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  :مقدمه

 کشور و آیین نامه اجرایی آن شکل گرفتهتوســعه  قانون برنامه سوم 100 صندوقهاي پژوهش و فناوري غیردولتی بر مبناي ماده 
 49حداکثر  با سهام ه استقانون برنامه چهارم توســعه، به دولت اجازه داده شد 45 همچنین ماده  بر اساس ماده یادشده و. اند

 این به .بر عهده بخش خصوصی خواهد بود% 51و تامین مابقی سهام حداقل  درصدي در تاســیس این صندوقها مشارکت داشته 
دستاوردهاي پژوهش می توانند مالی این صندوقها،  سریع و قانونی از ابزارهاي منعطف برداري ترتیب دســتگاههاي اجرایی با بهره

  .حمایت را به بازار نهایی معرفی نمایند و فناوري مورد

  صندوق  تأسیس بلندمدت و راهبردي اهداف چارچوب

حمایت از تجاري سازي محصوالت نوآور و کمک به توسعه  ارزش آفرین صندوق پژوهش و فناوري غیر دولتی هدف از تاسیس 
این صندوق در تالش خواهد بود تا شرایط مناسبی براي فناوران ایجاد نماید تا با بهره گیري از ظرفیتهاي  . می باشدصادرات آنها 

ري و تبدیل ایده به محصول و ثروت آفرینی و ارزش افزوده فناوري بکار گرفته صندوق، منابع مالی خود را در راستاي توسعه فناو
ها و  با توسعه و ثبت نوآوري خواهد داشت تاصندوق تالش این  .دندر تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا نمای موثرينقشی بتوانند و 

لی، فاصله بین و حمایت مالی، معنوي و حقوقی در ثبت داخلی و بین المل استانشی محققین ھسازي نتایج تحقیقات پژوتجاري 
را به شکل اصولی و علمی سامان  استان شگران و مراکز علمی و صنعتیھراکوتاه نموده و ارتباط بین پژو (D&R)تحقیق و توسعه

  اولیــن خدمت صندوق. خواهد داشتحوزه اصلــی فعالیت چهار  در   ایــن صندوقبراي نیل به این هدف . دو حمایت نمای هید
و اجازه  )VC(گذاري خطرپذیر بحث ســرمایه .بنیان میباشد پژوهش و فناوري اعطاي وام و تســهیالت به شرکتهاي دانش

 این صندوق همچنیــن. بنیان از دیگر خدمات این صندوقها هستند براي شــرکتهاي دانش) بانکها همچون(صــدور ضمانتنامه 
جبران  عرضــه و تقاضاي فناوري ، در نقش یک ضامن معتبر ظاهر شده و عالوه بر تضمین تا بمنظور تسهیل  بدنبال آن خواهد بود

مهمترین ماموریتهاي  .تضمینی که انجام میدهند، رفع نمایند خسارتهاي احتمالی، دغدغه فروشنده و خریدار محصول را از طریق
  :ل خواهد بوداین صندوق بشرح ذی

 ایجاد زمینه مشارکت و سرمایه گذاري بخش غیردولتی در بخش پژوهش و فناوري  
 اعطاي تسهیالت به صاحبان ایده در جهت تبدیل ایده به محصول، ثروت آفرینی و ایجاد ارزش افزوده 

   و کمک به توسعه صادرات آنها تجاري سازي محصوالت نوآور  
  از دستاوردها و اختراعات فن آوران و شرکتهاي دانش بنیانحمایت فنی، تخصصی، مادي و معنوي 

  

   فعالیت براي شده پیش بینی تخصصی و موضوعی یا جغرافیایی تمرکز

که متاســفانه تاکنون بانکهاي عامل کشور  خاصی اســت داراي ویژگیهاي بنیان  بحــث پژوهش، فناوري و طرحهاي دانش
دلیل ســاختار  بانکها به. بنیــان را از لحاظ تامیــن مالی برآورده نماینــد شــرکتهاي دانش نتوانســتند آن طور که باید، انتظار



اند  نتوانســته) ریســک زیاد و فناوري جدید(بنیان  دانش اي در زمینه ارزیابی طرحهاي ســنتی و عدم وجود تجربه حرفه
را شایسته دریافت تسهیالت  ایجاد نمایند و در نتیجه عموما آنهابنیان  مخترعیــن و صاحبان طرحهاي دانش را با ارتباط موثري

  .بانکی تشخیص نمیدهند

بر هســتند و معموالًً وثیقــه و  بــودن بر تحقیقــات، هزینه بنیان به دلیل مبتنی به طور معمول شــرکتهاي دانش با توجه به اینکه
را ارائــه نمایند، بهاي تمام  اگر هم وثیقه مــورد انتظار بانکها. دارنــددر رهــن قراردادن نــزد بانک را ن نقدینگی الزم براي

