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 مقدمه
سورنا ستاری ،معاون علم و فناوری رئیسجمهور یکی از فعالترین و کم حاشیهترین اعضای کابینه تدبیر و امید بود.
او توانست در دولت یازدهم ،مفاهیمی چون «اقتصاد دانشبنیان»« ،سرمایههای روزمینی» و «حمایت از کارآفرینان و
استعدادهای برتر» را بر سر زبانها بیندازد و با اقدامات خود ،رونقبخش عرصهی تجاریسازی علم و فناوری باشد .در
راستای اقدامات ترویجی ،ستاری به استانهای مختلف سفر کرد و از مزایای اقتصاد دانشبنیان سخن گفت؛ وی
همچنین همکاری با صداوسیما را در دستور کار خود قرار داد.
معاون علم و فناوری روحانی توجه خاصی هم به کسبوکارهای  ITمحور داشت و تالش کرد با استفاده از ظرفیتهای
معاونت به کارآفرینی در این زمینهها کمک کند.
در کنار اقدامات فوق ،امّا برخی امور آنچنانکه باید ،سامان نیافتند؛ طرحهای کالن ملی در حوزه علم و فناوری به
سرانجام نرسیدند و پیشرفت حوزه فضایی نیز ادامه نیافت.
اما فارغ از اقدامات فوق ،مهمترین اقدام فرزند شهید منصور ستاری طی چهار سال اخیر« ،شناسایی و حمایت از
شرکتهای دانشبنیان» بود و او توانست با «اعطای معافیتهای مالیاتی و گمرکی به شرکتهای دانشبنیان» در کنار
برگزاری «نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» ،زمینه توسعه فعالیت و رشد این شرکتها را فراهم
کند .نتیجه آنکه شمار شرکتهای دانشبنیانِ شناساییشده افزایش یافت و بازار فروش محصوالت این شرکتها رونق
پیدا کرد.
درمجموع می توان گفت که ستاری با عملکرد خویش نشان داد که به تولید داخل اعتقادی ویژه دارد و با رویکردی
درونزا ،به دنبال حمایت از محصوالت باکیفیتِ «ساخت ایران» است.

2

گزارش عملکرد معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور در دولت یازدهم

 اقدامات
شناسایی شرکتهای دانشبنیان
شناسایی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان از موضوعاتی است که در چند سال اخیر موردتوجه قرارگرفته است .روند
شناسایی و تأیید صالحیت این شرکتها در دولت یازدهم رونق گرفت و تعداد آنها از  40شرکت در سال  92به
 3118شرکت در سال  96رسید .هرچند به گفته مخبر دزفولی ،دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی ،این تعداد بر طبق
برنامه پنجم توسعه باید به  20000شرکت میرسید.1
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 1خبرگزاری ایرنا/کد خبر81214742 :
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خاطرنشان میسازد که روند رو به رشد شناسایی شرکتها در یک سال اخیر کند شد که به گفته رئیس امور شرکتهای
دانشبنیان ،این کندی به دلیل باالگرفتن استانداردها در فرآیندهای ارزیابی شرکتها است.2

اعطای معافیت گمرکی به شرکتهای دانشبنیان
معافیت از پرداخت عوارض ،حقوق گمرکی و سود بازرگانی یکی از تسهیالت در نظر گرفتهشده در قانون حمایت از
شرکتها و مؤسسات دانشبنیان است .3در همین راستا «شیوهنامه اعطای معافیت حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و
عوارض به شرکتها و مؤسسات دانشبنیان» سال  93در کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان به ریاست معاون
علمی و فناوری رئیسجمهور مصوب شد.4
در همین زمینه به گفته رئیس امور شرکتهای دانشبنیان 4 ،دسته معافیت گمرکی در زمینه مهندسی معکوس ،کاال
و قطعات نمونه اولیه ،تجهیزات آزمایشگاهی و کاالها و خدمات دانشبنیان درنظرگرفتهشد .5همچنین تعداد شرکتهای
مشمول این معافیتها در سال  2 ،93شرکت و سال  48 ،94شرکت و سال  ،95به  207شرکت رسید و میزان معافیت
در سال  95نیز  2میلیارد و  650میلیون تومان ثبت شد.

