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  مقدمه
هاي اساسي توسعة صنعتي و توسعة صنعتي از عوامل بسيار از مؤلفه تكنولوژيتوسعة 

اثرگذار توسعة اقتصادي و به تبع آن توسعة اجتماعي و فرهنگي است. براي دستيابي 
ترهاي ، نياز بسياري به ايجاد بسترهاي مناسب وجود دارد و بستكنولوژيبه توسعة 

اي و پيدايي مجموعه تكنولوژيهاي زنجيرة توسعة تكميل يكايك حلقه ازالزم، 
هاي پيشين گفتيم، ايجاد طور كه در فصلآيد. هماندست ميهفراگير و جامع ب

 انهو نوآور يتحقيقات هايسرماية الزم طرح انيجر سازوكارهايي براي فراهم آوردن
هايي است كه بايد در زنجيرة ستند، يكي از حلقهه تكنولوژيكه پايه و اساس توسعة 
  مذكور كامل و اجرا شود.
اگر موانع موجود در  ،مدت استفرآيندي طوالني تكنولوژياز آنجا كه توسعة 

هاي مالي در چارچوب يك راهبرد تعريف ويژه اگر حمايتمسير آن برطرف نشود و به
  ن ثمربخش نخواهد بود.شده باشد، كوشش محقق و مبتكر و صاحب فنتدوين و 

به  تكنولوژيهاي مالي از توسعة ، حمايتن اشاره كرديميش از ايگونه كه پهمان
هاي از سرمايه گيرينيازمند بهرههاي تحقيقاتي و نوآورانه، سبب ماهيت فعاليت

و  ي نوهاحمايت از طرح براي زين يافتهكشورهاي توسعه است.پذير خطر
پذير تسهيالت مالي خطربه  ش دسترسييافزابه سوي  شرفتهيپهاي تكنولوژي

هاي مالي مرتبط با اند. در اين فصل از كتاب، به مطالعة اجمالي صندوقحركت كرده
هاي سرمايهمفهوم  با مقايسهدر  هاآن ليك عملكردو بررسي  تكنولوژيتوسعة 

ها در كشور صندوق و معرفي اين اين روي، ابتدا به شناسايي . ازايمپرداخته پذيرخطر
  .ميدازپرمي
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 ارائهايم كه نوع تسهيالتي كه صندوق را شناسايي كرده دهدر اين راستا، 
ها را را معرفي خواهيم كرد. حاصل اين بررسي هاآن هايبرخي از ويژگي دهند ومي

 ايم. در ادامهن، در پايان معرفي هر صندوق آوردهاهاي گروه محققدر كنار يافته
پذير، مقايسه و هاي خطرهاي سرمايهبا ويژگي را هااين صندوقعملكرد چگونگي 

  ايم.كشور را تجزيه و تحليل كرده تكنولوژيدر توسعة  هاآن كارايي
  كنيم: توجهنكته  وبايد به د تكنولوژيهاي داخلي توسعة هنگام معرفي صندوق

  
، هاي مالي داخليد صندوقآوري اطالعات در مورد عملكرهاي جمعدشواري) الف

مشكلي كامالً جدي در تمامي كشورهاي در حال توسعه است.  مسئلهكه اين 
هاي مالي به قدر كافي شفاف نيست. بيشتر متأسفانه عملكرد صندوق

مند شوند، از ها بهرهكارآفرينان و كساني كه بايد از تسهيالت اين صندوق
گونه خبرند. اينكلي بيبه هاآن هايي و نحوة عملكردوجود چنين صندوق

، هاآن يابند و دسترسي بهاي انتشار مياطالعات بيشتر در مسيرهاي ويژه
هاي پذير است. اما در كشورهاي صنعتي سايتفقط براي افراد خاصي امكان

اي طراحي شده است كه حاوي تمام اطالعات مربوط به آن اينترتي ويژه
رعت سراحتي و بهارآفرينان اين كشورها بهعبارتي كها است. بهصندوق

هاي درخواست تسهيالت و نياز خود (حتي فرمتوانند تمام اطالعات موردمي
  ليه) را از اين راه دريافت كنند.هاي تخصصي اومشاوره

 ها و انتشارات رسميها همه براساس گفتهبايد بدانيم كه معرفي اين صندوق)  ب
ن، ممكن است در مواردي ميان مطالب طرح شده و بنابراي است، هاآن

  .هايي باشدتفاوت هاآن عملكرد واقعي
  

هاي مفهومي را با شاخص ،هاعملكرد اين صندوق در انتهاي اين فصل،
بررسي اين موضوع  پذير مقايسه خواهيم كرد. هدف از اين كار،گذاري خطرسرمايه

 ،اندرا در سيستم ملي نوآوري ايفا كرده ها نقش مناسب خوداست كه آيا اين صندوق
هاي نوآورانه و كارآفرينانه را تا پذير طرحموجود در تأمين مالي خطر كه خألو اين
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ها با تر، هر قدر عملكرد اين صندوقبه عبارت ساده .اندحد پوشش دادهچه
با  هاآن پذير همخواني بيشتري داشته باشد،گذاري خطرهاي مفهومي سرمايهشاخص

 حركت كلي سيستم ملي نوآوري كشور، بيشتر هماهنگ بوده و در پر كردن خأل
در كل براي  هاآن اند. در غير اين صورت، هرچند، اقداماتتر عمل كردهموجود موفق

  كند.در كشور نمي تكنولوژيكشور مفيد است، اما كمك چنداني به توسعة 
ست كه هدف از بررسي عملكرد نكتة ديگري كه بايد در نظر بگيريم اين ا

نيست، زيرا اين  هاآن تكداوري دربارة تك تكنولوژيهاي داخلي توسعة صندوق
است.  كتاب با ديدگاه كالن ملي و در سطح سيستم ملي نوآوري نگاشته شده

ها، از ديدگاه كالن و به قصد بنابراين هر تحليلي دربارة عملكرد اين صندوق
  در سطح ملي صورت گرفته است.ي موجود هاشناسايي خأل

“ صندوق مالي ” در پايان بايد اشاره كنيم كه هر چند، برخي از اين نهادها، رسماً 
 ،هاي متفاوت نيزگذاريگنجد. سبب نامدر حوزة اين تعريف مي هاآن نيستند، عملكرد

يك دفتر يا يك بخش  عنوانبهاست و اين كه اغلب  هاآن بيشتر ماهيت دولتي
كنند. بنابراين، نام آن بخش، دفتر يا اص يا تحت يك قانون خاص فعاليت ميخ

هاي مالي باقي مانده است. پس در اين كتاب، همه را در زمرة صندوق هاآن قانون بر
  ايم.آورده تكنولوژيتوسعة 

  
  هاي مالي توسعة تكنولوژي در ايرانمعرفي صندوق

  :اند ازرتهاي مورد بررسي در اين كتاب عباصندوق
 قانون برنامة سوم توسعه 102مادة يرخانة بند الف دب  
  قانون بودجه در سازمان توانير 68دبيرخانة مادة  
 قانون بودجه 3رخانة بند ج تبصرة دبي  
 دو در هزار"طرح تاوا يا (رساني طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطالع"(  
  ايران تكنولوژيصندوق مالي توسعة  
 به صنايع تكنولوژيهاي فني و طرح اعطاي كمك  
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 صنايع الكترونيك ةتوسعحمايت از تحقيقات و  صندوق  
  ي نو سازمان گسترشهاتكنولوژيتسهيالت معاونت توسعة  
 طرح توسعة كارآفريني  
 طرح خودرو  

  قانون برنامة سوم توسعه )ند الفب( يكصد و دوماده  تسهيالت )1
هاي توسعة كشور با هدف تقويت زمينه (بند الف) قانون برنامة سوم يكصد و دوماده 

هاي مختلف اجرايي كشور و كمك به مناسب براي مطالعه و پژوهش در بخش
  اند از:افزايش تقاضا براي تحقيقات به اجرا در آمد و اهداف آن عبارت

  
هاي اجرايي از راه انجام هاي مختلف دستگاهوري فعاليتافزايش بهره .1

  .هاآن ارگيري نتايجكمطالعات و تحقيقات و به
هاي الزم براي تقاضاگرا كردن بخش پژوهش و كاستن از شدت ايجاد پايه .2

  .محوري در اين بخشعرضه
هاي وهشدر بخش دولتي براساس نتايج پژ هاگيريارتقاي سطح تصميم .3

  .شدهانجام
اقتصادي، اجتماعي و  وري در بخش پژوهش در راستاي توسعهافزايش بهره .4

  .ورفرهنگي كش
  .ايهاي كاربردي و توسعهاز پژوهشحمايت  .5

  
هيئت  9/2/79در جلسه مورخ قانون برنامة سوم توسعه،  يكصد و دوبند الف ماده 

ريزي كشور، شوراي وزيران، بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه
مي و دانشگاه آزاد اسال فناوري هاي علمي كشور و وزارت علوم، تحقيقات وپژوهش

مستقر است.  فناوري تصويب شد. دبيرخانة اين كميته در وزارت علوم، تحقيقات و
نامة اجرايي اين قانون، قرارداد اجراي طرح پژوهشي كاربردي بين دفتر طبق آيين

 دهندهريزي كشور، دستگاه اجرايي سفارشپژوهشي سازمان مديريت و برنامه
شود. تسهيالت مجري طرح منعقد مي پژوهشي و ـدستگاه اجرايي  )بردار(بهره
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هاي مالي دولتي در راستاي در زمرة حمايت )بند الف( يكصد و دوشده طبق مادة ارائه
رود. اعتبار هاي نوآورانه كه در فاز تحقيقات قرار دارند، به شمار ميتأمين مالي طرح

  شود.قانون بودجه تأمين مي 503485اين تسهيالت از محل رديف اعتباري 
اي است كه دهنده، وزارتخانه يا دستگاه اجرايي دولتيدستگاه اجرايي سفارش
گيرد، مديريت و نظارت بر اجراي طرح را به عهده ميتحقيق به سفارش او انجام 

بردار اصلي از نتايج طرح است و در اجراي طرح مشاركت مالي دارد. داشته، بهره
ه، مؤسسه و مركز پژوهشي دولتي يا غيردولتي دستگاه اجرايي ـ پژوهشي، دانشگا

 و مجري، محققي است كه طرح شوداست كه اجراي طرح به آن سفارش داده مي
  دهند.تحقيقاتي را وي و همكارانش انجام مي

كه طورياي دولتي است. بههاي مالي يارانهصورت حمايتشده، بهارائهتسهيالت 
هاي تحقيقاتي را قبل از در نظر هزينه رصدچهل دكارفرما موظف است حداقل 

شصت گرفتن اعتبار از محل بودجة عمومي دولت به دستگاه پژوهشي پرداخت كند. 
بيني شده براي اين منظور، تأمين اعتبار مابقي هزينة طرح از محل رديف پيش درصد
شود. در صورت عدم پرداخت سهم كارفرما، دولت تعهدي نسبت به پرداخت مي

  ة طرح پژوهشي ندارد.درصد مابقي هزين شصت
تمام نتايج تحقيقاتي و احتماالً كشف و يا اختراع به عمل آمده در اثر اجراي طرح 

دهنده است. دستگاه يادشده فوق از سوي مجري، متعلق به دستگاه اجرايي سفارش
ست دتواند با توجه به قوانين و مقررات مربوط به منافع عمومي كشور، نتايج بهمي

  آمده را در اختيار واحدهاي ذيربط بخش دولتي و خصوصي قرار دهد.
هاي پژوهشي هم در مورد طرحـ  نكتة جالب توجه اين است كه دستگاه اجرايي

ها هستند. گرچه هاي در دست بررسي، دانشگاهتصويب شده و هم در مورد طرح
رسد كه در ه نظر مياما ب ،اي در شرايط اعطاي تسهيالت قيد نشده استچنين نكته

ها هستند در اولويت دانشگاه هاآن هايي كه مجريهاي پژوهشي، طرحگزينش طرح
  قرار دارند.
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  قانون بودجه 68تسهيالت مادة  )2
) هر ساله، 1379( كشور تا قبل از برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ن ااي حمايت از صنعت و محققبر) 43يا  49اي (كل كشور تبصره ةدر قانون بودج
 و هاي پستوزارتخانه ةهاي تابعشد. بنا به اين تبصره، شركتتدوين مي داخلي

فلزات مجاز بودند از محل منابع داخلي خود و  و تلفن، نيرو، نفت و معادن و لگرافت
به  تكنولوژيهاي مالي و در چارچوب بودجة مصوب براي اعطاي تسهيالت وكمك

منظور ارتقاي سطح طراحي، مهندسي و ساخت تجهيزات صنعت پست و مخابرات، 
مورد،  برحسبصنايع ذوب فلز، با موافقت وزير ذيربط  وگاز، معادن ووبرق، نفتآب

الحسنه در مقابل اخذ وثيقه يا صورت قرضبرداشت كنند. البته، اين تسهيالت به
هاي قبل، بابت استهالك گيرندگان سالامسفته بود و مبالغ دريافتي از و

اما اين تبصره در قانون  شد.الحسنة مزبور به حساب درآمد عمومي واريز ميقرض
  :تغيير كرد 68ماده برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به 

هاي پست و تلگراف و تلفن، صنايع، هاي تابعه وزارتخانهبه شركت«
شود به منظور اعطاي و نفت اجازه داده مي معادن و فلزات، نيرو

براي ارتقاي سطح طراحي، مهندسي، ساخت  تكنولوژيهاي مالي و كمك
آالت، مطالعات و عمليات اكتشافي به سازي ماشينتجهيزات، نمونه

مجامع علمي از محل منابع داخلي در قالب وجوه  تأييدهاي مورد طرح
ن تسهيالت اعتباري، اقدام كرده و ها نسبت به تأميشده نزد بانكاداره
 هالتفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت كنند. ميزان وجوبهما

التفاوت نرخ سود در بهاداره شده مذكور، شامل اعتبار مربوط به پرداخت ما
  »گردد.هاي مذكور تعيين ميساالنه شركت ةبودج

بهره تعلق  هاآن الحسنه خارج شد و بهبنابراين، اين تسهيالت از حالت قرض 
اين مسئوليت بر عهدة معاونت تحقيقات و  )وزارت نيرو(گرفت. در صنعت برق 

اي با همين نام دبيرخانه ،شركت توانير گذاشته شد. اين معاونت نيز تكنولوژي
، براي اجراي مفاد داخل و ساخت تكنولوژي) در دفتر 68ماده (دبيرخانه اجراي 

يكصد و اي معادل سالة سوم، بودجهل اين ماده به وجود آورد. در برنامة پنجدستورالعم
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ميليارد ريال به بخش صنعت برق اختصاص داده شد. از اين بودجه، تنها در  بيست
 ميليون ريال تسهيالت داده شد و در نيمة اول سال سيصدبه ميزان  هشتادسال 

  هيالت تصويب شد.ميليارد ريال تس بيستنيز، حدود  هشتاد و يك
 ةقانون برنامة سوم توسع 68طور كه گفتيم، سازمان توانير براساس مادة همان

در  تكنولوژيهاي مالي و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران، براي اعطاي كمك
العمل، از محل منابع داخلي هاي مربوط به صنعت برق، طبق مقررات اين دستورزمينه

مصوب به اشخاص حقيقي و حقوقي تسهيالت اعتباري خود و در چارچوب بودجة 
  دهد.مي

اولويت و  برحسبها هاي كلي طرح، هرساله عنوانتكنولوژيمعاونت تحقيقات و 
كند. اين سازمان مجاز است منابع مورد نياز را براي درج در بودجة ساالنه پيشنهاد مي
داره شده با يك يا چند بانك تا در حد بودجة مصوب، نسبت به انعقاد قرارداد وجوه ا

مذاكره كند، تا معاونت مالي براساس اعالم كتبي اين معاونت، مبالغ الزم را در يك 
اين تسهيالت تنها در اختيار  ند.كيا چند مرحله به حساب بانك مربوط به آن، واريز 

  :رد كه شرايط زير را دارا باشندگيكنندگاني قرار ميدرخواست
اي هاي پيشنهادي تخصص، تجربه و اعتبار حرفهزمينة طرحمتقاضي بايد در  .1

  داشته باشد.
اهميت داشته باشد و منطبق بر  تكنولوژيرح موردنظر، بايد از نظر سطح ط .2

  دار صنعت برق باشد.نيازهاي اولويت
محصول مورد نظر، اعم از دستگاه يا قطعة توليدي را بايد قبالً منابع داخلي  .3

 تأييدد و آن را از نظر طراحي، كارآيي و عملكرد به ننسازي كيا خارجي نمونه
  برسانند. شايستهمراجع 

هاي ناشي از تخلفات و متقاضي نبايد ممنوعيت قانوني يا محكوميت .4
  . داشته باشد. . . مالي مانند اختالس، كالهبرداري، رشوه و ةپيشينسوء

يشترين استفاده از منابع، را با ب پروژهنامه متعهد شود، تقاضي بايد در تفاهمم .5
  برساند. ها و امكانات داخلي به انجامنيروها، تخصص

نامه تعهد كند كه بدون قيد و شرط طرح را در مدت متقاضي بايد در تفاهم .6
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ند كمقرر اجرا و اقساط تسهيالت را در سررسيدهاي مربوط به آن بازپرداخت 
واحدهاي تابعة وزارت  از طرف پروژهو خريد يا عدم خريد بخشي از توليدات 

  نيرو، تأثيري در اجراي طرح و باز پرداخت تسهيالت آن نداشته باشد.
  