بــاال خواهد ) به دلیل عقود مشــارکتی، عمدتا(به دلیل باالبودن نرخ ســود تسهیالت بانکی  شــده خدمات و محصوالت
شــرکتهاي  د منابع بســیار در بانکها،به این ترتیب علیرغم وجو .موضوع در فضاي رقابتی معمول، به صرفه نیســت این .رفت

 اســتفاده از ابزارها و خدمات مالی صندوق پژوهش و .به نحو مناسب استفاده کنند بنیان کشور نمیتوانند از این منابع دانش
  .تر اســت صرفه بنیــان به بــراي شــرکتهاي دانش زمینه فناوري توســعه فناوریهاي نوین در این

نیز بدلیل  آمایش کشوري شامل البرز، اراك، قزوین، قم، ساوه و خمین 6و نیز سایر استانهاي کالن منطقه  در استان زنجان
وجود شرکتهاي متعدد دانش بنیان در زمینه هاي مختلف متاسفانه بدلیل عدم امکان تامین مالی پروژه ها بسهولت انجام پذیر 

ســنجی هاي الزم، اخذ وثایق و تضامین  پس از امکانبتواند  اوريپژوهش و فن صندوقنیست براي حل این مشکل امید است 
گرفته و بتوانیم زمینه اي براي رشد و توسعه بنیان و مجري آن طرح دارد در نظر توجه به شرایط خاصی که طرح دانش را با

   .شرکتهاي دانش بنیان فراهم نمائیم

دانش بنیان بویژه شرکنهاي با پایه فناوریهاي نوین نظیر زیست ارزش افزوده ایجاد شده توسط شرکتهاي با در نظر گرفتن 
فناوري و نانوفناوري اولویت کاري این صندوق سرمایه گذاري در طرحهایی با هدف توسعه و تجاري سازي محصوالت بر 

ورت گرفته که خوشبختانه در سالهاي اخیر توجه بسیار خوبی به توسعه فناوریهاي نوین ص. پایه فناوریهاي نوین می باشد
این .  موچب شده است بسیاري از این طرحها دوره پژوهشی خود را طی کرده و آماده ورود به عرصه تجاري سازي هستند

امر فرصت بسیار خوبی براي این صندوق فراهم می اورد تا با بهره گیري از پتانسیلهاي بسیار باالي دانشگاهها که عمدتا منشا 
هستند و داراي امکانات بسیار خوب سخت افزاري و نرم افزاري می باشند در کنار بخش خصوصی ظهور این فناوریهاي نوین 

بسیار با انگیزه جهت ورود با فناوریها و تکنولوژیهاي نوین می باشند بستري براي رشد شرکتهاي دانش بنیان با فناوریهاي 
  ..نوین فراهم آورد

  لیت هافعا توسعه براي نیاز مورد مالی منابع شناسایی

 سرمایه گذاري سهامداران صندوق 

 درآمدهاي حاصل از فعالیتها و مشارکت صندوق در طرحهاي فناورانه  
  قانون برنامه پنجم 5صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوري و شکوفایی ماده  
 اعتبار مصوب وزارتخانه، سازمانها، شرکنها و موسسات دولتی  
 و سایر منابع مجاز قانونی یکمکها و اعانات اشخاص حقیقی و حقوق  



  منفردسرمایه گذاري مراکز پژوهشی، واحدهاي تحقیق و توسعه، تشکلهاي صنفی و پژوهشگران  
 کمک بالعوض با مشارکت دولت  
  ام و موسسات مالی و اعتباريوسرمایه گذاري بانکها و  

  
 پارکها، و رشد مراکز در فعال شرکت هاي دانش بنیان، شرکت هاي شامل درخواست ها بازار بینی پیش

 فعالیت موضوع تخصصی یا جغرافیایی شرایط گرفتن نظر در با شکل گیري حال در نوپاي هسته هاي و
   صندوق

  
فناوریهــاي نوین، حمایت از  اولویت ما در صندوق توســعه،  این منطقهبا توجه به حضور شرکتهاي دانش بنین متعدد در 

 متمرکــزو سهامداران   منطقهبخــش اعظــم خدمات صنــدوق بر روي شــرکتهاي  واســت  منطقهبنیان  شــرکتهاي دانش
و میتوانیم به شــرط دارا بودن  وجود نخواهد داشتمحدودیتــی  اما به لحــاظ قوانین و مقررات باال دســتی. گردید خواهد

  .نیز ارائــه دهیم  مناطقسایر بنیــان فعــال در  را بــراي ســایر شــرکتهاي دانش منابــع، خدمات صندوق

بت شده است که پیش بینی می شود این عدد تا آخر امسال به ثشرکت دانش بنیان    25در حال حاضر در استان زنجان بالغ بر 
رشد داشته که با در نظرگرفتن سهمیه % 25تعداد شرکتهاي دانش بنیان استان زنجان نسبت به سال گذشته . شرکت برسد 33