اعطای معافیت مالیاتی به شرکتهای دانشبنیان
یکی دیگر از موارد مهم در حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،حمایتهای مالیاتی است.شرکتهای دانش بنیان و
شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری بر اساس ماده (« )3قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان
و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات» به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده ( )105قانون مالیاتهای مستقیم
معاف هستند .در سال  1300 ،93شرکت ،سال  2200 ،94شرکت و سال  2800 ،95شرکت مشمول معافیت مالیاتی
شدهاند.6
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2خبرگزاری ایسنا/کد خبر96041407167 :
3پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری
4پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری
5همان
6خبرگزاری ایسنا /کد خبر96040401728 :
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حمایت از ورود شرکتهای دانشبنیان به تابلو بازار بورس
در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و ورود سرمایه به اینگونه شرکتها ،دیماه  ،95تابلو شرکتهای متوسط،
کوچک و دانشبنیان در بازار بورس افتتاح گردید .7به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی تا قبل از این
اقدام ،حمایت از حوزه دانشبنیان و تأمین مالی از طریق بازار پول انجام میشد و شرکتها برای تجاری کردن طرحهای
خود باید وام میگرفتند ،اما به دلیل ناآشنایی آنها با کسبوکار و بازاریابی و نیز ناتوانی در طی مراحل اداریِ اخذ
مجوز ،در این زمینه خیلی از شرکتها ناموفق بودند .لذا افتتاح این تابلو باعث ورود سرمایههای بازار سرمایه به
شرکتهای مذکور میشود .همچنین معاونت علمی  50درصد هزینه ورودی شرکتهای دانشبنیان به تابلو بورس را
نیز تأمین مینماید.8

حمایت از صادرات محصوالت دانشبنیان با استفاده از خدمات کریدور توسعه صادرات
در راستای حمایت از صادرات محصوالت شرکتهای دانشبنیان در سال  93کریدور توسعه صادرات محصوالت
دانشبنیان و تبادل فناوری با هدف توسعه بازار صادراتی محصوالت شرکتهای دانشبنیان تأسیس شد .این کریدور
با بررسی نقاط ضعف و قوت شرکتهای دانشبنیان خدماتی در راستای رشد بهتر و آماده شدن جهت ورود به بازارهای
جهانی به شرکتهای دانشبنیان ارائه میدهد .از سال  93تا  1863 ،95درخواست به این کریدور ارسال شد که 1469
درخواست مورد موافقت قرارگرفت .در نمودار زیر درخواستهای ارسالی به کریدور به تفکیک نوع خدمت طی سالهای
 93تا  95قابلمشاهده است:9
مشاوره صادرات
تهیه ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی
حضور مستقل در نمایشگاه های خارجی

207

236

گواهینامه ها و مجوز های بین المللی
تحقیقات بازار

4 1 26
2
76

186

آموزش
طراحی صنعتی
اعزام و پذیرش هیئت تجاری
حضور در پاویون

24

172
151

عالمت تجاری

1

151

9

جذب نیروی انسانی بازرگانی
صادرات از طریق واسطه تجاری

نمودار  -4تعداد خدمات ارائه شده کریدور صادرات در حوزههای مختلف طی سالهای  93تا 95

7پایگاه اطالعرسانی بازار سرمایه ایران /کد خبر36713 :
8خبرگزاری ایسنا /کد خبر95100603628 :
9پایگاه اطالع رسانی کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری
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مشاوره صادرات
تهیه ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی

173

حضور مستقل در نمایشگاه های خارجی

236

گواهینامه ها و مجوز های بین المللی
26

تحقیقات بازار
آموزش
طراحی صنعتی
اعزام و پذیرش هیئت تجاری
حضور در پاویون
عالمت تجاری
جذب نیروی انسانی بازرگانی

124
69

20
95

86
1

100

9

صادرات از طریق واسطه تجاری

نمودار  -5تعداد شرکتهای حمایت شده از سوی کریدور صادرات در حوزههای مختلف طی سالهای  93تا 95

نکته ای که باید در مورد کریدور صادراتی اشاره کرد این است که باوجود به اینکه کریدور مذکور در ستاد توسعه
فناوری نانو شکل گرفته است ،عمده فعالیت آن نیز در حوزه صادرات محصوالت نانو فناوری است .بنابراین انتظار می
رود کریدور صادراتی ،در بقیه حوزه های دانش بنیان نیز عملکرد موفقی داشته باشند.