هاي پژوهشي و خدمات فني و مهندسي و سقف تسهيالت اعطايي طرح
از منابع مورد درصد  شصت و پنجها و در مورد ساير طرح هشتاد درصدآزمايشگاهي 

  نياز طرح است.
بايد درخواست خود را  تسهيالت هستند، نخست دريافت اين افرادي كه متقاضي

 فناورينامة كامل شدة موضوع پيشنهادي به معاونت تحقيقات و به همراه پرسش
(توليد صنعتي و توليد  پروژهكه اين تسهيالت به دو نوع ارسال كنند. از آنجايي

ن را كامل مربوط به آ ةنامگيرد، متقاضي هر طرح بايد پرسشصنعتي) تعلق مينيمه
اي تهيه شده نامة جداگانه، پرسشپروژهعبارتي براي هر يك از اين دو نوع كند. به

  است.
هم  هاآن كه بينطوريكنندگان از اين تسهيالت گوناگون هستند؛ بهاستفاده

كار كار و يا كهنههاي نوپا و هم افراد حقيقي تازههاي قديمي، هم شركتشركت
اين باره ندارد. از  گذاري خاصي در، اولويت68ماده ن، دبيرخانة وجود دارند. بنابراي

هاي نوپا كه انگيزة بيشتري براي ايجاد نوآوري دارند اثر كه حمايت از شركتآنجايي
دارد، الزم است كه دبيرخانه به اين مقوله بيشتر  تكنولوژيبيشتري در فرآيند توسعة 

هاي نوپا نيز هست. برخي از تر از شركتتوجه كند. البته، داليلي براي حمايت كم
  :اند ازاين داليل عبارت

  
  .هاي نوپا و نوآوراطالعاتي شركت اعتمادي به منابعبي .1
  .وآورهاي نوپا و نهاي مالي شركتاعتمادي به تواناييبي .2
  .ناسب طرح مورد نظر از سوي متقاضينام ارائة .3
  و نوآور. هاي نوپاهاي استرداد وام از شركتاخذ ضمانت .4
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هاي نوپا بيشتر است زيرا اين ديدگاه وجود دارد كه گيري در مورد شركتسخت
 هاآن هاي قديمي الاقل داراي ساختمان و تجهيزاتي هستند كه اعتبارشركت

  شود.محسوب مي
صورت وام با سود كم در اختيار ، بهشصت و هشتمنابع مالي دبيرخانة مادة 

بودن نرخ بهره، يكي از نقاط قوت اين تسهيالت است، كم .گيردمي هاي نو قرارطرح
طراحان به  كهپرداخت وام دريافتي باعث شده است مدت بودن بازاما متأسفانه، كوتاه

ها كي طرحتكنولوژيمدت باشند. اين قضيه اثري منفي بر سطح فكر سودآوري كوتاه
به سبب نياز به  پيشرفته تكنولوژيهاي با كه طرحطوريگذاشته است، به

گذاري زياد و داشتن ماهيت طوالني مدت، كمتر از اين تسهيالت استفاده سرمايه
  اند.كرده

البته، مسئوالن دبيرخانه  پردازد.هاي مالي ميتنها به حمايت 68ماده دبيرخانة 
اطالعات فني نيز در اختيار  ،ي ماليهاافزون بر كمك كه معتقدند 68ماده 
هاي نوآورانه دستĤوردخريد و فروش  برايحتي دبيرخانه  ؛گيرده قرار ميكنندمصرف

اي موارد، در پارهحتي كند. برقرار مي هاي مختلف ارتباطن شركتيب )(محصوالت
كه طورياند، بهها) معرفي شدهكنندگان طرحارائهبه متقاضيان وام ( يگذارانسرمايه
گذار و نوآور صورت گرفته دغام سرمايههاي نوآورانه به صورت مشاركتي و اطرح

سازمان توانير، در راستاي  68توان گفت مسئوالن دبيرخانة مادة است. بنابراين، مي
هاي اين چنيني به اما متأسفانه حركت ،اندپذير تالش كردههاي خطرايجاد سرمايه

پيدا نكرده  سبب اين كه ساختار يافته و سيستمي نيست كارآيي و جايگاه الزم خود را
  است.

بازپرداخت پس از اتمام دورة ساخت و دادن يك فرجة زماني چندماهه، براي 
 ،ماه ششوسيشود و بيشتر در آنكه سازنده فرصت بازاريابي پيدا كند، شروع مي

پذيرد. متأسفانه، ديدگاه حاكم بازپرداخت در اقساط يك ماهه يا سه ماهه صورت مي
نفس تأمين مالي  امدت است كه بديدگاهي كوتاه 68 مادههاي مالي بر حمايت

  تناقض دارد. تكنولوژي ةهاي نوآورانه و مربوط به توسعطرح
در اعطاي تسهيالت  »پذيريخطر«عامل  ،بنا به اقرار مسئوالن اين دبيرخانه
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هاي شود. در سالاسناد قانوني دريافت مي ،ديده نشده است، زيرا متناسب با مبلغ وام
ناپذيري اين سبب خطر هاآن اند، به اعتقادها بازپرداخت شدهتقريباً تمام وام گذشته،
 پذيرهاي سرمايهشركتاز توليدات  گان داخليكنندمصرف استقبال نكردن ،صندوق

هايي كه نبود ضابطة قانوني، نبود دستگاه ست. اين امر به داليل مختلفي چونا
هاي سنگين براي كند، پرداخت هزينه تأييدي را شدة داخلتوليدات و تجهيزات ساخته

صورت پذيرفته است.  هاي خارجي و غيرههاي داخلي از سوي شركتساخته تأييد
هاي مالي تمايلي به مشاركت و پذيرفتن خطر اين امر سبب شده است كه صندوق

  ها نداشته باشند.طرح
فني با دقت بيشتري  هايهاي رسيده به دبيرخانه، ارزيابيهاي طرحدر ارزيابي

از ديدگاه مالي و  .گيردهاي مديريتي معموالً صورت نميهمراه است، اما ارزيابي
ي، مشكل اين است كه اصوالً، اسناد و مدارك مالي مورد قبول دهاي اقتصاارزيابي

گيرد و چون در آن دولت همان اسنادي است كه در اختيار وزارت دارايي قرار مي
رو ها با مشكل روبهارقام واقعي نيستند، از اين روي، ارزيابي مالي طرح اسناد، اعداد و

  شود.مي
در عملكرد اين صندوق انگيزة سودآوري وجود ندارد، زيرا اين تسهيالت 

  شود.صورت دولتي پرداخت ميها بهصورت وجوه اداره شدة نزد بانكبه
  
  مالي بند ج تبصرة سه قانون بودجه تسهيالت )3

، براي ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيالن و جلوگيري از 1379ن بودجه سال در قانو
 ةقانون بودج ةتبصر بيني شد. طبق بند هاي پيشمهاجرت نخبگان، تسهيالت ويژه

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است «نامة اجرايي آن اين سال و آيين
 هايصره را از راه دفتر همكاريمبلغ يكصد ميليارد ريال تسهيالت موضوع اين تب

منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصين هرياست جمهوري، ب فناوري
معافيت سهم آورده  و جلوگيري از فرار مغزها، با هاالتحصيل ممتاز دانشگاهفارغ

منظور نمايد. ايثارگران فارغ التحصيل شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده 
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اي متشكل دستورالعمل اجرايي اين بند در كميته ».باشنداولويت مي معظم شهدا در
، فناوري ريزي كشور، وزارت علوم، تحقيقات واز نمايندگان سازمان مديريت و برنامه

 هايوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان ملي جوانان و دفتر همكاري
  شد. رياست جمهوري در تابستان همان سال تصويب فناوري

اين دستورالعمل، نحوة اعطاي تسهيالت موضوع اين ماده، شامل شرايط 
سازد. دبيرخانة اين . را مشخص مي . . و هادانشجويان ممتاز، ميزان وام، نوع طرح

بازوي اجرايي اين  ،رياست جمهوري است فناوري هايكميته كه در دفتر همكاري
  رود.شمار ميالعمل بهدستور

هاي مختلف براي ايجاد اشتغال، د تسهيالت مشابه در دستگاهبا توجه به وجو
هايي مانند نوآوري و به كارگيري ها، شاخصتالش شد تا در معيار پذيرش طرح

هايي مورد پذيرش واقع هاي پيشرفته و جديد، مدنظر قرار گيرد، تا طرحتكنولوژي
اهي را در پي داشته التحصيالن دانشگشود كه ايجاد مشاغل تخصصي مناسب فارغ

ها و باشند. در مجموع، معيارهاي اصلي مورد نظر كميته، توجيه اقتصادي طرح
هايي چون ايجاد مشاغل جديد، زمان است و اولويت هاآن ماهيت تخصصي مشاغل

برداري، توجه به مناطق محروم، مالكيت ايثارگران در طرح و مانند آن تر بهرهكوتاه
  وجود دارد.

 ةم به ذكر است كه بنابر مصوبات شوراي پول و اعتبار، تسهيالت بانكي تبصرالز
براي  نوزده درصدسود براي سرماية ثابت و  هفده درصدسه، در بخش صنعت داراي 

حدود يكهزار ميليارد (طرح  سيصدبيش از  79سرماية در گردش است. تنها در سال 
طرح  هفدههاي الزم تعداد رسياز راه دبيرخانه دريافت شد، كه پس از بر )ريال

ها اشتغال بيش از به بانك عامل معرفي شد. اين طرح )ميليارد ريال يكصد و ده(
  نفر را در پي داشت. نهصد

ها يا نخبگان و التحصيل ممتاز دانشگاهحقيقي فارغ متقاضيان واجد شرايط (افراد
در اختيار  هاآن تدرصد مالكي وسهسييا افراد حقوقي غيردولتي كه حداقل 

توانند درخواست خود را شامل يا نخبگان باشد) مي هاالتحصيالن ممتاز دانشگاهفارغ
مشخصات طرح، مشخصات متقاضي، توجيه مالي و اقتصادي و توجيه فني، با رعايت 
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هاي مندرجات دستورالعمل موجود تهيه و به دبيرخانه كميته ارسال دارند. طرح
، نيروي انساني متخصص هاآن توجيه اقتصادي باشند و در پيشنهادي بايد داراي

نظرهاي اين كميته، اجتناب از ورود نقش محوري داشته باشد. يكي از نقطه
به همين منظور، نحوة  .هاي اداري و اجرايي استمتخصصان و نخبگان به پيچ و خم

اطالعات نسبتاً  اي تعريف شده كه با وجود دريافتگونهها بهگردش كار و بررسي
ها، از كاغذبازي رايج اجتناب شود. در اين راستا دقيق فني و اقتصادي در مورد طرح

شود كه صفحه تهيه شده است و از متقاضي درخواست مي هفدهاي در نامهپرسش
كند، تا  ارائهتمامي اطالعات، آمار و ارقام را با مدارك و توضيحات كافي و مستند 

  تر طي شود.بررسي طرح هرچه سريع سئوالي پيش نيايد و مراحل گونه شبهه وهيچ
دبيرخانه پس از دريافت مدارك، براي ارزيابي طرح آن را به كميتة بررسي ارسال 

كه نظر اين كميته پس از بررسي فني و اقتصادي طرح، مثبت دارد. درصورتيمي
بانك نيز قرار  ييدتأشود. اگر طرح مورد باشد، مدارك به بانك عامل فرستاده مي

افزار مربوط، به گيري و يا به كمك نرمگيرد، با استفاده از يك مدل رياضي تصميم
  ها به قرار زير است:شود. معيارهاي تعيين اولويت طرحآن امتيازدهي مي

  
التحصيل شامل رزمندگان، فارغ هايي كه منجر به اشتغال ايثارگرانطرح .1

  شود.ه معظم شهدا منجر ميآزادگان، جانبازان و خانواد
  كند.هايي كه از مهاجرت نخبگان جلوگيري ميطرح .2
هايي تكنولوژيهاي پيشرفته يا نوين يا تكنولوژيهايي كه در برگيرندة طرح .3

  با موضوعيت جديدي براي كشور است.
  رسند.برداري ميتري به بهرههايي كه در زمان كوتاهطرح .4
  سازند.هاي توليدي را برآورده ميهايي كه نيازهاي واحدطرح .5
  كنند.هايي كه مشاغل جديد ايجاد ميطرح .6
  اش را به انجام رسانده است.هايي كه متقاضي آن مرحلة تحقيقاتيطرح .7
التحصيالن ممتاز و هايي كه به نسبت اعتبار درخواستي، اشتغال فارغطرح .8

  شود.نخبگان بيشتري را موجب مي
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التحصيالن دانشگاهي و نخبگان بيشتري را ل فارغهايي كه اشتغاطرح .9
  شود.موجب مي

  آيند.هاي نسبي در مناطق محروم به اجرا در ميهايي كه با توجه به مزيتطرح .10
  در زمينة تخصصي متقاضي است. هاآن هايي كه موضوعطرح .11

  
 شود.نهايي در كميتة تصويب بررسي مي تأييدبراي طرح بندي، پس از اولويت

 فناوري هايبار در محل دفتر همكارياين كميته، حداقل هر دوهفته يك
 ةهفته قبل از تشكيل جلس شود. دبيرخانه، حداقل يكجمهوري تشكيل ميرياست

كند. اعضاي ها را براي اعضاي آن ارسال مياي از درخواستكميتة تصويب، خالصه
رياست جمهوري،  فناوري هاينمايندگان دفتر همكاري :اند ازاين كميته عبارت

، وزارت بهداشت، فناوري ريزي، وزارت علوم، تحقيقات وسازمان مديريت و برنامه
  درمان و آموزش پزشكي، سازمان ملي جوانان و دستگاه اجرايي مربوط به آن.

هاي اجرايي مربوط به آن را تشخيص دستگاه يا دستگاه دبيرخانه موظف است
تصويب دعوت كند. جلسة كميته  ةبراي شركت در جلسة كميت هاآن دهد و از نمايندة

ي اكثريت حاضران أيابد و مبناي پذيرش طرح، ربا حضور حداكثر اعضا رسميت مي
(حداقل سه نفر از اعضا) است كه با توجه به نظر كميته بررسي، نسبت به پذيرش يا 

و مخالف، رأي دبير گيرند. در صورت تساوي آراي موافق مي عدم پذيرش تصميم
كننده است. اگر طرح به تصويب كميته برسد، نامة معرفي به بانك كميته، تعيين

  شود.عامل تهيه و نتيجه به متقاضي اعالم مي
كه در هر يك از مراحل تصويب با اعطاي تسهيالت به متقاضي درصورتي

ه دبيرخانه به شود و مراتب مخالفت از رامخالفت شود، پرونده مختومه تلقي مي
  رسد.اطالع متقاضي مي

 تكنولوژيهاي مبتني بر دبيرخانة مزبور تالش كرده است تا تنها به طرح
بر بودن و بازده بلندمدت اين ام بدهد، اما با توجه به هزينهو (High-Tech)پيشرفته 

شانزده تا  مدت با نرخ بهرةهاي كوتاهلب وامدر قا شدهارائهها، تسهيالت نوع فعاليت
كه مسئوالن دبيرخانه بر اين باورند كه طوريگشا نبوده است. بهچارههجده درصد 
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، تكنولوژيترين مانع در مسير حمايت بيشتر اين صندوق از نوآوري و توسعة سخت
  است. تكنولوژي ةنرخ باالي بهرة اين تسهيالت، براي فعاليت در حوزة توسع

 تا سيهاي نوآور و نوپا بايد گفت كه حدود شركت هاي مالي ازدر زمينة حمايت
هاي هاي نوپا و بقية آن در طرح توسعة شركتدرصد اعتبارات در شركت چهل

اندركاران اين طرح نيز، اعطاي وام به رسد كه دستشود. به نظر ميموجود هزينه مي
لي مورد نياز، بسته كه نوع منابع مادهند. از آنجاييهاي باسابقه را ترجيح ميشركت

متفاوت است و معموالً، در مراحل ابتدايي تحقيق و توليد  تكنولوژيبه فاز توسعة 
پذير و در مراحل پاياني هاي خطرهاي بدون بازگشت و يا سرمايه، كمكتكنولوژي

 هاي اعتباري) مؤثرتر هستندرمايهصورت وام (ستسهيالت بانكي به تكنولوژيتوسعة 
 تكنولوژيها در مراحل پاياني توسعة بيرخانه نيز، حمايت از طرحسياست غالب د

هاي يادشده مراحل پيش گيريم كه طرحها نتيجه مياما با كمي دقت در طرح ،است
  اند.از توليد صنعتي را به درستي طي نكرده

بيشتر  سهتبصره  يكي ديگر از موارد الزم به ذكر اين است كه تسهيالت بند (ج)
شود منابع مالي محدود شده است. گرچه بنا به نظر مسئوالن طرح، تالش مي ئةارابه 

هاي پذيرفته شده صورت پذيرد، اما اين هر اقدام ممكني براي حمايت از طرح
  نيست. مندنظاماقدامات 
پذيري وجود ندارد. براي عامل خطر در تسهيالت اين طرح به هيچ عنوان اصوالً

هاي الزمي چون چك، سفته و سندهاي فرع وجه) تضمين(اصل و  بازپرداخت اقساط
هاي قانوني يا شود. به نظر مسئوالن دبيرخانه، محدوديتممكن از نوآوران گرفته مي

مشاركت جدي نبودن كننده، سبب مالحظات بيش از حد مديران نهادهاي درخواست
  ها) شده است.ها (صندوقاين مؤسسه
هاي ، معموالً ارزيابيسهتبصره  ها، در دبيرخانه بند (ج)ي طرحنظر ارزياباز نقطه

شود. دشواري هاي مديريتي كمتر توجه مياقتصادي اولويت دارند و به ارزيابي فني و
دسترسي به اطالعات صحيح و مشكالت داخلي دبيرخانه در ارزيابي مديريتي و 

مديريتي را با مشكل  هايمالحظات شخصي مراجعان از عواملي است كه ارزيابي
  سازد.رو ميهروب
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واقع در دفتر  سهتبصرة  كه تسهيالت دبيرخانة بند (ج) از آنجايي اصوالً
 ارائهاز محل درآمدهاي خزانه و به صورت وجوه تكليفي  فناوري هايهمكاري

گونه توان براي اينطور كلي نميشود، اين تسهيالت انگيزة سودآوري ندارد. بهمي
هاي اعتباري انتظار پذير) از بخش دولتي و سرمايهخطر ةها (تأمين سرمايفعاليت

  زيادي داشت.
  
