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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

قفلصندوق پژوهش و
فناوری در استان
اسدی
صندوق هــای پژوهش و فناوری غیردولتی با
هدف سرمایهگذاری در طرح ها و شرکت های
دانش بنیان در کشور به وجود آمده اند.
در آیین نامه اجرایی ماده  ۴۴قانون رفع موانع
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،
ایجاد و توسعه صندوق های پژوهش و فناوری
مورد تاکید قرار گرفته است ،با این حال با گذشت
 3سال از اعالم آمادگی استان ،هنوز این صندوق
در خراسان شمالی راه اندازی نشده است.
یکی از بزرگ ترین چالش های  9شرکت دانش
بنیان در خــراســان شمالی ،مسائل مربوط به
تامین مالی طرح های دانش بنیان است به نحوی
که برخی از این شرکت ها مجبور به فروش طرح
و ایده شان شده اند یا مراحل تولید و عملیاتی
شــدن طــرح را متوقف کــرده انــد .اولویت و نیاز
اصلی این شرکت ها منابع مالی است؛ عنصری
کمیاب که راه های رسیدن به آن در استان دست
اندازهای فراوانی دارد.
یکی از مدیران این شرکت ها می گوید :عدم
حمایت ،موجب فروش طرح شرکتش شده است.
وی با بیان این که نوسانات نرخ ارز تاثیر زیادی بر
این شرکت گذاشته است ،ادامه می دهد :برای
تولید دو تن فوالد به  400تا  500میلیون تومان
تسهیالت نیاز داریم و برای دریافت حمایت های
مالی به دستگاه های مربوطه مراجعه کرده ایم
اما حمایتی دریافت نکردیم .تسهیالت صندوق
شکوفایی به تضامین دشــواری نیاز دارد و برای
پرداخت تسهیالت مانع تراشی های بسیاری می
شود.
مدیر یکی دیگر از شرکت ها با بیان این که حمایت
های مالی کمی از این شرکت ها می شود ،می
افزاید :تنها کمک دریافتی از سوی پارک علم و
فناوری بــوده که آن مبلغ ناچیزی اســت ،با این
که شرکت های دانش بنیان در دیگر استان ها از
تسهیالت صندوق پژوهش و فناوری بهره مند می
شوند اما این صندوق در استان هنوز راه اندازی
نشده است.
یــک کارشناس مدیریت مالی بــا بیان ایــن که
شرکتهای دانــش بنیان با وجــود وعــده هایی
مبنی بر حمایت از آن ها کماکان با مشکالت

عدیدهای روبه رو هستند که مانع رشد و شکوفایی
آن ها مـیشــود ،می افــزایــد :ایــن شرکت ها که
عموم ًا کارکنانی نخبه و ایده هایی خالقانه مانند
استارت آپ دارند به تازگی بیشتر از قبل فعالیت
میکنند و مردم بیشتر با آن ها آشنا شدهاند ،اما
با وجود این شناخت و اهمیت فعالیت آن ها در
دانش افزایی و تولید ثروت زمینه رشد و شکوفایی
آن ها به درستی فراهم نشده است.
«براتی» با بیان این که نقدینگی مهمترین مسئله
در بخش تولید به حساب می آید و با عدم تامین
آن تمام فرایند تولید دچار آسیب میشود ،اضافه
می کند :ایــن امــر در کشور ما کام ً
ال فراموش
شده و زاویه نگاه به آن تبدیل به یک زاویه تاریک
شده است.وی با بیان این که ایده های خالقانه
خطرپذیر هستند و کاهش خطر پذیری آن ها
نیازمند حمایت های همه جانبه است ،ادامه می
دهد :افکار نوآورانه با علم به شرایط بد اقتصادی
و بازار کار ایجاد می شوند و پا به عرصه وجود می
گذارند ،بنابراین کمترین کمک به تجاری شدن
آن ها کاهش بار مالی است.
وی با اشاره به این که در بخش ایده های خالقانه
و نــوآورانــه منابع مشخصی بــرای حمایت های
مالی و پولی وجود دارد ،ادامه می دهد :صندوق
پژوهش و فناوری در استان ها یکی از محل های
تأمین اعتبار اســت که هنوز در استان تشکیل
نشده است.
وی ایده های نوآورانه را کلید تولید محصوالت نو
و با کیفیت ذکر و اعالم می کند :تولید محصوالت
جدید و مبتنی بر پژوهش ضامن تولید ارزان و
تکیه بر دانش داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی
است.
وی اعالم می کند :باید به این نکته توجه کرد که
تمام ایده های خالقانه قابلیت ظهور و بروز ندارند
و ایــن امــر یکی از مشکالت تجاری ســازی ایده
های خالقانه است .از هر  20ایده خالقانه یکی
اجرایی می شود و حلقه واسط بین ایده و تجاری
سازی ،پیگیری صاحب ایده و مقاومت در برابر
ساختارهاست.
وی ادامــه می دهــد :با وجــود حمایت ها ،جوان
بودن صاحبان ایده ،موجب سرخوردگی زود آن
ها می شود و با مواجه شدن با اولین مشکل جا
خالی می کنند ،در حالی که به ثمر رسیدن ایده