تعریف تسهیالت نظاموظیفه برای فعّالین شرکتهای دانشبنیان
فارغالتحصیالن جوان فعال در شرکتهای دانشبنیان بعضاً با مسئله خدمت سربازی روبهرو هستند و درصورت اعزام
این نیروها به خدمت ،ممکن است فعالیتهای شرکت با مشکل روبهرو شود .به گفته صاحبکار در اردیبهشت ماه ،94
دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان ،طی چند سال اخیر شیوهنامهای تحت عنوان «دانشآموختگان برتر فناور»
تهیهشد که در آن شرایط انجام خدمت وظیفه تخصصی برای اینگونه افراد تعیین گردیده است .این اشخاص میتوانند
پس از گذراندن دوره آموزش سربازی و بااجرای موفق یک پروژه تحقیقاتی موردنیاز دستگاههای دفاعی و دولتی ،کارت
پایان خدمت خود را دریافت کنند.10

دیپلماسی علم و فناوری
دیپلماسی علم و فناوری یکی از اولویتهای اصلی دولت یازدهم بوده است .در چند سال اخیر معاونت علمی ریاست
جمهوری با سفرهای مختلف خارجی و گسترش مناسبات ،توجه خود را به دیپلماسی علم و فناوری نشان داد .انعقاد
تفاهمنامههای مختلف در زمینه انتقال فناوری و تبادل علوم در حوزه اقتصاد دانشبنیان ،فناوری اطالعات ،نانو ،لیزر و
مواد پیشرفته و غیره ازجمله دستاوردهای این سفرها بوده است.

10پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان
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در سال  93کمیسیون همکاریهای مشترک علمی و فناوری ایران و روسیه پایهگذاری شد و معاون نخستوزیر روسیه
نیز در آن حضور پیداکرد .مأموریت این کارگروه تعیین پروژههای مشترک فناوری و ساخت بین صنایع پیشرفته دو
کشور است .تاکنون  3نشست آن برگزارشده است .11در بهمنماه  94نیز معاون علمی و فناوری کشورمان در دیدار با
هیئت چینی دو تفاهمنامه همکاری با موضوعات ایجاد صندوق مالی مشترک بنام «صندوق علم راه ابریشم» 12و ایجاد
«پارک فناوری مشترک» امضا کرد .ناگفته نماند خردادماه  94مرکز نانو ایران  -چین با حضور معاون بینالملل معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری و سرکار ،دبیر ستاد فناوری نانو در شهر سوژو افتتاح شد 13که وظیفه تبادل تکنولوژی
را دنبال میکند و مورد استقبال چینیها نیز واقعشد .14در این مرکز طی سال  ،96سه تفاهمنامه همکاری بین
شرکتهای ایرانی و چینی به امضا رسیده است.15

گفتمانسازی اقتصاد دانشبنیان
گفتمانسازی اقتصاد دانش بنیان یکی از موضوعات مورد تأکید مقام معظم رهبری و نیز از راهبردهای کالن در نقشه
جامع علمی کشور به شمار میرود .فعالیتهای گفتمانسازی معاونت علمی را میتوان بهصورت زیر دستهبندی نمود:
-

راهاندازی ستاد توسعه فرهنگ علم ،فناوری و اقتصاد دانشبنیان و استفاده از ظرفیت رسانه برای
گفتمانسازی

ستاری برای همگانی نمودن گفتمان اقتصاد دانشبنیان در سال  ،93ستادی تحت عنوان ستاد توسعه فرهنگ علم،
فناوری و اقتصاد دانشبنیان ایجاد نمود .16پس از تشکیل ستاد مذکور و در طی تفاهمنامهای با سازمان صداوسیما،
ساخت برنامهای تلویزیونی در این زمینه رونق گرفت که برای نمونه میتوان به برنامههای «چرخ»« ،اسطرالب»« ،تا
ثریا» و «فناور» و  ...اشاره کرد.17
یکی دیگر از برنامههای این ستاد ،گردهماییها ،مستندسازی و ترویج تجربههای موفق در حوزه اقتصاد دانشبنیان
است .یکی از مهمترین فعالیتها در این زمینه طی سالهای اخیر جشنواره فرهنگی هنری ایران ساخت بود که با
هدف حمایت از کاالهای ساخت داخل صورت گرفت .در این جشنواره شرکتکنندگان در قالب نثرهای ادبی و
برنامههای بصری به معرفی و ترویج کاالهای داخلی میپرداختند .همچنین در همین رابطه سال  94نخستین
هماندیشی فعاالن اقتصاد دانشبنیان و نوآوری با حضور رئیسجمهور برگزار شد که بهجای خود ،اقدامی مهم به شمار
میرود.
-