  رساني (تاوا)طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطالع )4

هاي نوآورانه هايي كه در زير مجموعة كاركرد تسهيل منابع مالي فعاليتيكي از طرح
رساني است كه اطالعطرح تحقيقات صنعتي، آموزش و  ،قرار دارد تكنولوژيو 

تحقيقات «اجرايي آن واقع در وزارت صنايع و معادن است. پيشينة طرح  ةدبيرخان
وزارت صنايع و معادن به حدود ربع قرن گذشته  »رسانيصنعتي، آموزش و اطالع

گردد. اين طرح، در قالب يكي از مواد قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت بازمي
كند، دو در هزار فروش محصوالت واحدهاي صنعتي و مي شكل گرفته است كه مقرر

هاي همكاري ةكار رود و بيشترين دامنه و گسترمعدني، در امور پژوهشي و آموزش به
  هاي كشور، در اين طرح تحقق يافته است.علمي و تحقيقاتي با دانشگاه

ة با توجه به گستردگي حوز »رسانيتحقيقات صنعتي، آموزش و اطالع«طرح 
آموزش و  )ها، سه حوزه كلي تحقيقات صنعتي (معدنيفعاليت و نوع مأموريت

در اين طرح سه گروه شامل گروه مطالعات و  گيرد.رساني را دربر مياطالع
ير نظر مديريت طرح فعاليت ريزي، گروه نظارت و ارزيابي و گروه پشتيباني زبرنامه
  دارند.

فعاليت  1374از ابتداي سال  »رسانيعتحقيقات صنعتي، آموزش و اطال«طرح 
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، آغاز كرد. مطابق  ونهسيخود را به نام ماده 

هاي بند الف اين ماده، همة واحدهاي صنعتي و معدني كه مجوز تأسيس، پروانه
در  برداري يا كارت شناسايي از وزارت صنايع و معادن دارند مكلّف به پرداخت دوبهره

رساني هاي تحقيقاتي، آموزش و اطالعهزار فروش خود هستند تا صرف اجراي طرح
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اكنون براي افزايش اعتبارات طرح شده هايي كه همشود. در حال حاضر با تالش
قانون  يكصد و دواست، در آينده قسمتي از اعتبار مورد نياز اين طرح از محل ماده 

  سوم توسعه تأمين خواهد شد. ةبرنام
هاي تحقيقاتي زير تنها شامل طرح »رسانيطرح تحقيقات، آموزش و اطالع«

مجموعة وزارت صنايع و معادن (به شرط وجود يك كارفرما) است. شرايط اين طرح 
  بودجة موردنياز را كارفرما پرداخت كند. چهل درصد آن است كه بايد حداقل

ريزي استراتژيك برنامه از »رسانيطرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطالع«در 
هاي نوين مديريت استفاده شده است. بررسي محيط دروني و روش يكي از عنوانبه

ها و تهديدهاي پيش با فرصت هاآن بيروني، تحليل نقاط ضعف و قوت و تطبيق
روي، همراه با بازبيني اهداف و مأموريت ابتدايي طرح، تجديد نظر در اهداف نهايي، 

هاي طرح را ضروري ساخته است. بر اين اساس، هدف نهايي و سياستها مأموريت
استراتژي كلي آن از  و »توسعة صنعتي و معدني«به  »خودكفايي«طرح از 

 تغيير يافته است. معناي اين استراتژي آن »تقاضا محوري«به  »محوريعرضه«
ژوهشي و هاي پاست كه طرح از اين پس، به دريافت پيشنهاد طرح از مجموعه

تالش خواهد كرد تا مسايل و مشكالت  كند، بلكه خود نيزتحقيقاتي بسنده نمي
هاي تحقيقاتي را تعريف و حمايت صنعت و معدن را شناسايي و برحسب آن طرح
شدن پذيري صنايع و معادن و تجاريكند و در جهت بهبود كيفيت محصوالت، رقابت

هاي فعاليت آتي ها و چارچوبسياست راستا هاي پژوهشي، گام بردارد. در اينيافته
  هاي طرح به شرح زير است:سياست طور كلي اهداف وطرح تنظيم شد. به
  معدني نيل به توسعة صنعتي و  :هدف نهايي طرح

هاي تحقيقاتي و نيل به توسعة صنعتي و معدني از راه فعاليت  :مأموريت طرح
ابع دريافتي از واحدهاي صنعتي و رساني از محل منپژوهشي، آموزشي و اطالع

  دنيمع
  تقاضامحوري  :1سياست 
  سازي كاربرد منابعبهينه  :2سياست 
  اي در كشوريقات كاربردي ـ توسعهتوسعة ظرفيت تحق  :3سياست 
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سازي در هدايت چرخة تحقيق از مرزهاي دانش به سوي تجاري  :4 سياست
  هاي متقابل داخل و خارج چارچوب همكاري

  

ها و ، مجموعة سياست1380صنايع و معادن در سال  هايم وزارتخانهبا ادغا
رساني بازنگري شد كه در مدتي هاي طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطالعفعاليت

ر كيفي و كوتاه به افزايش كارآيي و اثربخشي آن منجر شد. عملكرد طرح از نظ
  طور خالصه چنين است:به

  

  ا توسعة صنعتيرساني بو آموزش و اطالعتالش براي تكميل حلقة پژوهش.  
 ةمحوري با هدف توسعه به جاي پيشنهاد محوري با نظري ةرويكرد برنام 

  .هاي طرحخودكفايي در عرصة فعاليت
  جايگزيني سياست عرضه محوري با سياست تقاضا محوري از ديدگاه صنعتي

  .گيري از ظرفيت پژوهشينعت و بهرهو استخراج نيازهاي ص
 ي جديدهاطرح براي انجام مأموريتساختار تشكيالتي  دگرگوني.  
  هاي ربخشي طرحراهبرد اساسي در ثم عنوانبهتكيه بر نظارت و ارزيابي

  .تحقيقاتي و آموزشي
  

  :اند ازهاي فوق عبارتهاي حاصل از فعاليتدستĤورد
  

  .رسانييقات صنعتي، آموزش و اطالعتدوين استراتژي طرح تحق .1
ريزي، براي استخراج مة مصوب سازمان مديريت و برنامهناتدوين شيوه .2

  .شكالت فني با رويكرد تقاضامحوريم
هاي تخصصي، هاي علمي و در قالب نشستهمكاري علمي و فني با انجمن .3

  .ي مختلفهايابي با انجمنعات طرحنامه و انجام مطالارسال پرسش
هاي مورد نياز حطرهمكاري با متخصصين صنعتي و دانشگاهي براي تعريف  .4

  .بخش معدن
به مراكز  هاآن برگزاري سه فراخوان گسترده در جرايد كثيراالنتشار و ارسال .5

  .)80پژوهشي (تا سال 
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هاي محدود دربارة نيازهاي پژوهشي بخش صنعت به برگزاري فراخوان .6
  .هاي نانوتكنولوژي)وان محدود طرحمراكز پژوهشي (از جمله فراخ

هاي از توان آموزشي بخش خصوصي در برگزاري دوره گيري گستردهبهره .7
  .كننده دودرهزارواحدهاي پرداختويژه به ،مدت براي بخش صنعتآموزش كوتاه

ويژه در هتالش در توسعة آموزش در حوزة ستادي وزارت صنايع معادن ب .8
  .راستاي تكنولوژي اطالعات

  .ايت طرحاندازي وب سرساني طرح با راهاطالع ةتوسع .9
  
  فناوري ايرانصندوق مالي توسعه  )5

گذاري در اين زمينه و نقش آن با توجه به اهميت تحقيق و ابتكار و ضرورت سرمايه
ن و مبتكران با اكشور، برپايي صندوق حمايت مالي از محقق ةدر خوداتكايي و توسع

در شوراي  "1367دي ماه سال "تاريخ  درن كشور، اهدف كمك مالي به محقق
لمي و صنعتي تصويب شد و در پي آن، اين صندوق در مرداد ماه هاي عپژوهش

 تأييدميليون ريال، تأسيس شد و پس از تصويب اساسنامه و  1502با سرماية  1368
 عنوانبه 1368دي  5تاريخ  درها نهايي شوراي پول و اعتبار و مجمع عمومي بانك

نك مركزي جمهوري شركت غيرانتقاعي به ثبت رسيد. اين صندوق با مشاركت با
اسالمي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك تجارت، بانك صادرات ايران، بانك 
مسكن، بانك رفاه كارگران، بانك ملت، بانك كشاورزي، بانك صنعت و معدن، 

  هاي علمي و صنعتي ايران و وزارت صنايع برپا شده است.سازمان پژوهش
اولويت آن در برنامة دوم و سوم پنج سالة و  تكنولوژيبا نظر به ضرورت توسعة 

تري يافت و در توسعة اقتصادي اجتماعي كشور، اساسنامة صندوق ابعاد گسترده
شش هزار و صندوق به  ةاصالح شد. در اين تغييرات سرماي 1376و  1374هاي سال

 »ايران تكنولوژي ةصندوق مالي توسع«ميليون ريال افزايش يافت و نام آن به  هشت
ييريافت. مطابق اساسنامه، هدف صندوق عبارت از تأمين منابع مالي مورد نياز تغ

محققين و مبتكران (اعم از حقيقي و حقوقي) براي دستيابي به خودكفايي و استقالل 
  اقتصادي كشور و رهايي از وابستگي است.
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 مدت تا سقفوام كوتاه »ايران تكنولوژي ةصندوق مالي توسع«تسهيالت 
سال  سه اكثرو با مدت بازپرداخت حد هجده درصد ون ريال و كارمزدميلي دويست

شود. الزم به ذكر سال پس از اعطاي وام آغاز مي يكاست. بازپرداخت، حداكثر 
هاي و به وامهفت درصد  ميليون ريال، كارمزد چهلهاي كمتر از است كه به وام

 ةصندوق مالي توسع« گيرد.تعلق مي هجده درصد ميليون ريال كارمزدچهل بيش از 
كه براي اعتبارات طوريگيرد، بههاي الزم را مياز وام گيرندگان تضمين »تكنولوژي

ميليون، وثيقة ملكي دريافت  صدميليون ريال، سفته و براي اعتبارات بيشتر از  صدتا 
  كند.مي

ماية ابتدايي و سر ةهاي فعاليت خود با استفاده از سرماياين صندوق طي سال
طرح تحقيقاتي در  صد و هفتادميليارد ريال اعتبار از  هشت افزوده، با تخصيص حدود

هاي نيمه صنعتي و مراكز تحقيقاتي بخش خصوصي نوآوري، ابتكار و طرح ةمرحل
هاي صنعتي، سازمان و هاي علمي و صنعتي ايران، وزارتخانه(كه سازمان پژوهش

اند) حمايت كرده است. بيشتر را معرفي كرده هاآن مراكز معتبر علمي و تحقيقاتي،
  اند.و به شبكة صنعت كشور پيوستههاي يادشده به مرحلة توليد رسيده طرح

  :اند ازمعيارهاي پذيرش صندوق، عبارت
 صنعتي باشد.حداكثر توليد نيمه طرح در مرحلة توليد آزمايشي و يا  
 ار داخلي كشور كامالً جديد باشد.طرح در باز  
 .حاوي دانش فني باشد  
 هاي علمي صنعتي يا وزارت صنايع يا مراكز از طرف سازمان پژوهش

  شده باشند. تأييدهاي دولتي تحقيقاتي و نهادهاي دولتي و يا دانشگاه
  

صنعتي و مهندسي تحقيقات، نيمه ةهاي تحقيقاتي و نوآوري در مرحلطرح
هاي صنعتي يا ، وزارتخانههاي علمي و صنعتي ايرانمعكوس را سازمان پژوهش

ها از نظر كنند. سپس اين طرحمراجع علمي و تحقيقاتي معتبر كشور معرفي مي
كارشناسي و موافقت  تأييدشوند و در صورت ، فني و اقتصادي بررسي ميعلمي
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اكنون بنا به نوع، ماهيت، شود. همهيئت مديران قرارداد واگذاري تسهيالت امضا مي
  شود.ها داده ميها، تسهيالت به مجري طرحو توجيه اقتصادي طرحكاربرد 
طبق اساسنامه، كامالً در راستاي توسعة  »ايران تكنولوژي ةصندوق مالي توسع«

هاي تحقيقاتي نوآورانه و كشور از راه تأمين منابع مالي موردنياز طرح تكنولوژي
  ها تشكيل شده است.طرحگونه هاي اجرايي اينطور، تأمين تمامي هزينههمين

هاي از منابع مالي اين صندوق به بنگاه هشتاد درصددهد كه ها نشان ميبررسي
هاي باسابقه و از منابع مالي به بنگاه بيست درصدهاي نوآورانه و نوپا براي طرح

هاي اعطاي شرطقديمي اختصاص يافته است. البته نو بودن طرح يكي از پيش
از منابع به  بيست درصداست. بنابراين، بنا به نظر مسئوالن صندوق، همان  تسهيالت

هاي موجود هاي نوآورانه يا توسعة فرآوردههاي باسابقه نيز، در طرحكار رفته در بنگاه
هاي نوپا و صرف شده است. بيشترين مشكل اين صندوق براي تأمين مالي شركت

ميليون  دويستتسهيالت اين صندوق تنها تا نوآور، كمبود منابع مالي است؛ سقف 
هاي نوآورانه، بسيار ناچيز است. از طرفي گذاري در طرحريال است كه براي سرمايه

دومين  ،)%18ها با كارمزد ماهيت سرماية صندوق (به صورت وجوه تكليفي بانك
  هاي نوپا و نوآور است.مانع براي تأمين مالي مؤثر شركت

، تسهيالت اين صندوق، تنها به صورت وام در اختيار افراد طوركه گفتيمهمان
هاي گيرد. از آنجا كه افراد حقيقي مبتكر و مخترع و شركتحقيقي و حقوقي قرار مي

طور از دريافت تسهيالت به ،هاي كشور ندارندنوپا گردش مالي كافي در بانك
وري از قاضيان بهرهبه مت »ايران تكنولوژي ةصندوق توسع«مستقيم محروم هستند. 

كند. تسهيالت مالي اعطا مي هاآن هايهاي بانكي، بدون توجه به گردش سپردهوام
اين صندوق با در اختيار گذاشتن تسهيالت در قالب عقود فروش اقساطي و جاري 

كند. اين صندوق تأمين مي )البته در حد امكانات خود(را  هاآن كارگاهي منابع مالي
هاي اساسنامه و با استفاده از منابع مالي عمومي، مجاز به اعطاي كمكموجب به

بدون بازگشت نيست. از طرفي، اين صندوق به سبب ساختار آن كه دولتي است و 
هاي نوآورانه مشاركت ها و طرحتواند در مالكيت شركتانگيزة سودآوري ندارد، نمي

اي به هاي نوآور نيز، عالقهركتكند. البته مسئوالن شركت معتقدند كه افراد و ش
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  مشاركت در مالكيت خود ندارند.
هاي كمك ارائةگونه امكاناتي براي هيچ »ايران تكنولوژيصندوق مالي توسعة «

 ارائةهاي نوآورانه ندارد. فعاليت صندوق، تنها به فني و مديريتي به متقاضيان طرح
  محدود است. ،اي كه گفته شدمنابع مالي
مدت است، به طوري كه مدت هاي اين صندوق، كوتاهحاكم بر فعاليت ديدگاه

شود و حداكثر زمان زمان اجراي هر طرح از شش ماه تا يك سال در نظر گرفته مي
هاي در اين صندوق، با آنكه هدف حمايت سال است. بنابراين سهباز پرداخت وام، 

ها مورد گونه طرحني بودن اينهاي تحقيقاتي و نوآورانه است، ماهيت طوالمالي طرح
  توجه نبوده است.
خورد، زيرا اخذ سفته هاي اين صندوق به چشم نميپذيري در فعاليتعامل خطر

مدت كرده است. و اسناد ملكي از متقاضيان آنان را وادار به بازپرداخت وام در كوتاه
ها ايسه با بانكدر مق هاآن پذيريالبته به اعتقاد مسئوالن اين صندوق، ميزان خطر

اي و موانع قانوني و پذيري صندوق را ماهيت سرمايهناداليل خطر هاآن بيشتر است.
  اند.اختياراتي آن دانسته

هاي هاي ارسالي به صندوق، به عهدة سازمان پژوهشهاي فني طرحبررسي
اي تحقيقاتي هاي موارد مؤسسهعملي و صنعتي و يا وزارت صنايع و معادن و در پاره

هاي اقتصادي و مالي را كارشناسان صندوق به عمل ها است، اما بررسيو دانشگاه
ها گونه ارزيابي مديريتي از متقاضيان طرحدهد كه هيچها نشان ميآورند. بررسيمي
ناشناس بودن افراد متقاضي و از سوي  ،آيد. سبب اين امر، از يك سوعمل نميبه

  ها عنوان شده است.مديريتي طرح ارزيابي كارمند متخصص برايديگر نبود 
 ةصندوق توسع«هاي توان گفت كه هدف سودآوري در فعاليتدر مجموع، مي

  وجود ندارد. »ايران تكنولوژي
  

  به صنايع تكنولوژيهاي فني و طرح اعطاي كمك )6
هاي نوآورانه طرحهاي تأمين منابع مالي هايي كه در زمرة سازوكاريكي ديگر از طرح
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به  تكنولوژيهاي فني و اعطاي كمك«كشور است، طرح  تكنولوژيو توسعة 
آالت و سازي ماشينهاي نمونهاست. اين طرح كه به تأمين مالي طرح »صنايع

كند، به غير از صنايع الكترونيك و تجهيزات صنعتي (فاز پس از تحقيقات) كمك مي
 تكنولوژيهاي فني و اعطاي كمك«گيرد. طرح خودرو ساير صنايع را نيز در بر مي

فعاليت طرح  ريزي شد.در وزارت صنايع سنگين سابق پايه 1368سال  در »به صنايع
كاري قرارداد پيمان ،آالتبدين صورت بود كه طرح با صنعتگران و طراحان ماشين

ري از وكرد و مطابق قرارداد، صنعتگر و متخصص طرف قرارداد با بهرهامضا مي
ساخت و پس از امكانات فني و مالي وزارتخانه، دستگاه يا ماشين مورد نظر را مي

 ،داد. پس از دو سالپايان كار، آن را به وزارت صنايع سنگين وقت، تحويل مي
كه اجراي آن به داليل متعددي، عملي نيست، زيرا سازنده و  فتنديادرطرح ن يامجر

دانست و ممكن بود حساسيت الزم را به خرج صنعتگر محصول را از آن خود نمي
  ندهد و يا تمام دانش فني خود را به طرح انتقال ندهد.