گزارش

نیازمند حضور صاحب ایده تا رسیدن به مرحله
نهایی است.
وی با بیان این که در زمان اجــرای ایــده ،کمک
های مالی و حمایت ها شکل می گیرد ،اظهارمی
کند :پول در کمک به اقتصاد به منظور پیشبرد
برنامه ها نقش دارد.
رئیس پارک علم و فناوری سابق خراسان شمالی
در گذشته در گفت و گویی با روزنامه خراسان
شمالی اعالم کرده بود« :در استان 100 ،میلیون
و در خارج از استان  500میلیون تومان به تجاری
ســازی افکار کمک می شــود امــا هنوز صندوق
پژوهش و فناوری در استان تشکیل نشده است،
این صندوق براساس چارچوب قانونی و نیازمند
 51درصــد سهم سرمایه گــذار خصوصی و 49
درصــد سهم سرمایه گــذار دولتی اســت .با این
که بیش از یک سال از تأمین سهم  49درصدی
اســتــان بــرای تشکیل ایــن صــنــدوق مــی گــذرد،
اما هنوز تشکیل آن درگیر و دار تأمین سرمایه
گــذار بخش خصوصی مانده اســت .بخش های
خصوصی مانند دانشگاه ها ،مجتمع پتروشیمی و
شهرداری ها گزینه هایی هستند که باید پا پیش
بگذارند و سهم بخش خصوصی را کامل کنند ،اما
متأسفانه انگیزه ای در این بخش وجود ندارد».
در همین باره مسئول روابط عمومی پارک علم
و فناوری خراسان شمالی با ارائــه توضیحاتی
درخصوص عملکرد صندوق پژوهش و فناوری
می افزاید :جذب منابع مالی و مشارکت و سرمایه
گذاری الزم برای توسعه امر پژوهش و فناوری،
ایجاد بستر سرمایه گــذاری بخش غیردولتی،
ارائــه تسهیالت مالی و حمایت های قانونی از
پژوهشگران و فناوران و کمک به دستگاه های
اجــرایــی بــرای تجاری ســازی از ماموریت های
صندوق پژوهش و فناوری است.
«ثروتی» با اشاره به اهداف این صندوق ادامه می
دهد :اعطای وام و تسهیالت به اشخاص حقیقی
و حقوقی ،تامین سرمایه خطر پذیر و مشارکت و
سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری،
تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح
هــای پژوهشی و فناوری و صــدور ضمانت نامه
های مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناوری از
اهــداف این صندوق اســت.وی اضافه می کند:
در این صندوق خدماتی همچون نظارت و کنترل

صندوق پژوهش و فناوری 34درصد سهام بخش
خصوصی را گرفته است.وی با بیان این که استان
شامل تخفیفاتی نیز شده است ،اضافه می کند:
سقف اعتباری راه ان ــدازی صندوق پژوهش و
فناوری در استان از  3به یک و نیم میلیارد تومان
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کاهش پیدا کــرده اســت.وی می افــزایــد :سهام
های بخش دولتی و خصوصی تامین شده و پارک
علم و فناوری باید فرم های مربوطه را تکمیل و
به دبیرخانه صندوق ارســال کند تا آن ها مورد
ارزیابی قرار گیرند و پاسخ نهایی اعالم شود.
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سهام های
بخش دولتی و
خصوصی تامین
شده و پارک
علم و فناوری
باید فرم های
مربوطه را تکمیل
و به دبیرخانه
صندوق ارسال
کند تا آن ها مورد
ارزیابی قرار
گیرند و پاسخ
نهایی اعالم شود

طــرح پژوهشی و صنعتی ،لیزینگ محصوالت
دانش بنیان ،سرمایه گذاری ریسک پذیر ،ارائه
تسهیالت مالی ،صدور ضمانت نامه ،مشارکت
مدنی ،خرید و فروش اقساطی ،مشاوره و راهبری
طــرح هــا ،کــارگــزاری و عاملیت توسعه کسب و
کارها و پژوهش های دانش بنیان و امکان سنجی
و ارزش گذاری طرح ها توسط این صندوق ارائه
می شــود.وی با بیان این که این صندوق هنوز
در استان راه اندازی نشده اما در حال انجام کار
است ،ادامه می دهد 51 :درصد بخش خصوصی
و  49درصد بخش دولتی باید سهام این صندوق
را تهیه کنند تا در استان راه اندازی شود ،اما هنوز
بخش دولتی سهم خود را فراهم نکرده است.
وی با بیان این که این صندوق در ماه های آینده
به بهره برداری می رسد ،ادامه می دهد :در زمان
دکتر پیله ور قول هایی از استانداری برای تامین
سهام بخش دولتی گرفته شده بود و قرار است
امسال پرونده صندوق پژوهش و فناوری در استان
بسته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامــه می
دهــد :بر اســاس آخرین پیگیری ها و پیشرفت
های انجام شده و متناسب با عدم توسعه یافتگی
استان باید  49درصد و  51درصد سهام بخش
دولتی و خصوصی بــرای استان برداشته شده
است و هم اکنون به جای سهام بخش خصوصی

