ﺣﻤﺎﯾﺖ ارزی  ۲ﺻﻨﺪوق از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
داﻧﺸـﯽ در ﺷﺮاﯾـﻂ ﺗﻨـﺶ ارزی/ﮐﺴـﺐ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﯾﺰد
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ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮونﺳﭙﺎری ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
آﻧﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۳۸ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری دارای ﻣﺠﻮز در ﺣﻮزهﻫﺎی
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺻﻨﺪوﻗﯽ
ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺣﻮزه آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ آن دو ﺻﻨﺪوق “ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﺎدرات” و “ﺗﺒﺎدﻻت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ” ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ارزی در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻓﻌﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺼﺎع در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس،
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎده  ۱۰۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و
ﻓﻨﺎوری ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺳﻬﺎﻣﺪار اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ

ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﯿﺮو و ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت و ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری را ﺑﺎ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۴۹درﺻﺪ در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺳﻬﺎم
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﺼﺎع اداﻣﻪ داد :ﻣﺎده  ۱۰۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم در ﻣﺎده  ۴۵ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﺪدا ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ وارد
ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺗﺎ  ۱۳۹۱ﺣﺪود  ۱۸ﺻﻨﺪوق ﻣﺠﻮز
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ  ۷ﺻﻨﺪوق ﻓﻌﺎل ﺷﺪ.
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ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺻﻨﺪوق ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺼـﺎع ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ در ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺻـﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫـﺶ و ﻓﻨـﺎوری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :از ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺠﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮی
در روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺪوقﻫﺎ رخ داد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در
ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﭼﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺤﻮﻟﯽ در
ﺣﻮزه داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه ،از اﯾﻦ رو ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺰاﯾﯽ در راﺳﺘﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن “ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری” ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و در آن ﺑﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮونﺳﭙﺎری ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﺰرگ از ﻣﺤﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺗﺒﺼﺮه
و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری
و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری

وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۳ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوق
ﻧﻮآوری داده ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری آﻏﺎز و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻌﺪ در ﻗﺎﻟﺐ
ﮐﺎرﮔﺰاران ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ

ﺻﻨﺪوقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،وﻟﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ.
رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری
ﻗﺼﺎع اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری،
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪی درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ،
وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎده  ۱۰۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم و ﻣﺎده  ۴۵ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﺪدا ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺸﺪ ،از اﯾﻦ رو اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ در ﺗﺎﺳﯿﺲ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد؛ ﻟﺬا در ﺳﺎل  ۹۴در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ
رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ،ﻣﺎده  ۴۴در ﻣﻮرد “رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ
رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در آن ﻣﺎده  ۱۰۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺷﺪ و ﺑﻪ
دوﻟﺖ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﮐﻪ
در ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻨﺪوقﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﺠﺎز ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻗﺼﺎع اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از اﯾﻦ زﻣﺎن آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه ﻣﺎده  ۴۴ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت
وزﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و
ﻓﻨﺎوری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺪور و ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﻫﺪاﯾﺖ و
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺪوقﻫﺎ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه اﺳﺖ.
وی رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم و دﺑﯿﺮی آن را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :از ﺳﺎل ۱۳۹۴
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ۲۰ ،ﺻﻨﺪوق
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺮوه اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۳۸ﺻﻨﺪوق
دارای ﻣﺠﻮز ﺑﻮدﻧﺪ.
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮونﺳﭙﺎری ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪای
ﺑﺮای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮای ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اوﻟﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺳﺎل  ۹۶اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺪوقﻫﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد.

ﻗﺼﺎع ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﯽ و ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻣﻼک ﻧﺒﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ آﻧﮑﻪ
دارای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ در آنﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻬﻞﺗﺮی در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﺻﻨﺪوقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺣﻮزهﻫﺎی
اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺧﻄﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن
ﯾﺰد ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﺰو ﺻﻨﺪوقﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ و در ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﻮول ،اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ
داﺷﺘـﻪ اﺳـﺖ ،در ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓـﺎﯾﯽ و ﻣﻌـﺎوﻧﺖ
ﻋﻠﻤﯽوﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺪوقﻫﺎ در دو ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری “ﺟﺎﻣﻊ” و “ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری” ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺻﻨﺪوقﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻊ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن،
اﻓﺮاد ﻓﻨﺎور و ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﻮآوری و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ
) VCﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺨﺎﻃﺮهﭘﺬﯾﺮ( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﻗﺼﺎع ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺻﻨﺪوق در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎل راهاﻧﺪازی اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ  ۱۰۰درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی VC
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دو ﻧﻮع ﺻﻨﺪوق “ VCﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺑﻮرﺳﯽ” و ” ﺻﻨﺪوقﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ” راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻋﻠﻤﯽوﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻗﺼﺎع در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﺧﯿﺮا ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ،ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و
داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﺑﺮونﺳـﭙﺎری ﺻـﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،آﺷﻨـﺎﯾﯽ ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺑـﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﺳـﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫـﺎ از اﯾـﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن را از دﻻﯾﻞ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
راهاﻧﺪازی ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری از ﺳﻮی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪام آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی در راهاﻧﺪازی
ﻓﻨﺎوری ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻣﺪﻟﯽ از
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻟﯽ
ﮐﺎر ﺻﻨﺪوق واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻮزه

ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را
ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و
آﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

ﻗﺼﺎع ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ
دارد ،ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرﮔﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وﻟﯽ
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری و
ﮐﯿﻔﯿﺖ دارد و ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮونﺳﭙﺎری ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺻﻨﺪوق آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻ ﻟﻄﻤﻪای ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎ وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق دارای ﻣﺤﺪوده
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺗﺪاﺧﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ؛ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﮐﻪ از
ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺣﻮزه وارد ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﺣﻮزه داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن
واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورد ،ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی در ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺧﺮاﺳﺎن و
ﺻﻨﺪوق ﺳﻼﻣﺖ ﺛﺎﻣﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪار اﺳﺖ.
ﺿﺮورت راهاﻧﺪازی ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ارزی
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮونﺳﭙﺎری ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی
اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن دو ﺻﻨﺪوق “ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات” و ﺻﻨﺪوق
“ﺗﺒﺎدﻻت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ” را ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدهاﯾﻢ.

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺻﻨﺪوق “ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات” ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺻﻨﺪوق “ﺗﺒﺎدﻻت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ”
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و وارد ﮐﺮدن آن ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻗﺼﺎع اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎی ارزی ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻋﻄﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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