شد و بايد تمامي محصوالت ساخته از طرفي وزارتخانه يك انباردار بزرگ مي
 درمتوقف شد.  1370داد. پس، فعاليت طرح از سال شده را در خود جاي مي

داد  ارائهكشور  ةاي را به اليحة بودجتبصره ، وزارت صنايع سنگين وقت،1371سال
كه به موجب آن و با همكاري مجلس شوراي اسالمي و سازمان مديريت و 

هايي ريزي كشور، طرح اعطاي وام بسيار كم بهره و نظارت شده براي فعاليتبرنامه
آالت، تجهيزات صنعتي و خطوط و ساخت ماشين تكنولوژيچون طراحي، تدوين 

بار پس از تصويب طرح مورد نظر، در تاريخ آغاز شد. اين امر، براي نخستينتوليد 
ميليون ريال بود كه  پانصدهاي نخست حدود صنعت، اتفاق افتاد. بودجة طرح در سال

هاي ريزي، در سالهاي مجلس شوراي اسالمي و سازمان مديريت و برنامهبا حمايت
  بعد افزايش يافت.

طرح، زير نظر وزارت صنايع و معادن قرار دارد. اعتبارات اين دبيرخانة اجرايي اين 
هاي قانون بودجه و همچنين از محل بازپرداخت وام سهطرح از محل تبصرة 

هاي آن از ابتداي برنامة شود. بودجة اين طرح با گسترش فعاليتميپرداختي تأمين 
ختيار صنعتگران قرار هاي عامل در ابا عنوان بودجة اداره شده از راه بانك ،سوم
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آالت و تجهيزات موردنياز سازي ماشينگرفت. افزون بر اعطاي وام براي نمونه
دهد و وام مي ،هاي تخصصي و مرجع نيزكشور، اين طرح براي تجهيز آزمايشگاه

همچنين، براي مطالعات استراتژيك صنعتي، تسهيالت بدون بازگشت پرداخت 
  كند.مي

و زمان  ر تا هفت درصدهاچ به صورت وام و با نرخ بهرةتسهيالت اين طرح 
هاي طرح است و هزينه هفتاددرصدساله است. ميزان وام حداكثر تا يكبازپرداخت 

و  تكنولوژيها را خود بپردازد. اين طرح، صرفاً براي تدوين متقاضي بايد بقية هزينه
قبالً به اندازة كافي و يا  اي كهآالت و تجهيزات صنعتيسازي و توليد ماشيننمونه

دهد. شايان ذكر است كه اين طرح، برپايي اصالً در كشور توليد نشده است، وام مي
برق، آب، وسايل خط توليد، تأسيسات زيربنايي مانند زمين، ساختمان، تأسيسات، 

آالت و نقليه و سرمايه در گردش را شامل نيست و براي ساخت آن قسمت از ماشين
اي در داخل كشور نداشته است. البته، بخش اعظم ي است كه تاكنون سازندهتجهيزات

آالت ساخته در سازد و بقية تجهيزات خط كه با خريد ماشينخط توليد را سازنده مي
هاي تكنولوژيشود، مشمول اعطاي وام است. در داخل و يا خارج كشور تأمين مي

ها است. اعطاي وام به هزينه درصد هشتادپيشرفته به تشخيص طرح، ميزان وام تا 
پذير است. توان ميليون ريال امكان سيصداشخاص حقيقي، حداكثر تا سقف 

بازپرداخت وام، در تعيين سقف وام اعطايي مؤثر است. مجريان طرح، نوع تضمين 
  كنند.هاي متقاضي مشخص ميبازپرداخت وام را با توجه به گردش مالي و دارايي

هاي نكه اعطاي وام توسط يك دستگاه صنعتي است، انتخاب طرحبا توجه به اي
تحت حمايت تسهيالت  هايبسيار كارآمدتر از طرح هاآن مناسب و ارزيابي اجراي

ها است. ضمن آن كه اين طرح به مواردي اي مانند بانكهاي غيرتخصصيمؤسسه
  كند.دهند، تسهيالت اعطا ميها وام نميكه بانك
  اند از:رهاي پذيرش در اين طرح عبارتمعيا
 افزارافزار و سختآالت و تجهيزات صنعتي اعم از نرمتمام ماشين :نوع محصول.  
 پذير است.پرداخت وام تنها به بخش تعاوني و خصوصي امكان :ويژگي متقاضي  
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 سازي صنعتي نياز به تحقيق و در صورتي كه نمونه :تتكميل مرحلة تحقيقا
طرح، تحقيقات الزم انجام  ارائةقبلي داشته باشد، بايد قبل از  هايبررسي
  دست آيد.ات الزم نيز بهتأييدشود و 

 محصول مورد نظر بايد نياز بازار داخلي باشد، يا امكان  :يتوجيه اقتصاد
  صادرات توجيه اقتصادي براي توليد داشته باشد.

 هاي به انجام طرح سوابق متقاضي شامل تجربه، :يتوانايي و امكانات متقاض
رساندة قبلي، تحصيالت و امكانات متناسب مانند منابع انساني، اطالعات، 

  دانش فني، مواد و توانايي توليد.
  ساخت دستگاه، خط توليد و يا محصولي كه  :سازينمونهتكراري نبودن

به كار گرفته به  تكنولوژيبراي اولين بار در ايران انجام شود و دانش فني و 
  طرح اعطا برسد، به عالوه، موارد زير نيز، براي پذيرش الزم است: تأييد

  نظرسازي دستگاه، خط توليد و يا ارتقاي كيفيت محصول موردبهينه )الف
به شرط آن كه همراه با ارتقاي  تغيير ظرفيت يا مشخصات فني   )ب

  باشد تكنولوژي
  خارج كردن محصول مورد نظر از انحصار توليد  )ج

 مدت و هاي كوتاهتأكيد اين طرح بر حمايت از طرح :گام طرحبازدهي زودهن
  مدت است.يا ميان

  
و  ،طرح سيصد و پنجاه و ششهاي كامل ، تعداد طرح1380تا اواخر اسفند ماه 

يكصد و مبلغ قراردادهاي منعقدشده  ،طرح يكصد و سههاي در دست اجرا تعداد طرح
هاي به ) قرار است كه طرح1381آذر از ( اكنونهمميليارد ريال بوده است.  و نوزده

انجام رسيده، بررسي شود تا برآيندي از وضعيت طرح، موفقيت يا شكست آن، توليد 
براي  »ارزيابي اثرات طرح«به دست آيد. اين اقدام، در قالب طرح  . . .  صنعتي آن و

كه  هاسنجش ميزان اثر بخشي طرح يادشده در رسيدن به اهداف واقعي اين طرح
  است، صورت گرفته است. تكنولوژيهمانا توسعة 
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  صنايع الكترونيك ةصندوق حمايت از تحقيقات و توسع )7
يك شركت دولتي  ،»صنايع الكترونيك ةتوسع صندوق حمايت از تحقيقات و«

صنايع  ةتوسع حمايت از تحقيقات و ةوظيفاست كه  معادن وابسته به وزارت صنايع و
با نرخ  ياعطاي تسهيالتبا ي خصوصي، تعاوني و دولتي را هاالكترونيك در بخش

  برعهده دارد. يا حقوقيترجيحي به افراد حقيقي 
در  »نيكوصنايع الكتر ةتوسع صندوق حمايت از تحقيقات و«سيس أقانون ت

در بهمن سال  به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و 1357اسفند ماه سال 
قانون  صد و دوازدهة ماد ،. همچنينكردتصويب ا اساسنامة آن روزيران هيئت  ،1376
كيد أحمايت و تقويت صنايع الكترونيك تامر دولت در  ةوظيف ربسوم  ةپنج سال ةبرنام

  است. ورزيده
 »صنايع الكترونيك ةصندوق حمايت مالي از تحقيقات و توسع«موضوع فعاليت 

ا ي بازگشتبدون هاي دولتي، اعطاي كمك تعاوني و هاي خصوصي،در بخش
  :استهاي زير قي در زمينهوويا حق يتسهيالت با نرخ ترجيحي به افراد حقيق

  تكنولوژي ةجذب و توسع انتقال، .1
  هاي پيشرفته از ساير كشورهاتكنولوژيانتقال  خريد و .2
  ايتحقيقات كاربردي و توسعه .3
  مدتهاي تخصصي كوتاهآموزش .4
  الكترونيك ة صنعتو تحقيقات الزم براي توسع هابررسي .5
  خدمات مهندسي طراحي و .6
  خارجي هاي داخلي وشركت در مناقصهبراي ايجاد تسهيالت  .7
  هاي داخلي و خارجيشركت در نمايشگاه براي ايجاد تسهيالت .8
  صنعتيهاي نيمهسازي و اجراي طرحنمونه .9

  تحقيقات بنيادي در صنعت الكترونيك .10
  گسترش آنسازي دانش بومي و تدوين و ذخيره .11
  خارجي تكنولوژيگذاري و جذب جلب سرمايه بهكمك  .12
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 اي،، رايانه٤٤خودكارسازي شامل صنايع ارتباطي، ،صنايع تحت حمايت صندوق
ه كه ب استالكترونيك خاص  نيك، الكترونيك عام ووالكترونيك نوري، قطعات الكتر

  نام دارند.طور كلي صنايع الكترونيك 
  شرح زير است:ه ها بهاي صندوق جهت حمايت از طرحاولويت

  
  ع صنعتنو برحسباولويت  )الف

ساير صنايع  اي و ارتباطي در اولويت باالتري نسبت بهرايانه ،خودكارسازيصنايع 
و الكترونيك نوري در مراتب  قرار دارند. صنايع الكترونيك خاص، ميكروالكترونيك

  دارند.ديگر قطعات الكترونيك قرار  بعدي و پس از آن صنايع الكترونيك عام و
  
  اولويت برحسب نوع فعاليت )ب

رساني مشاوره، اطالع ري،يگكيفيت و اندازههاي كنترلمهندسي شامل فعاليت خدمات
صنعتي و هاي نيمهسازينمونه سازي صنعتي در اولويت نخست و پس از آن،و نمونه

افزار د نرمهاي توليدي، توليفعاليت در ميانآزمايشگاهي در اولويت بعدي قرار دارند. 
و ساير انواع توليد در  هستنداولويت نخست  در ،سازيمجتمع ةو توليد به شيو

اي نيز نسبت به هاي كاربردي و توسعههاي بعدي قرار دارند. پژوهشاولويت
  .دارنديت وآموزش اول مانندهايي هاي بنيادي و فعاليتپژوهش

  
  ماهيت كار برحسباولويت  )ج

  داراي اولويت خواهند بود. افزاري باشد،بيشتر نرم هاآن هيت كارهايي كه ماطرح
  
  تكنولوژيسطح  برحسباولويت  )د

. البته در مورد هستنداولويت نخست  در »مرسوم«و  »كامالً نو«هاي تكنولوژي
تحقيق  سطحآن از حد مرسوم باالتر و حداقل در  تكنولوژيافزار الزم است تا سطح نرم

  .هستنداولويت بعدي  هاي منقرض يا در حال انقراض درتكنولوژي و توسعه باشد.

                                                      
 

44- Automation 
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  بازار هدف برحسباولويت  (ه
هايي كه بازار و طرح استدر اولويت نخست  ،اساس قراردادهاي معتبر صادارت بر

محصول) خروجي تضمين شده باشد يا ( ي،سفارش معتبر با قرارداد يا هاآن مصرف
 ارائهشود، در اولويت بعدي و چنانچه خروجي طرح قابل  ائهارطرح مستقيماً به بازار 

  در اولويت آخر قرار دارد. ،ل داشته باشديفروش نياز به تكم برايبه بازار نباشد و يا 
  
  جز صندوق)ه منابع مالي (ب برحسباولويت  )و

گذاري در طرح (به غير از صندوق) از محل منابع مالي خود چنانچه سهم سرمايه
 ،قرارداد بيع متقابل باشدنوع و يا  شودگذاري ساير شركا تأمين يا سرمايه ومتقاضي 

از بودجه و منابع دولتي و يا  هاآن ةهايي است كه سرماياولويت آن بيش از طرح
خارجي از اولويت  ةكر است كه جذب سرمايه ذ. الزم بشودميهاي بانكي تأمين وام

  بااليي برخوردار است.
  

  نتخصيص آ ةو نحوميزان وام 
  كند و متقاضي بايد مابقي هاي طرح را تأمين ميقسمتي از هزينه ،واممبلغ

وند اجراي كامل ر بر ،شايان ذكر است كه صندوق ها را خود متقبل شود.هزينه
  .كردنظارت خواهد  ،طرح

 اكثرحد و هفده درصدتا  هشت و نيممدت با سود معادل صورت كوتاهها بهوام 
 اكثربين اولين پرداخت و آخرين بازپرداخت، حد ة(فاصل استسال  سهطي مدت 

  .)ماه است 36
 شده) و قسط (نظارت چهاردر  ،طور معمولهب صورت اقساط وها بهپرداخت

  شود. طور اقساط در نظر گرفته ميه ها ببازپرداخت
  تعيين ع طرح بسته به نورا بازپرداخت اقسام وام  بندي پرداخت وزمانكارشناسان

  كنند.مي
  ،اسناد تضمين به  تضمين انجام تعهدات مجري، برايدر صورت تصويب طرح

 هاآن ازو يا تركيبي سفته، اوراق مشاركت، ضمانت بانكي  ،ملكي ةصورت وثيق
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در صورت لزوم بنا به تشخيص صندوق، قرارداد اعطاي تسهيالت  و شودمياخذ 
  به آن را مجري بايد تأمين كند. بوطهاي مركه هزينه شودمي بيمه

 ثر است. نوع و ؤسقف وام اعطايي م توان مجري در بازپرداخت وام در تعيين
هاي ييگردش مالي و دارا با توجه به توانايي فني، ميزان تضمين بازپرداخت وام

  .شودمجري مشخص مي
 بلي و هاي قاجراي طرح ة، به نحودوبارهاعطاي تسهيالت  انعقاد قرارداد و

مراحل كارشناسي  همةو  داردچگونگي بازپرداخت تسهيالت قبلي بستگي 
  ند از:امنابع مالي صندوق عبارت پذيرد.صورت مي هاي گذشته،همانند طرح

o عمومي كشور ةبودج  
o و حقوقي يهداياي اشخاص حقيق  
o فعال  ،پرداخت واحدهايي كه با كمك مالي و يا تسهيالت اعطايي شركت

  )ينبمافي راردادطبق ق( هستند
o افزايش سرمايه از منابع داخلي و خارجي  
o ساير موارد مجاز  

  
  و نوآوري سازمان گسترشتوسعة تكنولوژي تسهيالت معاونت  )8

اي در صنعت كشور است سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، يك نهاد توسعه
هاي اي تواناييهاي كاربردي و ارتقتكنولوژيهاي نو به كه در راستاي تبديل ايده

كي اقدام به تأمين منابع مالي الزم كرده است. اين سازمان با نگرشي تكنولوژي
ايده،  :به فرآيند پژوهش و نوآوري صنعتي، همة اجزاي فرآيند را كه شامل مندنظام
، 46صنعتي، ايجاد واحد نيمه45اختراعامتيازنامة طرح توجيهي، پژوهش، ثبت  ةتهي

هاي برداري است، مدنظر قرار داده است و در طرحد و بهرهتدوين دانش فني، تولي

                                                      
 

45- Patent 

46- Pilot Plant 
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اي كه در راستاي اهداف بنگاه بوده و همة مراحل از مرحلة ايده تا مرحلة نوآورانه
اين  كند.گذاري ميبيني شده است، سرمايهبرداري در آن پيشكاربري از نتايج و بهره