. از اهداف مورد انتظار محقق گردیده است که نسبت به سایر استانها رشد مناسبی می باشد% 55این استان نشان می دهد %  5/1
نه فناوریهاي نوین فعالیت می کنند که حمایت این صندوق از چنین از بین شرکتهاي ثبت شده نیز تعداد قابل توجهی در زمی

شرکتهایی بی شک موجبات رشد و توسعه آنها و در عین حال انگیزه اي براي سایر عالقمندان حوزه فناوریهاي نوین ایجاد 
یها ي مختلف و تجاري آمایش کشوري نیز اراده باالیی براي توسعه فناور 6در سایر دانشگاههاي کالن منطقه . خواهد کرد

نمودار زیر مقایسه میزان موفقیت دانشگاههاي این منطقه در ارایه محصواالت اولیه را نشان می . سازي ایده ها مشاهده می شود
  ..دهد که بی شک افزایش نرخ رشد در ایت زمیتنه نیازمند حمایت جدي تر از صاحبان این ایده ها خواهد بود

  



با حضور دانشگاههاي موجود در شهرهاي صنعتی همچون البرز که بر اساس گزارش دفتر توسعه عالوه بر آن این منطقه 
می تواند بیانگر اهمیت  واحد فناور در آن، از پیشروان فناوري در کشور می باشد   50فناوري سالمت با دارا بودن بیش از 

  .تاسیس این صندوق در این منطقه باشد

ثبت شده می تواند بعنوان شاخص فناوري در نظر گرفته شود که توسعه فناوري  عداد پتنتهاي همواره باور بر این است که  ت
در این زمینه نیز دانشگاههاي علوم پزشکی زنجان در بین دانشگاههاي . بدون ثبت آن بسیار نادر و داراي ریسک باال می باشد

بهشتی رتبه اول را در کشور دارا می باشد که این امر نیز وزارت بهداشت همراه با دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تهران و شهید 
  .بستر مناسب فناوري در این منطقه را نشان می دهد

و  هکتار 30 میزانبا مساحتی بالغ بر  فنّاوري و علم پاركاز طرف دیگر دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان  با دارا بودن  
 واحدهاي فنّاور، هاي هسته و ها شرکت براي تشویقی و جذاب محیطی ایجاد با دانشگاه زنجان با وجود مرکز رشد توانمند

بستر خوبی براي فعالیت فناوران فراهم آورده  پژوهشی مراکز و ها دانشگاه تحقیقاتی هاي هسته و ها شرکت توسعه و تحقیق
  .است

  همکار نهادهاي و سهامداران طریق از فعالیت براي موجود ارتباطی شبکه

آمایش کشوري وزارت بهداشت در این صندوق بعنوان سهامداران بخش دولتی و نیز  6دانشگاههاي کالن منطقه حضور 
دانشگاههاي تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان و دانشگاه زنجان از یک طرف و حضور اتاق بازرگانی زنجان بعنوان بخش 

یهاي ن و با  توجه به تعامالت بسیار خوب آن با  دانشگاه خصوصی با بینش توسعه اي و دیدي وسیع در زمینه توسعه فناور
با برخورداري از حمایتهاي وزارت علوم و وزارت بهداشت درمان و  علوم پزشکی زنجان  بنظر می رسد  این مجموعه

  .بتواند در تحقق سیاستهاي صندوق موفقیتهاي خوبی کسب نماید آموزش پزشکی و همراهی بخش خصوصی

 مالی نوین خدمات بر تأکید با متقاضی شرکت هاي به ارایه قابل مالی تسهیالت و خدمات پیش بینی
  خطرپذیر گذاري سرمایه ویژه به

  بررسی و آنالیز طرحهاي پژوهشی با هدف تجاري سازي  •
  حمایت و مشارکت در تامین منابع مالی مورد نیاز براي تولید نیمه صنعتی و صنعتی •
  قی و مالی به پژوهشگران و موسسات پژوهشیارائه خدمات مشاوره اي فنی، حقو •
مشارکت در ارایه تضامین الزم به بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباري با هدف حمایت از طرحهاي صنعتی  •

  فناورانه
  حمایت مالی و اجرایی از ثبت اختراع ملی و بین المللی •
  طرحهاي مشتركبرقراري و توسعه ارتباط بین صنایع و موسسسات پژوهشی و حمایت از  •
  برگزاري کارگاهها مختلف به منظور هدایت پژوهشگران مستعد براي ارایه ظرحهاي فناورانه •



  مشارکت در رویدادي مختلف فناورانه براي شناساندن پتانسیلهاي فناوري موجود و جذب سرمایه گذار •

  نیاز  مورد سازمانی ساختار و انسانی منابع
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