یکی از مهم ترین نیازهای شرکت های دانش
بنیان ،تامین منابع مالی الزم بــرای توسعه
کمی و کیفی نمونه های اولیه تولیدی است،
بنابراین با توجه به شرایط و ضوابط نظام های
تامین مالی ،تحقق ایــن مهم بــدون تسهیل
گری دولت به سختی امکان پذیر است.
بسیاری از متخصصان به شکاف تامین مالی
شرکت های دانش بنیان اشاره می کنند ،به
این معنا که اگر منابع مالی در دسترس باشد،
تعداد زیــادی در این شرکت ها می توانند از
منابع مالی به شکل اثربخش استفاده کنند و
به بهره وری برسند.
این شرکت ها نمی توانند تمام منابع مالی
مورد نیازشان را از سیستم مالی رسمی تامین
کنند .از شروع یک کسب و کار فناورانه که بر
پایه یک ایده کسب و کار یا یک پژوهش شکل
می گیرد تا رسیدن به مرحله درآمــدزایــی و
رشد ،نهاد های مالی نقش مهمی را ایفا می
کنند .اهمیت نهادهای پولی و مالی برای
شکوفایی یک شرکت دانش بنیان در حالی
است که غالبا این شرکت ها به دالیلی از جمله
نرخ باالی سود تسهیالت و ناتوانی در ارائه

تضامین بانکی نمی توانند از تسهیالت بانکی
استفاده کنند ،از سوی دیگر بانک ها به دلیل
ماهیت شان ،تمایلی به پذیرش ریسک باالی
سرمایه گذاری در شرکت های نوپا و استارت
آپ ها ندارند.
نگاهی به صندوق های متولی سرمایه گذاری
خطر پــذیــر در کــشــور نــشــان مــی ده ــد :این
صندوق ها به ایــن حــوزه ورود نمی کنند یا
سرمایه گذاری های محدودی در این بخش
دارند ،از این رو برای تامین مالی طرح های
کارآفرینی ،منابع مستقیم دولتی در قالب
کمک یا وام در اختیار بنگاه ها قرار می گیرد
که این امر با توجه به محدود بودن منابع کمک
چندانی به توسعه بنگاه های دانش بنیان نمی
کند.
بنابراین موثرترین سیاست برای توسعه شرکت
های دانش بنیان ،حمایت های غیر مستقیم از
مسیر تقویت نهادهای مالی مثل صندوق های
توسعه فناوری و صندوق پژوهش و نــوآوری
است .استان خراسان شمالی  9شرکت دانش
بنیان دارد که مشکل اساسی همه آن ها عدم
تامین مالی و نیازهای اعتباری است در حالی
که یکی از موثرترین صندوق هــای حمایت
مالی پس از  3سال هنوز در استان راه اندازی
نشده و قول ها در حد وعده باقی مانده است.

خبر مرتبط

راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری؛  2ماه دیگر
اســدی -طی دو مــاه آینده صندوق پژوهش
و فناوری استان راه انــدازی می شود.معاون
هماهنگی امــور اقتصادی و توسعه منابع
استاندار خراسان شمالی با اعالم این خبر به
خبرنگار ما افزود :سه هفته گذشته جلسه ای
در این خصوص برگزار شد و هر کدام از دستگاه
هــای بخش دولتی و سرمایه گ ــذاران بخش
خصوصی تعهداتی دادند.دکتر «پورعیسی» با
بیان این که استانداری نیز  200میلیون تومان
برای راه اندازی این صندوق کمک کرده است،
افزود :تهران پذیرفته مجوز افتتاح صندوق را

در استان صادر کند.وی با بیان این که لیستی
از دستگاه ها و بخش خصوصی متعهد در
پارک علم و فناوری وجود دارد ،درباره حمایت
های مالی از استارت آپ ها نیز اضافه کرد:
استارت آپ ها با توجه به حوزه کاری شان و
دستگاه مرتبط می توانند از همان دستگاه
حمایت مالی دریافت کنند.وی با بیان این
که استانداری تاکنون به استارت آپ هایی که
برگزار شده کمک هایی کرده است خاطرنشان
کرد :دستگاه های اجرایی باید بیشتر به آن ها
کمک کنند.