هاي تحقيقاتي فني و نتايج طرحكنندة نهايي سازمان به خود در مقام استفاده
داند كه با ديدگاهي گذاري مينگرد، بلكه خود را سرمايهكي نميتكنولوژي
نهايي نتايج  ةكنندكند. استفادهانديش منابع الزم براي تحقيقات را فراهم ميتوسعه

گذاري هايي سرمايهتحقيقات، بيشتر واحدهاي صنعتي هستند. اين سازمان در طرح
كنندة نهايي نتايج تحقيقات در مراحل اجراي تحقيق ند كه در آن، استفادهكمي

وري كند و تضمين كافي براي بهرهمشاركت دارد، نتايج هر مرحله را دريافت مي
كند. در مواردي كه واحدهاي صنعتي خاصي، براي مي ارائهنهايي نتايج تحقيق 

گذاري براي برپايي واحدهاي جديد، ايهوري نتايج تحقيق نباشد، الزم است سرمبهره
بيني شود كه در اين صورت تحقيق و خلق دانش فني، بخشي از فرآيند برپايي پيش

گيري در يك واحد صنعتي جديد است و تهية يك طرح توجيهي تجاري براي تصميم
ي نو در اين سازمان، اين كار را هاتكنولوژيمورد آن ضروري است. معاونت توسعة 

  ده دارد.به عه
هاي تحقيقاتي سازمان گسترش، وابسته هاي توجيهي طرحشرايط پذيرش طرح

به كاربردي شدن نتايج است. با توجه به استفاده نكردن سازمان از اعتبارات و 
پذيري كافي پذيرد كه توجيههايي را ميهاي پژوهشي دولت، اين سازمان طرحبودجه

كنندة طور كه گفتيم استفادهيا به عبارتي، همان گذاري داشته باشند وبراي سرمايه
هاي الزم را كرده باشد. نهايي نتايج تحقيقات از قبل آمادگي خود را اعالم و ضمانت

پذير هاي نوآورانه كه خطرگذاريبا ماهيت سرمايه گذاريالبته، اين نوع سرمايه
 ي تحقيقاتي (محصول ياهاهستند، در تناقض است. در مواردي كه ماهيت نتايج طرح

كنندگان، اي است كه واحدهاي صنعتي مشتري آن نيستند، درخواستگونهفرآيند) به
كنند. اين  ارائهاي براي برپايي واحد صنعتي جديد توانند طرح توجيهي جداگانهمي

شود تا در مي ارائههاي صنعتي سازمان گسترش گذاريطرح به معاونت سرمايه
هاي كنندة نهايي نتايج طرح محسوب شود و هزينهاين معاونت استفاده، تأييدصورت 

  گذاري براي برپايي واحد صنعتي منظور شود.طرح تحقيقاتي بخشي از هزينة سرمايه
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هاي نوآورانه را سه معاونت اين تسهيالت سازمان گسترش در حمايت از طرح
ريف و ماهيت وجودي، منابع مالي دهند. بنا به تعه ميئسازمان در سه قالب كلي ارا
است، ولي درعمل بنا به برخي مالحظات و  تكنولوژيموردنظر، اساساً براي توسعة 

مشكالت، تخصيص منابع از مسير اصلي منحرف شده است. برخي از مشكالتي كه 
  :اند ازشده است، عبارت تكنولوژيمانع حمايت بيشتر اين صندوق از نوآوري و توسعة 

  
 ها و افراد دانشگاه كه منابع حمايتي از برخي از سازمان نادرست ديدگاه

  كنند.بر تلقي ميصرفاً هزينه را تكنولوژي
 ها در داخل سازمانسازوكارهاي محكم براي تكميل فرآيند توسعة ايده نبود  
 تكنولوژيي توسعة هاتوانايي محدود و تك بعدي صاحبان ايده  
 تكنولوژيزوكارهاي ملي در زمينه توسعة توسعه نيافتگي ساختارها و سا 

اي، ضعف مانند ضعف مقررات و قوانين، ضعف نهادهاي مالي حرفه(
  )يمعنوسازوكارهاي نظام مالكيت 

 داخلي و وابستگي به واردات  تكنولوژياعتمادي بخش صنعت به توسعة بي
  تكنولوژي

 شامل: هاآن شكل نگرفتن و كمبود نهادها و نداشتن ارتباط سازماني ميان ،
پذير و گذاري خطرنهادهاي توليدكنندة دانش، ساختارهاي سرمايه

  .  . . . و تكنولوژيكنندگان و كاربران مصرف
  تكنولوژياحساس نياز به توسعة عدم و  )نبودن رقابت(بسته بودن اقتصاد و صنعت.  
  

 ري،گذاهاي مختلف وام و مشاركت در سرمايهصورتمنابع مالي سازمان گسترش، به
كارگيري سوي بهگيري نويني بهگيرد كه البته جهتهاي نوآور قرار ميدر اختيار بنگاه
  است.توسعة تكنولوژي اي در حمايت از منابع سرمايه

گذاري به تازگي در سازمان مطرح الزم به يادآوري است كه مشاركت در سرمايه
به غير از وام انگشت  اندهايي كه از اين تسهيالت استفاده كردهشده است و طرح

كه سازمان گسترش در پي افزايش سرمايه از راه مشاركت در اند. از آنجاييشمار بوده
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  ي بدون بازگشت پرداخت نكرده است.هاي مالكمك تاكنونهاي نوآورانه است، طرح
اين سازمان، سياست خود را بر تبديل نتايج فرآيند تحقيقات و نوآوري به 

پذير و برقراري ارتباط ميان گذاري خطرابتي، به شكل سرمايههاي رقوكاركسب
 راهبرد اين سازمان در اين تحقيقات و نوآوري و كاربران آن استوار ساخته است.

 جلبسپس  و نوآوري در آغاز نهايي تحقيقات و كنندگانتعيين استفاده ،زمينه
پذيري ا ماهيت خطر(الزم به يادآوري است كه اين راهبرد ب است هاآن مشاركت
  .)تناقض دارد تكنولوژيتوسعة  فرآيند

ناپذيري برپايي كي و توجيهتكنولوژيماندگي به اعتقاد كارشناسان سازمان، عقب
هاي نوپا، مانع از نظر رقابتي و دانش اندوخته ناكافي شركت كيتكنولوژيهاي شركت
  است. هاآن گذاري سازمان در مالكيت بسياري ازسرمايه
منابع مالي محدود نيست.  ارائةهاي سازمان، بنا به راهبرد كلي آن، تنها به ليتفعا

  شامل موارد زير است: هاآن هاييتبنا به نظر كارشناسان اين سازمان، فعال
  

 راهكار ارائةهاي فني و تخصصي در قالب ارزيابي و كمك  
 وردسازي گذاري براي تجاريسرمايهĤهادست  
 اخذ  ،يهتأييدبراي اخذ (ها و نهادهاي مرتبط و موردنياز مانارتباط با ساير ساز

  ). . .  اطالعات و
 ربران احتمالي و جلب مشاركت آنانمعرفي به كا  

  

داند و معتقد است كه خود را بلندمدت مي هايسازمان، ديدگاه حاكم بر فعاليت
 تكنولوژية سازي فرآيندها و سازوكارهاي توسعهاي آن در راستاي نهادينهفعاليت

هاي پيشرفته از تكنولوژياست. تغيير ساختار دروني سازمان، براي تمركز بر توسعة 
هاي موفق، در قالب خلق و توسعة دانش وكاركسبمرحلة توسعة ايده و تبديل آن به 

  است. هاي تجاري صنعتيآن به طرحگذاري در تبديل فني و سرمايه
هاي داخلي در پذيري بيشتر صندوقاكارشناسان سازمان گسترش، داليل خطرن

  :دانندكي را موارد زير ميتكنولوژيهاي حوزة فعاليت
  

 هاي گذاريسرمايه بهگذاران و تمايل روحيه و فرهنگ نامناسب در سرمايه
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  سنتي و بازار
 اي داراي هاي قابل توجه و وجود درآمدهاي غير ارزش افزودهبازگشت

  ). . .  هاي بازاري وزياد(مانند داللي، سوداگري مدت، آسان وسوددهي كوتاه
 شرايط و ضوابط دولتي دست و پاگير  
 دولتي بودن نهادهاي اداره كننده منابع مالي كشور  
 پذير به گذار خطرتوسعه نيافتگي نهادهاي مالي و نبود نهادهاي سرمايه

  معناي واقعي
 نبود تجارب موفق در اين زمينه  

  
هاي پيشنهادي در سه زمينة فني، گسترش در مورد طرحهاي سازمان ارزيابي

هاي فني و اقتصادي با دقت توانيم بگوييم كه ارزيابياقتصادي و مديريتي است. مي
هاي مديريتي با دقت كمتر و تنها با بررسي پذيرد، ولي ارزيابيكارشناسانه صورت مي

شرايطي كه سازمان  كهشود. از آنجاييها انجام ميسوابق پيشنهاددهندگان طرح
كنندة نهايي هم بايد در كه استفادهطوري(به تعيين كرده است، شرايطي دشوار است

هاي بسيار ، طرحتاكنون )طرح مشاركت كند و هم خريد محصول را تضمين كند
  اند.كمي اين شرايط را داشته

است،  هاي سازمان گسترش كه يك نهاد اقتصاديبه انگيزة سودآوري در فعاليت
گذاري در گيري جديد اين سازمان، سرمايهكه جهتطوريبه توجه شده است.

با ديدگاهي كالن است. پر واضح است  تكنولوژيهاي توسعة سازي فعاليتتجاري
افزودة اقتصادي را در ، ارزشتكنولوژيهاي مربوط به توسعة سازي فعاليتكه تجاري

ه را به دنبال خواهد داشت. به اعتقاد اين سطح كالن كشور و سودآوري در سطح بنگا
اساسي شمرده شود. اين امر حتي در و هاي سودآوري بايد اصلي سازمان انگيزه

  بايد مورد توجه قرار گيرد. ،هاي كالن دولت نيزيگذارسياست
  
  طرح توسعة كارآفريني مركز تحقيقات گسترش )9

مل سازمان گسترش و نوسازي براساس مصوبة هيئت عا »كارآفريني ةتوسع«طرح 
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هاي مهندسي كشور، طراحي و ساخت تجهيزات و صنايع ايران براي ارتقاي توانايي
هاي نوين، با تكيه بر توان متخصصان داخلي و براي به مرحلة تكنولوژيدسترسي به 

حداكثر تا (هايي كه توجيه فني و اقتصادي دارند و در زمان كوتاه توليد رساندن طرح
 درقابل اجرا هستند، به صورت اعطاي تسهيالت اعتباري به كارآفرينان،  )سال سه

  ابالغ شده است. »مركز تحقيقات گسترش«به  12/5/78تاريخ 
  

  يعني: كارآفريني، »مركز تحقيقات گسترش«از ديدگاه 
  

  اندازي شركتي كوچك و متوسطب راهتبديل ايده به محصولي نو در قال .1
  هاي نوپاهاي موجود يا شركتشركتاز سوي  محصولي نو به بازار ارائة .2
  هاي نوپاهاي موجود يا شركتشركتفرآيندي نو در توليد محصول از سوي  ارائة .3
  ول به بازار از راه مهندسي معكوسمحص ارائة .4
  خدمات فني و مهندسي نو به بازار ارائة .5

  

هاي كوچك، حمايت از بخش وكاركسبتمام موارد مذكور با هدف برپايي 
ساخت  تكنولوژيهاي توليدي و توليد دانش فني و ق و توسعة شركتتحقي

  محصوالت مورد نياز بازار است.
  

  چنين است: كارآفريني ةاهداف طرح توسع
  

  اقتصاديو ترويج فرهنگ كارآفريني براي توسعة صنعتي  
 به محصول حمايت مالي و علمي از كارآفرينان براي تبديل ايده  
 ق و مبتكرپرورش افراد خال  
 در جامعه ايجاد اشتغال و تفكر مولد  
 ايجاد دانش فني و جلوگيري از خروج ارز  
 ليدات صنعتي با هدف ارتقاي كيفيتحمايت از فرآيندهاي نو در تو  

  

فعاليت خود را از سال  ،»تحقيقات گسترش«در مركز  »كارآفريني ةتوسع«طرح 
آغاز كرد و تا به  هاي مختلف صنعتيهاي كارآفريني در زمينهبا پذيرش طرح 1378

لي و طرح مهم صنعتي را در كشور، مورد حمايت ما يكصد و پانزدهامروز، بيش از 
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  خدمات علمي قرار داده است.
سازمان گسترش و نوسازي صنايع «هاي جديد اين مركز با توجه به مأموريت

هاي خود را در هاي نوين، مصمم است كه فعاليتتكنولوژيمبني بر توسعة  »ايران
ة زير شدهاي تعييندوچندان و كارآفرينان را با اولويت »توسعة كارآفريني«عاونت م

  حمايت كند:
  

   (IT)اطالعات  تكنولوژيهاي كارآفريني در زمينة توسعة طرح .1
   (BT) تكنولوژيهاي كارآفريني در زمينة توسعة بيوطرح .2
  هاي كارآفريني در زمينة توسعة مواد جديد طرح .3
نرم افزار در زمينة توسعة صنايع الكترونيك و كامپيوتر ( هاي كارآفرينيطرح .4

  خت افزار)و س
آالت، تجهيزات، قطعات و هاي كارآفريني در زمينة توسعة ماشينطرح .5

گرا در صنايع مختلف مانند: خودرو، نساجي، تكنولوژيهاي مجموعه
  . . .  شيميايي، دارويي، بهداشتي و صنايع غذايي و

  

  هاي كارآفريني، چنين است:حمعيارهاي پذيرش طر
  

هاي به پايان رساندة قبلي، تحصيالت و كارآفرين شامل تجربه، طرح سوابق .1
  .امكانات مجري متناسب با طرح پيشنهادي

هاي الزم را براي دريافت وام داشته كارآفرين توان بازپرداخت وام و تضمين .2
  .باشد

اي كه طرح داراي توجيه گونهنياز بازار به محصول در داخل و يا خارج به .3
  .اقتصادي باشد

  .توليد يا ارتقاي دانش فني را در بر گيرد .4
  .يا فرآيند توليد، نوآوري داشته باشد تكنولوژيدر بعد  .5
  اشتغال براي نيروهاي ماهر و غيرماهر فراهم كند. .6

  

طرح كارآفريني، توسط  تأييداعطاي تسهيالت و عقد قرارداد وابسته به 
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  مركز و سازمان گسترش است. هاي فنياتحاديه
زمان قرارداد شامل مراحل اجراي طرح، توليد آزمايشي و دورة بازپرداخت است و 

 سه سال) است. اكثردرصد مبلغ آن براي كل زمان قرارداد (حد دوازدهكارمزد وام، 
درصد مبلغ وام  چهارهاي پيشنهادي تا سقف يكصد ميليون ريال، معادل كارمزد طرح
  كند: ارائهبايد هاي الزمي كه كارآفرين تضمين .اعطايي است

  

  برابر وام 2/1سند ملكي به ارزش  به رهن گذاشتن .1
  مركز به تعداد اقساط بازپرداختي اوراق بهادار مورد قبول .2

  

مركز «و به كارگزاري  »سازمان گسترش«از جانب  »طرح توسعة كارآفريني«
مركز «با نظر كارشناسي هايي كه شود. همة طرحاجرا مي »تحقيقات گسترش

اند، در راستاي مراحل تصويب نهايي را در سازمان گسترش گذرانده »تحقيقات
اي از پاره »مركز تحقيقات گسترش«به اعتقاد  .اندبوده تكنولوژياهداف و توسعة 

مشكالت، كه مانع از اعطاي تسهيالت بيشتر و مفيدتر براي حمايت از نوآوري و 
  اند از:است، عبارتشده  تكنولوژيتوسعة 
 مالي كمبود منابع  
 گونه مراكز و همچنين، مشاركت نكردن آن در حمايت نكردن دولت از اين

  گذاريخطر سرمايه
  هاي ساده براي تخصيص و اعطاي وام به نوآوران و كارآفرينانسازوكارنبود  
 سازمان «از طرف  »طرح توسعة كارآفريني«هايي كه براي چارچوب

  ها در نظر گرفته شده استتصويب طرح براي »گسترش
 گرايش به خريد از خارج از كشور  
 هاي خارجي به هنگام توليد محصوالت داخليكاهش قيمت  

  

 هفتاد درصدهاي نوپا و نوآور و از منابع مالي، در اختيار شركت سي درصد حدود
كنيم هده ميسابقه هزينه شده است. مشاهاي باها و بنگاهآن براي گسترش شركت

هاي باسابقه اختصاص يافته به شركت »طرح توسعة كارآفريني«كه بيشتر تسهيالت 
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  اند:است. مسئوالن طرح داليل اين امر را، چنين برشمرده
  

 هاي دولتها و سياستتغيير تعرفه  
 ناپذيري طرحخطر  
 برابر مبلغ وام و 2/1هايي چون به رهن گذاشتن سند ملكي به ارزش تضمين 

  ل مركز به تعداد اقساط بازپرداختاوراق بهادار مورد قبو اخذ
  

بيشتر به صورت وام و در برخي موارد،  »كارآفريني ةطرح توسع«منابع مالي 
شود. گذاري به متقاضيان داده مينوع طرح به صورت مشاركت در سرمايه برحسب

يز براي هاي مالي بدون بازگشت نالبته، بنا به ادعاي مسئوالن طرح، كمك
ها، به سبب گذاري در مالكيت شركتهاي نوپا و نوآور داده شده است. سرمايهشركت

ن توانمندي ه ماندنبود سازوكاري براي تعيين ارزش دانش فني نوآور و ناشناخت
مجري و انتظارات نوآوران، تاكنون عملي نشده است. همچنين، موانع فرهنگي و 

شفاف نبودن قوانين به هنگام بروز مشكل، از ها و چون استقالل شركت اجتماعي
  ها است.شركت در مالكيتنكردن گذاري ديگر داليل سرمايه

هاي نوپا، هاي مالي، به شركتكمك ارائةافزون بر  »مركز تحقيقات گسترش«
دهد. البته، ه ميئها نيز اراهاي فني، مديريتي و نظارتي در اجراي طرححمايت
مركز تحقيقات «ي است. به اعتقاد مسئوالن ئديريتي بسيار جزهاي فني و محمايت
هاي مديريتي در اهداف طرح مورد نظر كارآفرين، اعمال نپذيرفتن دخالت »گسترش
  سازد.هاي مديريتي را با مشكل مواجه ميحمايت
داند مي هاي خود را بلندمدتديدگاه حاكم بر فعاليت »مركز تحقيقات گسترش«

بيني سال پيش سه اكثررداد شامل دورة پرداخت و بازپرداخت وام حداما كل زمان قرا
  شده است.

