمندســازی در چندیــن بخش انجام میشــود.
بسیاری از شــرکتهای دانشبنیان نوپا که محصولی
را تولید کردهاند و با مشکل فروش محصول خودشان
در بــازار مواجه هســتند نیازمند کمک هســتند .ماهم
میدانیــم وقتــی چنــد دانشآموخته دانشــگاهی که
نوآور هستند و محصول را تولید نمودهاند از تخصص
تجاریســازی محصول خودشــان برخوردار نیســتند
و چون شــرکت آنها نیز نوپا هســت تــوان مالی آنها
اجازه نمیدهد از امکانات مشاورهای سایر شرکتها

انقــاب در خصــوص اقتصــاد مقاومتــی و بویــژه
اقتصــاد دانشبنیان ،مطالبه برحقی اســت .مطالبه
رئیسجمهــوری محتــرم از صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی افزایــش تولید و اشــتغال در شــرکتهای
دانشبنیــان اســت .امــروزه هزینــه اشــتغال یک نفر
در شــرکتهای دانشبنیــان حدود یک ســوم هزینه
اشــتغال و در بخــش دولتــی اســت .شــرکتهای
دانشبنیــان را از هــر ســو کــه بنگریــم هــر کدامشــان
یــک فرصت بــرای اقتصــاد میهن اســامی هســتند.
نکتهای که وجود دارد این اســت کــه مطالبه رهبری و
دولت و نیز فرصتهای نهفته در ارتقای شرکتهای
دانشبنیــان را مــا در صنــدوق نوآوری و شــکوفایی از
جــان و دل درک میکنیم ولی این درک در جامعه ما
تا چه اندازهای عمومی شــده اســت؟ به عبارت دیگر
وقتــی یک شــرکت دانشبنیــان محصول بــا کیفیتی
بهتر از مشــابه خارجــی تولید میکند ولــی وارد کننده
محصــوالت خارجــی بــه دلیــل برخــورداری از تــوان
مالی مانع بازار ســازی برای محصول ایرانی میشود.
همین امر چالش ایجاد میکند .چنین شــرکتهایی
به غیر از صندوق نوآوری و شــکوفایی پناهگاه دیگری
ندارند و ما با مسئوالن نظام مکاتبه و مناظره میکنیم
تا بتوانیم عالوه بر ارائه خدمات توانمندسازی به این
نوع شرکتها موانع آنها را برطرف کنیم.
یکــی از مهمتریــن چالشهــای صنــدوق نوآوری
و شــکوفایی ایــن اســت کــه برخــی اظهــار میدارنــد
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