هاي الزم از مجري طرح، به سبب دريافت تضمين »مركز تحقيقات گسترش«
  خطرپذير نيست، به طوري كه خطر اصلي بر عهدة مجري طرح است.

ارد و در هاي پيشنهادي، ارزيابي فني و اقتصادي در اولويت قرار ددر ارزيابي طرح
اي براي شود. البته هيچ سازوكار تعريف شدهمرحله بعد به ارزيابي مديريتي توجه مي
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  هاي مديريتي وجود ندارد.ارزيابي
  

  طرح خودرو )10
ه ئساله ارادر قالب يك طرح ده 1373 در سال وزارت صنايع و معادن طرح خودرو را

درصد از  پنجو، با اعتباري معادل قانون خودر يازدهكرد. اين طرح، به استناد تبصره 
درآمدهاي مالياتي حاصل از ورود و توليد خودرو براي تجهيز و برپايي مراكز آزمايش، 
تحقيق و استاندارد كردن قطعات خودرو، در راستاي ارتقاي كيفيت قطعات و اجزاي 

خاص هاي دولتي و غير دولتي و اشها و كارگاهها، مؤسسهخودروهاي توليدي شركت
وزارت صنايع و معادن برسد، تعريف شد.  تأييدبه  هاآن حقيقي كه صالحيت كاري

  :اند ازي اجرايي طرح خودرو عبارتهاسياست
  

  هاي كنترل كيفي توليد كنندگان قطعات خودروبرپايي و تجهيز آزمايشگاه )الف
  كارگيري استانداردهاي مورد نياز صنعت خودروتحقيق، تدوين و به  )ب
  خودرو صنعت تكنولوژيفني و ارتقاي  تحقيقاتي براي توليد دانش هايفعاليت   )ج
  سازي قطعات صنعت خودرونمونه   )د

هاي كنترل كيفي اكنون، اين طرح بيشتر روي برپايي و تجهيز آزمايشگاههم
معتقدند كه افزايش كيفيت توليدات خودروي آن اندركاران متمركز است. زيرا دست

  هاي كنترل كيفي قوي نياز دارد.ي، بيش از هر چيز به تجهيزات و آزمايشگاهداخل
تسهيالت اعطايي طرح خودرو، به شكل وام است، يعني براي طرح ايجاد و 

هاي كنترل كيفي توليدكنندگان قطعات خودرو، وام با نرخ بهرة تجهيز آزمايشگاه
شود و بازپرداخت ران داده ميماهه به صنعتگهجدهالي  دوازدهدر اقساط  چهاردرصد

سازي قطعات نيز، وام هاي نمونهماه تعيين شده است. براي طرح بيست و چهاروام، 
هاي داراي شرايط الزم، شود. به طرحداده مي پنج درصدو با نرخ بهرة  باالبا شرايط 

 كارگيري استانداردهاي صنعت خودرو ودر دو محور ديگر يعني تحقيق، تدوين و به
  شود.تسهيالت مالي بدون بازگشت داده مي هاي تحقيقاتي،طور انجام فعاليتهمين

طرح ايجاد و تجهيز مراكز آزمايش، تحقيق و ( »طرح خودرو«با وجود آنكه 
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بيني شد. در اولين پيش 1371در قانون مصوب سال  )استاندارد كردن قطعات خودرو
كه در سال قرارداد بسته شد. در حالي فقط يك فقره 1372سال اجراي آن يعني سال 

 1375و  1374هاي فقره است. در سال بيست و پنج، تعداد قراردادهاي منعقده 1373
شده نزديك شده است اعتبارات جذب 1373برابر سال  سهبه حدود  اعتبارات مصوب

م، طي كنيبه اين ترتيب مالحظه مي .دهدي را نشان ميئجز يها افزايشدر اين سال
پنجاه درصد افزايش يافته شده فقط حدود اعتبارات جذب 1378تا  1373هاي سال

  است.
، نشانگر اين واقعيت است 1378تا پايان سال  شدهدرصد توزيع قراردادهاي منعقد

سازي صرف و درصد از حجم قراردادها براي تحقيقات و نمونه بيست و هشتكه 
ين استاندارد و تجهيز مراكز آزمايش هزينه از قراردادها براي تدو درصد 72حدود 

سازي، نسبت به كل ، درصد قراردادهاي تحقيقاتي و نمونه1378شده است. در سال 
درصدي اين گونه قراردادها را نسبت به  بيست و پنجه افزايش شدقراردادهاي منعقد

  دهد.هاي قبل نشان ميمتوسط سال
پس از آن ارتقاي كيفيت  در ابتداي پيدايش و »طرح خودرو«هدف اصلي 

 ارائةگيري اين طرح در توليدات داخلي در صنعت خودرو بوده است. ولي جهت
سازي كارگيري استانداردهاي خودرو و تحقيقات و نمونهتسهيالت براي تدوين و به

  در صنعت خودرو قرار داده است. تكنولوژيقطعات خودرو، آن را در مسير توسعة 
هاي قديمي و با سابقه و ها بيشتر به شركتبه بررسي تسهيالت اين طرح، بنا

هاي كارشناسي هاي نوپا اختصاص يافته است، زيرا در ارزيابيدرصد كمي به شركت
شرايطي مانند توانايي متقاضي در اجراي طرح، قدرت بازپرداخت  »طرح خودرو«

شرايط  ءدارد، جزكه متقاضي چه سهمي از بازار خودرو را در اختيار تسهيالت و اين
  شود.ن متقاضي در نظر گرفته نميگيري است و نوپا بودن يا با سابقه بودتصميم

هاي تجهيز تنها در قالب اعطاي وام براي اجراي طرح »طرح خودرو«هاي كمك
دهد سازي است. اين طرح براي امور تحقيقاتي تسهيالت بدون بازگشت ميو نمونه

درصد بسيار زيادي از تسهيالت صرف  ،آن عنوان شد ةطور كه در كارنامولي همان
ها شده است. مسئوالن اين طرح، سبب اين امر را اهميت هاي تجهيز آزمايشگاهطرح
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دانند. پس بايد اين نكته را دوباره يادآور آن در ارتقاي كيفيت قطعات توليدي مي
اخلي است. البته ارتقاي كيفيت توليدات د ،»طرح خودرو«گيري اصلي شويم كه جهت

سازي، نسبت به بنا به آخرين آمار در دسترس، درصد قراردادهاي تحقيقاتي و نمونه
هاي اخير افزايش يافته است و اين روند همچنان تا در سال كل قراردادهاي طرح

رسد اين طرح با اعطاي تسهيالت ادامه پيدا كرده است. بنابراين، به نظر مي 80سال 
هاي تحقيقاتي، حركت مناسبي را براي كمك به توسعه و رحبدون بازگشت به ط

  ري در صنعت خودرو آغاز كرده است.گسترش تحقيق و نوآو
ها نظارت ي مالي، بر روند پيشرفت طرحهاكمك ارائةپس از  »طرح خودرو«
ها ندارد. اين مسئله ناشي از طرح نبودن كند، اما مسئوليتي درقبال موفق يا موفقمي

كنندگان منابع مالي ريافتاي براي همراهي با دكه اين طرح، هيچ وظيفهآن است 
  ندارد.

كه زمان طوريمدت است، بههاي طرح نيز كوتاهديدگاه حاكم بر فعاليت
ماه است. وجود اين ديدگاه، سبب شده است كه اين  بيست و چهاربازپرداخت وام، 

 كامالً موفق نباشد. نوآوري، طرح در رسيدن به هدف آن يعني حمايت از تحقيقات و
سازي، اكنون متقاضيان استفاده از اين طرح در زمينة تحقيقات و نمونههم

را تضمين كرده است.  هاآن خريد محصوالت كننده،هايي هستند كه مصرفشركت
هاي بينيم كه طرحهاي خودروساز هستند. بنابراين ميكنندگان، شركتاين تضمين

اند. اين مسئله با ماهيت فرآيند ستفاده از اين تسهيالت اقدام نكردهپرخطر، براي ا
  تحقيق و نوآوري و آثار چشمگير آن در بلندمدت، تناقض دارد.

ها، هر سه مورد در كارشناسي طرح »طرح خودرو«به اعتقاد كارشناسان 
گيرد، يعني مديريت طرح، براي هاي فني، اقتصادي و مديريتي صورت ميارزيابي

دهد، سپس مدير هاي مديريتي قرار ميعيين شايستگي متقاضي او را مورد ارزيابيت
كند و در مرحلة بعد كارشناس طرح، ميزان تسهيالت مورد نياز را ارزيابي فني مي

مالي طرح، پس از تصويب ميزان تسهيالت، براي ارزيابي توان متقاضي در 
  دهد.هاي اقتصادي قرار ميبازپرداخت تسهيالت، او را مورد ارزيابي
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دهد، در آن مي ارائهكه اين طرح با استفاده از بودجة دولتي تسهيالت از آنجايي
كه، به نظر مسئوالن اين طرح، با توجه به ويژه اينانگيزة سودآوري وجود ندارد. به

ان با توكي نميتكنولوژيهاي تحقيقاتي و ديرباروري موجود در كشور دربارة طرح
  ديدگاهي كوتاه مدت و با استفاده از بودجة دولتي، انگيزة سودآوري داشت.

  
  تكنولوژيهاي مالي توسعة تحليل عملكرد صندوق

  پذير)گذاري خطر(از ديدگاه سرمايه
و همزماني آن با روند جهاني  بيست و يكمدر قرن  تكنولوژيهاي توسعة پيچيدگي

ويژه، كشورهاي براي بسياري از كشورها (بهشدن، حركت مثبت در اين عرصه را 
از اين رو بسياري از  .توسعه) اگر نه غير ممكن، ولي بسيار مشكل ساخته استدرحال

اند و اين پي برده تكنولوژيدر حوزة توسعة  مندنظامكشورها به اهميت مطالعات 
ونه مطالعات گايندر ق كنند. مطمئناً، هرمطالعات را در سطح ملي با جديت دنبال مي

دهي مثبت به تر و جهتهاي مناسبتر باشد، بيشتر به تدوين سياستتر و جامعدقيق
  سيستم ملي نوآوري كشورها خواهد انجاميد.

هاي تمامي مطالعات انباشت آموزهنكتة مهمي كه اينجا بايد در نظر بگيريم، 
مديريت «كه امروزه طورياست؛ به »تكنولوژيمديريت «يادشده در زمينة 

هاي معتبر جهاني، مطالعاتي مستقل است كه در بيشتر دانشگاه ةيك حوز »تكنولوژي
 يمؤثرشود. متأسفانه، اين حوزه در ايران به كلي ناشناخته است و حركت تدريس مي

ها هاي داخلي صورت نگرفته است. حتي تعداد كتابدر مسير آموزش آن در دانشگاه
اي ه تاكنون در اين زمينه منتشر شده، بسيار ناچيز است. با چنين پشتوانهو مقاالتي ك

در صنايع ايران  »تكنولوژيمديريت «هاي كاربردي توان انتظار داشت كه زمينهنمي
بيشتر هاي كوچكي كه در اين زمينه صورت گرفته است، فراهم شده باشد. حركت

  هاي فردي و غير نهادينه بوده است.حركت
هدف از طرح اين مسئله در اينجا، اين است كه عملكرد نهادهاي مختلف درگير 

و در قالب علمي  تكنولوژيكشور، كمتر از ديدگاه مديريت  تكنولوژيبا مقولة توسعة 
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مند، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. مطمئناً، اين امر دربارة و نظام
 تاكنونست، هرچند ممكن است كه نيز درست ا تكنولوژيهاي مالي توسعة صندوق

ها شده باشد يا بر آمار اظهارنظرهايي دربارة آثار اقتصادي عملكرد اين صندوق
ها تأكيد شده باشد، اما عمالً هيچ مطالعه زايي ناشي از فعاليت اين صندوقاشتغال

توان در اين زمينه صورت نگرفته است. پس مي تكنولوژيجامعي از ديدگاه مديريت 
ايران وجود  ها در سيستم ملي نوآوريت كه تصوير روشني از جايگاه اين صندوقگف

  ندارد.
هايي كه در اين ايم. تحليلهاي كوچكي در اين مسير برداشتهدر اين كتاب گام

تواند بدون اشتباه باشد ولي بسياري از ابعاد نهفته در عملكرد نمي ،شودمي ارائهفصل 
كند. مطمئناً، تحقيقات خوبي روشن ميهان بگذارسياستي ها را برااين صندوق

  ها خواهد افزود.تر بعدي به غناي هر چه بيشتر اين تحليلجامع
هاي مفهومي ها در مقايسه با شاخصدر ادامه، عملكرد اين صندوق

معرفي شدند) مورد بررسي و تحليل  2پذير (كه در انتهاي فصل گذاري خطرسرمايه
اي كه حتماً بايد مد نظر قرار گيرد، توجه به تعامل و وابستگي نكته .گيرديقرار م

هاي پذير است. به عبارتي شاخصگذاري خطرهاي مفهومي سرمايهشديد شاخص
وجه نبايد جداي از يكديگر تجزيه و تحليل كرد. آثار متقابل و هيچمورد نظر را به

، هاآن ر تالشي براي بررسي جداگانهها به حدي است كه ههمپوشاني اين شاخص
  رساند.هاي بعدي آسيب ميمطمئناً به كيفيت تحليل

  
  هامشاركت در مديريت شركت )1

هاي عملكردي كه اثر خوبي در كمك به نوآوران و ترين شاخصيكي از مهم
دارد، مشاركت  هاآن كيتكنولوژيهاي دستĤوردسازي موفق كارآفرينان و تجاري

هاي پذيراي سرمايه است. به عبارت ديگر نقش گذاران در مديريت شركتسرمايه
 نبايد فقط به تأمين منابع مالي خالصه شود وتوسعة تكنولوژي هاي مالي صندوق

پذير خود موضعي انفعالي هاي سرمايهنسبت به وضعيت عملكردي شركت هاآن
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اراي شم تجاري بسيار ها بايد افراد با تجربه و دبگيرند. كارشناسان اين صندوق
هاي مشابه، فعاالنه هاي حاصل از كمك به شركتبااليي باشند و با اتكا به تجربه

گونه كه پيش از اين اشاره كرديم، ارتباطات فردي و سازماني وارد عرصه شوند. همان
هاي نوپا باشد. زيرا تواند راهگشاي شركتگذاران، در بيشتر مواقع مياين سرمايه
مديريتي  ةهاي نوپا معموالً در اختيار كارآفرينان فني است كه تجربركتمديريت ش

توانند با كمك به كارآفرينان جوان در ها ميكمي دارند. بنابراين، اين صندوق
تر از بسيار مهم هاآن افزايي بپردازند و چه بسا، اين نقشهاي نوپا به ارزششركت

هاي عملي اين كار در كشورهاي كي از روشها باشد. يمنابع مالي طرح نقش تأمين
گذاري (كه در زمرة هاي سرمايهيافته اين است كه يكي از اعضاي صندوقتوسعه

پذير هاي سرمايهبه عضويت هيئت مديرة شركت )مديران بسيار ماهر و باتجربه است
  افزايي هرچه بيشتري به دست آيد.آيد تا ارزشدر مي

در ايران  تكنولوژي ةهاي مالي توسعن عملكرد صندوقاي كه پيرامودر بررسي
هاي كدام از صندوقصورت گرفت، اساساً چنين امري مشاهده نشد. به عبارتي، هيچ

پذير مشاركت (هرچند محدود) ندارد. اين امر هاي سرمايهداخلي، در مديريت شركت
  داليل متعددي دارد:

  
به  )ها را به دست دارنداين صندوق مطمئناً مديران دولتي (كه بيشتر هدايت )الف

هاي نوآورانه واقف ها در سطح كالن و تأمين مالي طرحگونه كمكاهميت اين
هايي در اين آموزش ارائةاي براي حركت در اين مسير ندارند. نيستند. پس انگيزه

ها در فرآيند توسعة سازي مديران نسبت به نقش چشمگير اين كمكزمينه و آگاه
  ، به رفع اين مشكل كمك خواهد كرد.كنولوژيت
هاي غيرمالي همراه كمك ارائةدر  هاآن انگيزه بودنناآشنايي مديران دولتي و بي  )ب

ها گونه كمكاين ارائةسبب شده تا زمينة قانوني الزم براي با تأمين سرمايه، 
شته باشد، اي نيز وجود ندافراهم نشود. هرچند ممكن است كه مانع قانوني جدي

كارانة ادارات دولتي در كشورهايي مانند ايران، تا ولي با توجه به عملكرد محافظه
هايي گنجانده ها مجوز چنين كمككه در قوانين حاكم بر اين صندوقزماني
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  نشود، هيچگونه اقدام عملي در اين زمينه صورت نخواهد گرفت.
هاي مديريتي و مشاركت مستقيم مكنكردن ك ارائهيكي از داليل بسيار مهم در   )ج

پذير، كمبود جدي مديران توانمند، متخصص و هاي سرمايهدر مديريت شركت
گيري و هدايت ها است. به عبارتي، كمك به شكلباتجربه در رأس اين صندوق

هاي نوپا، به توانمندي و تجربة بااليي نياز دارد كه از عهدة افراد معدودي شركت
 هاي شديد اقتصادي و صنعتيمديراني، بايد در عرصة رقابت آيد. چنينبر مي

اي بااليي داشته باشند و به طور مناسبي در اين آبديده باشند، تخصص حرفه
بسياري از كشورهاي  مانندزمينه آموزش ديده باشند. مسلماً ايران نيز 

ر توسعه از اين نظر در تنگنا است. به عبارت ديگر محيط اقتصادي بيشتدرحال
هاي اندوزي در محيطدولتي و غير رقابتي ايران، سبب شده تا امكان تجربه

هاي رقابتي، فقط براي معدود افرادي فراهم آيد. از سوي ديگر، سطح آموزش
مقايسه با دانشگاهي مديريت بازرگاني نيز در ايران بسيار پايين است و قابل

تي قادر به جذب دانشجويان ها در ايران، حكشورهاي صنعتي نيست. اين رشته
ممتاز نيست؛ در صورتي كه در كشورهايي مانند آمريكا، انتخاب رشتة مديريت 

گزينة اول مطرح است و با استعدادترين دانشجويان به  عنوانبهبازرگاني همواره 
 ارائههاي مناسبي در اين عرصه اند. بنابراين نه آموزشسوي آن هدايت شده

اندوزي در محيط رقابتي براي مديران فراهم است. تجربه شود و نه امكانمي
هاي ارزشمندي به بنابراين، تعداد مديران متخصص و با تجربه كه بتوانند كمك

بسيار معدود است.  كنند ارائه) هاآن كارآفرينان (همراه با تأمين سرماية موردنياز
يران بيشتر دولتي ا تكنولوژيهاي مالي توسعة از سوي ديگر، از آنجا كه صندوق

 هاآن ها وجود ندارد واست، امكان جذب همين مديران معدود نيز در اين صندوق
  شوند.هاي شغلي بهتر دولتي ميبيشتر جذب مراكز خصوصي پر درآمد يا موقعيت

ها مطرح شد، اما گونه كمكتمامي موارد و مشكالت باال از ديدگاه عرضه اين  )د
مانند اغلب كشورهاي (اه تقاضا مطرح است. در ايران مشكالتي نيز، از ديدگ

تمايل شديدي به حفظ مديريت شركت نوپا در درون خانواده وجود دارد.  )آسيايي
هاي نوپا، تمايلي به مشاركت تر، كارآفرينان و مؤسسان شركتبه عبارت ساده
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هاي خود در مديريت و هدايت شركت تكنولوژيهاي مالي توسعة دادن صندوق
ها تا حدودي برطرف شود، گونه كمكدارند. پس، حتي اگر مشكالت عرضة اينن

هاي عمومي دربارة آموزش ارائةآيد. مطمئناً، عمل نميبه هاآن استقبال چنداني از
ها در مسير حركتي كارآفرينان و افزايي حاصل از اين كمكاهميت ارزش

كمك كند. البته  ع اين مشكل نيزتواند در طول زمان به رفهاي نوپا، ميشركت
يروي هاي آن، الگويي براي پدستĤوردتجارب موفق ابتدايي در اين حوزه و انتشار 

  ديگر كارآفرينان خواهد بود.
  
  ارزيابي مديريتي )2

هاي جوان و ، بيشتر در شركتتكنولوژيدر حوزة توسعة  مؤثرهاي گذاريسرمايه
توانند به واحدهاي اقتصادي دارند و ميگيرد كه رشد سريعي نوپايي صورت مي

اي نيست، زيرا ممكن وجه كار سادههيچمهمي تبديل شوند. اما تشخيص اين توان به
ها در مراحلي باشند كه هنوز هيچ محصول واقعي يا بنگاه است اين شركت

ا با هگذاريگونه سرمايهاي وجود نداشته باشد. دقيقاً به همين سبب، اينيافتهسازمان
  رو هستند.خطر فراواني روبه

گيري پيرامون با توجه به تمامي موارد باال، الزم است كه در مرحلة تصميم
ها گونه شركتهاي بسيار دقيقي از اينگذاري، ارزيابيگذاري يا عدم سرمايهسرمايه

گونه كه نتواند تنها اقتصادي باشد. هماها نميگونه ارزيابيآيد كه مسلماً اين عملبه
اهميت را دارد. ن هاي نوپا بيشتريمديريتي شركت گروهارزيابي پيش از اين گفتيم، 

س آن، به ولمناممديريتي به سبب ماهيت  گروهاما از سوي ديگر، بررسي وضعيت 
  طلبد.هاي خاصي را ميتجربه و دانش فراواني نياز دارد و مهارت

دهد ها، نشان مين و مديران اين صندوقاغلب كارشناسا هايگفتهها و بررسي
هاي گونه ارزيابي مديريتي از طرحايران، هيچ تكنولوژيهاي توسعة كه در صندوق
هاي اصلي ناهمخواني عملكرد آيد. اين مسئله، يكي از نشانهعمل نميپيشنهادي به
كننده است. ار نگراندر سيستم ملي نوآوري بسي هاآن ها با جايگاه واقعياين صندوق
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  اند از:البته، اين امر داليلي چند دارد كه عبارت
  
نيازي است. اين احساس به ها تا حدودي ناشي از احساس بيگونه ارزيابياين )الف

ها واقف گونه تحليلها به اهميت ايندو دليل است: اوالً، متوليان اين صندوق
سوي بههاي اقتصادي بر اساس ارزيابي هانآ نيستند. ثانياً، بيشتر تسهيالت

رسد كه مورد دوم به واقعيت البته به نظر مي .شودهاي باسابقه هدايت ميشركت
  تر است.نزديك

هاي پيشنهادي هاي مديريتي دربارة طرحترين داليل نبود ارزيابييكي از مهم  )ب
كار را م براي اينها، دانش و تجربة الزاين است كه كارشناسان اين صندوق

ها از كارشناسان مديريتي توانمندي برخوردار باشند، (ممكن است صندوق. ندارند
پذير نياز به تجربه و تخصص ويژه گذاري خطراما ارزيابي مديريتي خاص سرمايه

س هستند و ولمنامها مد نظر است، بيشتر هايي كه در اين ارزيابيويژگي .)دارد
طور كه پيش از اين اشاره كرديم، . هماناستي اندك افرادرتوان داز  هاآن بررسي

برخوردارند، در سيستم  هاجذب و نگهداري افراد اندكي كه در ايران از اين قابليت
  ها كار بسيار مشكلي است.دولتي اين صندوق

ها به چشم پذيري كمتر در تسهيالت اين صندوقكه عنصر خطراز آنجايي  )ج
هاي فراواني براي اطمينان از ها و سپردهارآفرينان تضمينخورد و از كمي

شود، شايد اساساً نيازي به انجام هاي اعطايي دريافت ميبازپرداخت وام
  هاي دشوار و پيچيدة مديريتي نباشد.ارزيابي

هاي داخلي، بدون رعايت دقيق ضوابط و متأسفانه بخشي از تسهيالت صندوق  )د
شود. اين مشكل كم و بيش، تمام بين سازماني اعطا مييا در قالب مالحظات 

 هاي مديريتيگونه تسهيالت نيز، ارزيابيروكراتيك دولتي است. اينوهاي ببخش
  شوند.هاي فني و اقتصادي) نمي(و حتي ارزيابي
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  پذيريخطر )3
دد. گرپذيري باز ميبيشتر به همين ويژگي خطر تكنولوژياهميت تأمين مالي توسعة 

كارآفريناني كه طرح نو و ايدة خالقي در ذهن دارند و از موفقيت اقتصادي آن 
علت دسترسي نداشتن به منابع مالي كافي در مسير حركت مطمئن هستند، معموالً به

هاي كوچك و متوسط شوند. از سوي ديگر، اين كارآفرينان و شركتخود متوقف مي
هاي مالي توانند از كمكه سختي ميكه موتور رشد اقتصادي كشورها هستند، ب

 تكنولوژيهاي پرخطر هاي سنتي تأمين مالي براي اجراي طرحها و ديگر كانالبانك
، بيشتر پر كردن اين خأل تكنولوژياستفاده كنند. پس در تأمين مالي توسعة  پيشرفته
  ان سيستم ملي نوآوري است.گذارسياستمدنظر 

در ايران، نشان  تكنولوژيهاي مالي توسعة صندوقبررسي عملكرد  متأسفانه
ها عبارتي اين صندوقخورد. بهبه چشم نمي هاآن پذيري در عملكرددهد كه خطرمي

به اعطاي وام در گرو گرفتن سپرده  هاآن ها دارند و فعاليتعملكردي مانند بانك
ه چشم پس خأل يادشده، همچنان در سيستم ملي نوآوري ب .محدود شده است

با تدبير راهكارهاي درست، زمينة مناسبي براي پركردن  بايدان گذارسياستخورد. مي
  ير براي كارآفرينان فراهم آورند.پذاين خأل و تأمين منابع مالي واقعاً خطر
ها، دريافت تضمين خريد از برخي از اين صندوق يكي از نكات جالب در عملكرد
رد نظر است. اين تضمين، كه از مقولة هاي موخريداران آتي محصوالت طرح

گريزي خطر راتر رفته، جاي تأمل بسيار دارد.هاي ملكي و دريافت سفته فسپرده
  اند از:در ايران داليل متعددي دارد كه عبارتتوسعة تكنولوژي هاي مالي صندوق

  
ي در هاي قانونها و محدوديترسد كه ماهيت دولتي اين صندوقنظر مي به )الف

پرخطر  هايمانعي جدي براي مشاركت در طرح هاآن اختيارات مديران دولتي
  است.

در هاي دولتي، مشكل مهم ديگري نيز، هاي قانوني سيستمافزون بر محدوديت  )ب
است. بدين معنا كه سيستم حقوق و دستمزد كاركنان و مديران اين  ميان

مند از هاي بهرهموفقيت طرح روكراتيك دولتي است ووها تابع ضوابط بصندوق
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ندارد. اما از سوي ديگر، اگر  هاآن تسهيالت، تأثيري در افزايش حقوق و مزاياي
هر نوع اشتباه يا كوتاهي در اعطاي اين تسهيالت مشاهده شود، مطمئناً 

اين شرايط در گذر زمان، مديران و  .موردبازخواست قرار خواهند گرفت
كاري و مالحظات بيش از حد و در نتيجه پرهيز كارشناسان را به سوي محافظه

  از هرگونه مخاطره سوق داده است.
پذيري، ناتواني اين هاي زياد و پرهيز از هرگونه مخاطرهيكي از داليل اخذ سپرده  )ج

هاي پيشنهادي است. ها در ارزيابي مناسب از توان ذاتي و ظرفيت طرحصندوق
هاي مديريتي از اهميت اتواني در ارزيابيندر اين ميان  ،طوركه گفتيمهمان

پذيري در عملكرد بيشتري برخوردار است. پس هر سياستي براي افزايش خطر
هاي ارزيابي مديريتي، ، بايد با افزايش تواناييتكنولوژيتوسعة  هاي ماليصندوق

  همراه باشد. هاآن اقتصادي و فني
پذيري شود كه خطرسبب مي هاي تشويقيدر برخي كشورها، وجود سياست )د

مثال، اگر درصد بيشتري از منابع  عنوانبهها در طول زمان افزايش يابد. صندوق
هاي مالياتي بيشتري گذاري شود، معافيتهاي نوپا سرمايهشركت در هاآن مالي
اي بيشتري استفاده كنند. توانند از تسهيالت يارانهگيرد يا ميتعلق مي هاآن به

هايي در كشور تدوين نشده رسد كه در حال حاضر، چنين سياستبه نظر مياما 
ان سيستم ملي نوآوري است گذارسياستاست. پس اين وظيفه، مطمئناً بر عهدة 

ها، اقدامات مناسبي در اين زمينه به عمل گونه سياستتا با شناخت آثار مثبت اين
  آورند.

گذاران گونه سرمايهپذير ديديم، اينذاري خطرگگونه كه در تعاريف سرمايههمان (ه
پذيرند. بنايراين پذيرش خطر با هدف كسب سود فراوان، خطر بيشتري را مي

هايي كه دولتي بيشتر با انگيزة سودآوري بيشتر همراه بوده است. اما در صندوق
كه اي است توان يافت و اين نكتهشوند، اثري از انگيزة سودآوري نمياداره مي

اند. بنابراين، بايد توجه هاي داخلي به آن اشاره كردهتقريباً تمامي متوليان صندوق
هاي خصوصي و در قالب تكنولوژيداشت كه با دنبال كردن تأمين مالي توسعة 

طور هاي دولتي، انگيزة سودآوري بهها در كانالپرهيز از هدايت اين گونه فعاليت
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پذيري توان انتظار خطرها ميآن، از اين صندوق پيروطبيعي پررنگ خواهد شد و 
  بيشتري داشت.

  
  هامشاركت در مالكيت شركت )4

هاي گذاريهاي اصلي و ماهيتي سرمايهها از ويژگيت شركتيمشاركت در مالك
هاي در مالكيت شركت تكنولوژيهاي مالي توسعة پذير است. زماني كه صندوقخطر

شوند و از هر ابزاري براي متعهد مي هاآن ةشوند، در قبال آيندم ميپذير سهيسرمايه
كنند. اين امر، زمينة مناسبي براي ها استفاده ميكمك به موفقيت اين شركت
به معناي  آورد و درحقيقتپذير فراهم مييههاي سرمامشاركت در مديريت شركت

ه و شم تجاري كارشناسان و تجرب«با  »ايده و تخصص كارآفرينان«مند پيوند نظام
سازي تواند متضمن تجارياست و مي »تكنولوژي ةهاي مالي توسعمديران صندوق
  ها در كشور و تحقق اهداف سيستم ملي نوآوري باشد.موفق نوآوري
هاي داخلي با اتخاذ موضعي انفعالي، در حد تمامي صندوق متأسفانه

هاي گونه مشاركتي در مالكيت شركتاند و هيچمعمولي باقي مانده »دهندگانوام«
هايي كه از مسئوالن و كارشناسان اين پذير ندارند. البته در نظرسنجيسرمايه
  اند از:داليلي ذكر شده است كه عبارت ،آمدهعمل  ها بهصندوق

  
در  هاآن ها در قالب سيستم دولتي، بزرگترين مانع مشاركتفعاليت اين صندوق) الف

هاي خصوصي است. به عبارتي هنوز زمينة قانوني الزم براي اين شركت مالكيت
  كار فراهم نشده است.

ها، مطمئناً مشاركت در سود حاصل از انگيزة مشاركت در مالكيت شركت  )ب
عبارتي بعد از رشد و موفقيت شركت مورد نظر، ارزش آن گذاري است. بهسرمايه

ها نيز رشد زش سهم مالكيت صندوقيابد و مطمئناً اربه شدت افزايش مي
اي نيز براي چشمگيري خواهد داشت. بنابراين در نبود انگيزة سودآوري، انگيزه

هاي سازي صندوقمشاركت وجود نخواهد داشت. همين امر، بر لزوم خصوصي
  كند.سودآوري) تأكيد مي ة(براي ايجاد انگيز پذيرگذاري خطرسرمايه
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اين نيز اشاره كرديم، موانع فرهنگي خاصي در اين حوزه گونه كه پيش از همان  )ج
تر، كارآفرينان ايراني (همچون بيشتر كشورهاي مطرح است. به عبارت ساده

تأسيس خود را در درون خانواده حفظ  تمايل دارند تا مالكيت شركت تازه )آسيايي
به بر اين كنند. پس غلكنند و به سادگي كسي را در اين حوزة خانوادگي وارد نمي

رساني وسيع هاي مناسب و اطالعآموزش ارائةمطمئناً مستلزم  ،مشكل فرهنگي
  هاي مشاركت موفق است.دربارة نمونه

  
  انگيزة سودآوري )5

، تنها زماني جايگاه واقعي خود را در سيستم ملي تكنولوژيتأمين مالي توسعة 
ار پررنگ شود. اما طبق بسي پذيري در آنآورد كه عنصر خطرنوآوري به دست مي

. پس در نبود »گيردپذيرش خطر باال به اميد كسب سود فراوان صورت مي«تعريف 
پذيري نيز مطمئناً رنگ خواهد باخت. به عبارت ديگر، اگر انگيزة سودآوري، خطر

و ناچيز باشند (يا اساساً به صورت غير  هاي يادشده در پي سود محدودصندوق
هاي گذاريتوانند به دريافت سود بانكي يا ديگر سرمايهيم )انتفاعي عمل كنند

دهي) بسنده كنند. بنابراين كساني كه سرماية خود را در (مثالً به شكل وام مطمئن
دهند، هاي پيشرفته در معرض خطر قرار ميتكنولوژيهاي نوآورانه و در عرصة طرح
بيشتر داشته باشند. البته بايد  ئناً بايد برنامة نسبتاً بلندمدتي براي كسب سودممط

 ها، از محل افزايش ارزش سهم مالكيتتوجه داشت كه سود مورد نظر اين صندوق
  ها.شود نه از راه درآمد جاري شركتدر زمان فروش آن حاصل مي هاآن

را در حد  تكنولوژيهاي مالي توسعة هاي سودآوري، صندوقتوجهي به انگيزهبي
آورد. هاي دولتي پايين مياي در راستاي سياستاعتبارات يارانههاي توزيع كانال
هاي مالي توسعة از انگيزة سودآوري صندوق هرگاهتوانيم با اطمينان بگوييم كه مي

گيرند و پذيري فاصله ميها به تدريج از خطرپوشي شود، اين صندوقچشم تكنولوژي
  كنند.بسنده ميهاي مطمئن امو در پايان به پرداخت

هاي داخلي و توجه به اظهارات مسئوالن و متأسفانه بررسي عملكرد صندوق
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 هاآن گونه انگيزة سودآوري در فعاليتدهد كه هيچخوبي نشان مي، بههاآن متوليان
دولتي  ةهاي سودآوري، اداريكي از موانع جدي توجه به انگيزه مطمئناًوجود ندارد. 
  ها است.اين صندوق

اي در ايران، به نوبة خود سبب هاي داللي و واسطهخ سود فراوان فعاليتنر
ها گونه فعاليتهايي كه به دنبال سودآوري هستند به سوي اينشود تا سرمايهمي

ها معموالً بدون هرگونه مخاطره و حتي دور هدايت شوند. به ويژه اين كه اين فعاليت
هاي يگذارسياستشوند. پس، باز نقش يسيستم مالياتي كشور انجام م نظراز 

  يابد.مناسب در سطح سيستم ملي نوآوري اهميت چشمگيري مي
هاي سودآور و گذاران و معرفي نمونهشايد رفع موانع موجود در مسير ورود سرمايه

  گذاران به اين عرصه داشته باشد.موفق، بتواند اثر مناسبي بر جذب سرمايه
  
  نوپاهاي توجه به شركت )6

ها در مراحل مختلف رشد شركت تكنولوژيهاي مالي توسعة گذاري صندوقسرمايه
دهند ها طيف وسيعي را تشكيل ميگذاريگونه سرمايهپذيرد. بنابراين اينصورت مي

ثبات و رسد و در سوي ديگر طيف كه در يك سوي آن خطر و ناامني به حداكثر مي
هاي جالب ها و نوآوريكارآفريناني با ايدهآرامش خاصي حاكم است. يك طرف 

هاي خاصي بسيار دشوار است و مهارت هاآن هايارزيابي ظرفيت طرح هستند كه
پي گسترش  اي هستند كه بنا به داليلي، درهاي باسابقه، شركتطلبد. سوي ديگرمي

با توجه به سوابق ها هاي خود هستند. مطمئناً، ارزيابي ظرفيت اين طرحدامنة فعاليت
تر است. پس خطر موجود در ها بسيار آسانموجود و سازماندهي مشخص اين شركت

ها كمتر است، اما همزمان با كاهش خطر از ظرفيت سودآوري گذاريگونه سرمايهاين
  شود.نيز كم مي

 هاآن دهد،هاي يادشده همة اين طيف را پوشش ميچند فعاليت صندوقهر
شوند كه ابتداي اين تر ميه جايگاه واقعي خود در سيستم ملي نوآوري نزديكزماني ب

بر توسعة تكنولوژي و ارتقاي  هاآن ثراطيف را بيشتر در نظر بگيرند. به عبارتي، 
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به سوي  هاآن گيري اصليشود كه جهتتر ميكارآفريني، زماني پررنگ
ها ا حل مشكل مالي اين شركتهاي نوپا و نوآور باشد. زيرگذاري در شركتسرمايه

حركت  هاآن شود كهگذاران، سبب ميافزايي سرمايهمشاوره و ارزش ارائةبه همراه 
تر عمل كنند. پس هاي جديد، موفقتكنولوژيسازي و در تجاريباشند بهتري داشته 
شتر از كمك هاي نوپا، بسيار بيكي ناشي از تأمين مالي شركتتكنولوژيآثار اقتصادي 

  سابقه است.هاي بابه گسترش شركت
در  هاآن هاي داخلي، تنوع در فعاليت و نكات مورد نظربررسي عملكرد صندوق

معتقدند  تكنولوژيدهد. مواردي مانند صندوق مالي توسعة گذاري را نشان ميسرمايه
شود و فقط هاي نوپا هدايت ميبه بنگاه هاآن درصد از منابع مالي هشتادكه حدود 

ها به هاي باسابقه تعلق دارد. اما بيشتر اين صندوقبه بنگاه هاآن درصد از يستب
هاي قديمي تعلق بيشتر به شركت هاآن اند كه تسهيالتصراحت عنوان كرده

  اند از:گيرد. چندي از اين داليل عبارتمي
  

  ناآشنايي )الف
ان داخلي به اهميت بسيار ان و مديرگذارسياسترسد كه متأسفانه، هنوز نظر ميبه

زايي، توسعة كارآفريني، هاي نوپا و اثر آن بر اشتغالگيري شركتزياد كمك به شكل
اند. با آنكه در اين اواخر، و در پايان توسعة اقتصادي كشور پي نبرده تكنولوژيتوسعة 
 ها و اظهاراتي از سوي متوليان اين امر صورت پذيرفته است، هنوز شناختحركت

دست نيامده است. مناسبي از ابزارهاي كاربردي و عملياتي پيگيري اين هدف به
كشورهاي صنعتي، با درك اهميت اين موضوع، با طراحي سازوكارهاي گوناگون (با 

هاي گام )مند و همخوان با ديگر سازوكارهاي سيستم ملي نوآوريديدگاهي نظام
هاي جديد در به آمار ساالنة برپايي شركت اند. نگاهي گذرابلندي در اين راه برداشته

  اين كشورها و ميزان رشد ساالنة آن، گواه اين امر است.
  
  يهاي تشويقنبود سياست )ب

هاي نوپا گيري شركتگام بلندي كه كشورهاي صنعتي براي كمك به شكل
بوده هاي تشويقي گرفتن سياست با در پيش هاآن اند، حل مشكالت ماليبرداشته



  132   -----  ي مالي توسعة تكنولوژيهافصل سوم: معرفي و بررسي عملكرد صندوق

ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

كه از  تكنولوژيهاي مالي توسعة كنندگان تسهيالت صندوقاست؛ يعني به استفاده
شود. نبود هاي خاصي ميگذرد، كمكسال نمي سهيا  دوتأسيس شركتشان بيش از 

به اهميت اين امر، سبب  نسبت ها به همراه ناآشنايي مديران مربوطگونه سياستاين
هاي اين شاخص ءاساساً جز ،ور از تسهيالتاي بهرههشده تا نوپا بودن شركت

  ها) نباشد.ها (در گزينش طرحصندوق
  
  خطرگريزي )ج

هاي نوپا و همكاري با كارآفرينان جوان و شرايطي هاي شركتخطر نهفته در فعاليت
دهد، سبب هدايت تسهيالت ها را به خطرگريزي سوق ميكه مديران اين صندوق

به  هاآن هاي باسابقه و معتبر شده است. به عبارتيها به سوي شركتاين صندوق
ها خواهند گرفت و عملكردي بسيار شبيه بانكتدريج از جايگاه واقعي خود فاصله 

هاي باسابقه و معتبر، به اشكال مختلف، منابع مالي خواهند يافت. زيرا شركت
در اين ميان، كنند. اما هاي مالي تأمين ميها و ديگر مؤسسهموردنياز خود را از بانك

هاي الزم را براي استفاده از ها و ضمانتتوانند سپردههاي نوپا كه معموالً نميشركت
  مانند.بهره ميگريز فراهم آورند، از اين تسهيالت بيهاي خطرتسهيالت صندوق

  
  ترجيح ارزيابي اقتصادي بر ارزيابي مديريتي )د

هاي معتبر، معموالً به سوابق تجاري، هاي پيشنهادي شركتيابي طرحبراي ارز
آالت) ها و ماشين(از جمله ساختمان هاآن هايدارايي وضعيت مالي، حسن شهرت و

هاي با سابقه بيشتر جنبة اقتصادي دارد. اما شود. به عبارتي، ارزيابي شركتتوجه مي
هاي بسيار اي جز ارزيابيجوان، چارههاي پيشنهادي كارآفرينان براي بررسي طرح

هاي باسابقه و قديمي بسيار دشوار مديريتي نيست. پس در عمل، ارزيابي شركت
هاي هاي جوان و نوپا است. از سوي ديگر، برخوردار نبودن صندوقتر از شركتآسان

را  هاآن هاي مديريتي،هاي الزم براي انجام ارزيابيها و مهارتداخلي از توانمندي
 دهد. بنابراين، طبيعي است كه بخش اعظم تسهيالتسوق مي سوي انتهاي طيفبه
  گيرد.هاي معتبر و قديمي تعلق ميبه شركت هاآن
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  هاي معتبرها و روابط شركتكانال (ه
هاي ارتباطي فردي و سازماني بيشتري هاي باسابقه و معتبر از كانالشركت

گيري از تسهيالت ها براي بهرهمختلف از اين كانالبرخوردارند و به اشكال 
هاي جوان و كنند. مطمئناً، شركتاستفاده مي تكنولوژيهاي مالي توسعة صندوق

  هاي فراواني دارند.از اين نظر دشواري ،نوپا
  
  هاي خودمناسب طرح ارائةنوپا در هاي ناتواني شركت )و

ند، كار هستيده يا مراحل نخست توسعه ا ةهايي كه بيشتر در مرحلمعرفي طرح
هاي لب يك طرح تجاري، به مهارتاها در قاين گونه طرح ارائةدشواري است و 

هاي فني طرح موردنظر بلكه خاصي نياز دارد. در اين طرح تجاري، نه تنها ويژگي
شود.  ارائه بايدنيز حتماً  ). . .  ابعاد اقتصادي آن (مانند مزيت رقابتي، بازار بالقوه و

هاي ريزي يك طرح تجاري و معرفي مناسب طرحبيشتر كارآفرينان جوان براي پي
ديدگاه صرفاً دليل اند. بخشي از اين مشكالت، به خود با مشكالت فراواني مواجه

  فني اين افراد است.
 ويژهها (بههاي آموزش كارآفريني در سطح بيشتر دانشگاهدر كشورهاي صنعتي، دوره

شود. اين اقدام سبب شده كه هاي مهندسي و مديريت بازرگاني) تدريس ميدر رشته
هايشان تا حدي كاسته شود. ها و طرحايده ارائةاز مشكالت كارآفرينان در معرفي و 

دورة رسمي دانشگاهي در ايران در زمينة كارآفريني  هيچتقريباً كنون متأسفانه، تا
ان و مهندسان جوان ايراني از اين نظر با مشكالتي برگزار نشده است و كارآفرين

هاي به صندوق هاآن اند. همين مشكالت سبب شده كه توان معرفي ظرفيتمواجه
ها از تسهيالت اين صندوق هاآن و به همين سبب، سهم تكنولوژيمالي توسعة 
  كاهش يابد.

  
  ديدگاه بلندمدت )7

كه در عمل،  تكنولوژيالي توسعة هاي مهاي مهم عملكرد صندوقيكي از شاخص
 هايدهد، ديدگاه كلي حاكم بر فعاليترا تحت تأثير قرار مي هاآن ساير ابعاد عملكرد

مدت جايي در ديدگاه كوتاه تكنولوژي ةتوان گفت كه توسعاست. با اطمينان مي هاآن
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ن گيري كالنگري و شناخت جهتها مستلزم آيندهندارد. پس فعاليت اين صندوق
در همان جهت است.  برداشتنسيستم ملي نوآوري و در پايان تالش براي گام 

گذاري بايد در راستاي بنابراين اعطاي هرگونه تسهيالت يا اقدام به هر گونه سرمايه
كه بايد همخواني كاملي با اهداف سيستم ها (اهداف استراتژيك و بلندمدت صندوق

  صورت پذيرد. )داشته باشد ملي نوآوري
هاي داخلي، ديدگاه حاكم متأسفانه، به اذعان صريح تمامي دست اندركاران صندوق

ها، مدت است. بنابراين در تسهيالت اين صندوقا كوتاههاين صندوقبر فعاليت 
هاي هاي نوآورانه در نظر نبوده است. زمان باز پرداخت وامالزامات بلندمدت طرح

  ين امر است.گواهي ا )سال سهتا  يكبين (اعطايي 
  
  ايمديريت حرفه )8

به جايگاه واقعي خود در سيستم ملي  تكنولوژيهاي مالي توسعة هرقدر صندوق
تري دنبال شود. زيرا اين ايبايد به شكل حرفه هاآن مديريتتر شوند، نوآوري نزديك

هاي ها در جايگاه واقعي خود، خدمات داراي ارزش افزوده را به شركتصندوق
  كنيم:دهند كه از آن ميان به موارد ذير اشاره ميمي ارائهپذير سرمايه

  
 سازي مفاهيم مدرن مديريت بنگاهپياده  
 ريزي استراتژيكي بازار و برنامهريزسازي منابع اطالعاتي براي برنامهيكپارچه  
 تأمين مالي و تأمين مالي دوباره  
 تسهيل جريان سرمايه  
 مشاورة مالي  
 رضة ابتدايي سهام در بازار بورسراي عهايي بطراحي برنامه  

  
هاي داخلي بيشتر ابعادي سنتي و غير رسد كه مديريت حاكم بر صندوقبه نظر مي

كه واگذاري تسهيالت به شكل  هاآن هاي فعلياي دارد. البته با توجه به فعاليتحرفه
ها نباشد. گونه صندوقاي در اينهاي تضميني است، شايد نيازي به مديريت حرفهوام

ارتقاي تأمين مالي  برايان سيستم ملي نوآوري گذارسياستهرگونه اقدامي كه 
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هاي كه آن اقدام سبب تغييراتي در عملكرد صندوقطوريپذير صورت دهند، بهخطر
هاي تخصصي الزم هاي جديد شود، حتماً بايد با آموزشگيري صندوقكنوني و شكل

  ها همراه باشد.اين صندوقي براي او تربيت مديران حرفه
  يبندجمع

 و ابعاد عملكردي تكنولوژيهاي مالي توسعة به معرفي صندوق اين فصل كتاب را
هاي مفهومي ها را با شاخصاختصاص داديم تا پس از آن، عملكرد اين صندوق هاآن

دهندة ميزان فاصلة اين پذير مقايسه كنيم. اين مقايسه نشانگذاري خطرسرمايه
در سيستم ملي نوآوري است. متأسفانه بررسي  هاآن ها با جايگاه واقعيدوقصن

وجه با الزامات هيچبه هاآن دهد كه فعاليتهاي داخلي نشان ميعملكرد صندوق
  هاي نوآورانه و كارآفرينانه همخواني ندارد.تأمين مالي طرح
گذاري رمايهشاخص اصلي س هشتيك از توانيم بگوييم كه هيچبه جرأت مي

بايد براي پوشش خأل  خورد. پسها به چشم نميپذير در عملكرد اين صندوقخطر
  اي بيانديشيم.نوآوري چارهمليهاي كارآفريني در سيستمجدي تأمين مالي فعاليت

 ةها به سبب ماهيت دولتي خود، اصوالً زمينالبته الزم به ذكر است كه اين صندوق
اند. به عبارت ديگر، هيچ پذير نداشتهگذاري خطربه عرصة سرمايهقانوني براي ورود 

ها ها نيست و در سياستپذير برعهدة اين صندوقگذاري خطرسرمايه دربارة ايوظيفه
انديشانه است كه ، اين موضوع در نظر نبوده است. بسيار سادههاآن و شرح وظايف

 هاآن ها و در فشار قرار دادنصندوقتصور كنيم با متهم كردن متوليان و مديران 
توانيم اين مشكل را برطرف سازيم، بلكه در (بدون فراهم كردن بسترهاي قانوني) مي

هاي مناسبي تدوين و سپس دربارة عملكرد و مديريت ابتدا بايد قوانين و سياست
  ها داوري كنيم.صندوق

كارهايي براي بهبود اوضاع ها، راهدر اين فصل تالش كرديم تا با نظر به كاستي
هاي كالن سيستم ملي نوآوري فعلي پيشنهاد كنيم. اين راهكارها در تدوين سياست

هاي متوليان هاي استادان محترم و تجربه. اما مطمئناً، راهنمايياستمفيد 
  راهگشا است.ي داخلي نيز در اين زمينه هاصندوق
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د كرديم، بيشتر بنا به اظهارات يا انتشارات استنا هاآن اطالعاتي كه در اين فصل به
هاي مديران و كارشناسان هاي داخلي است. البته، راهنماييمتوليان صندوق

توان ها كمك كرد. ميبه بهبود تحليل ،دست آمدها نيز كه از پرسشنامه بهصندوق
اند، دهها با اطالعاتي كه منتشر كرانتظار داشت كه ميان عملكرد واقعي اين صندوق

  رساند.هاي اين فصل آسيبي نميگيريهايي باشد كه البته به نتيجهتفاوت
داخلي، بر اثر شرايط  تكنولوژيهاي توسعة در پايان، بايد بدانيم كه عملكرد صندوق

عبارتي اصالح العاده دارد. بهاهميت فوق هاآن هايي است كه شناساييو زيرساخت
اي ممكن نيست، بلكه بايد هاي دستوري و بخشنامها به شيوههعملكرد اين صندوق

تالش كنيم.  هاآن هاي الزم را بشناسيم و براي بهبودنياز و زيرساختشرايط پيش
ايم تا اين پس در ادامة اين كتاب، به تجارب ديگر كشورها در اين زمينه پرداخته

  ررسي كنيم.در ايران را ب هاآن هاي زيرساختيعوامل و شاخص
  