سفرهای استانی و حضور در مجامع نخبگانی استانها

به گفته ستاری ،یکی از اهداف این سفرها توسعه فرهنگ اقتصاد دانشبنیان بود .سفرهای ستاری در سال  93شروع
شد که در آن سال به استانهای فارس ،خراسان جنوبی ،بوشهر ،همدان ،خوزستان ،مرکزی و  ...سفر نمود و در خالل

11پایگاه خبری عیار آنالین /کد خبر145981 :
12خبرگزاری صداوسیما /کد خبر1004508 :
13پایگاه خبری معاونت علمی و فناوری /کد خبر6356 :
14خبرگزاری فارس /کد خبر13940531000382 :
15پایگاه خبری معاونت علمی و فناوری /کد خبر11855 :
16پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
17پایگاه اطالعرسانی بنیاد ملی نخبگان /کد خبر11580 :
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این سفرها ضمن حضور در جمع مسئوالن و نخبگان استانها ،بازدیدهایی نیز از مراکز علمی ،تحقیقاتی و دانشگاهی
داشت .خاطرنشان میسازد که این سفرها همانند سال اول ادامه نیافت.
در مجموع میتوان گفت فعالیتهای گفتمانسازانه در حوزه اقتصاد دانشبنیان آنگونه که انتظار میرفت تأثیرگذار
نبودند.

برگزاری جایزه مصطفی
یکی از نشانهای عالی علم و فناوری در جهان اسالم ،جایزه مصطفی(ص) است که هر دو سال یکبار به دانشمندان
و پژوهشگران برتر جهان اسالم اعطا میشود .اهدای این جایزه در سال  1391به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی
رسید 18و در سال  94مراسم اهدای نخستین جایزهی آن با حضور دانشمندان علم و فناوری جهان اسالم از کشورهای
مختلف برگزار شد .همزمانی این مراسم با بیستمین اجالس ساالنه آکادمی علوم جهان اسالم موجب گردید تا  40نفر
از دانشمندان و متخصصان عضو آکادمی در کنار میهمانان داخلی نظیر روسای فرهنگستانها و دانشگاهها در این
مراسم حضور یابند.19
این جایزه میتواند زمینهساز همکاری بیشتر با کشورهای اسالمی در عرصه علم و فناوری و تقویت این کشورها باشد.
این نکته را نیز باید بیان داشت که محل تأمین مالی جایزه مصطفی از موقوفات مردمی است.

برگزاری نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران
یکی از شاخصترین اقدامات معاونت علمی در سالهای اخیر ،برگزاری نمایشگاه «تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت
ایران» با حضور شرکتهای داخلی فعال در این عرصه است .پنج دوره از این نمایشگاه طی سالهای  92تا  96با هدف
ایجاد رقابت در بین تولیدکنندگان داخلی و معرفی محصوالت آنها به بازار مصرف کشور برگزار شد.20
در این نمایشگاه محصوالت ارائهشده در  4سطح ،تقسیم میشوند .به این صورت که محصوالت با فناوری پیشرفته
( )high tecدر سطح یک و محصوالت با سطح فناوری کمتر در سطوح بعدی قرار میگیرند .به خریداران محصوالت
سطح یک 50 ،درصد ،محصوالت سطح دو 35 ،درصد و محصوالت سطح سه 20 ،درصد تخفیف تعلق میگیرد . 21

18پایگاه اطالع رسانی جایزه مصطفی (ص)
19خبرگزاری ایسنا/کد خبر94100402156 :
20پایگاه اطالع رسانی نمایشگاه ساخت ایران
21پایگاه خبری معاونت علمی و فناوری /کد خبر14263 :
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با توجه به نمودارهای فوق میتوان گفت که تعداد شرکتکنندگان و تعداد تجهیزات حاضر در این نمایشگاه روندی رو
به رشد داشت که امری قابلتقدیر است .لکن با توجه به اینکه تسهیالت حمایتی فقط برای مراکز آموزشی و پژوهشی
دولتی در نظر گرفتهشده است ،شرکتهای خصوصی از دریافت تسهیالت و بسط قدرت خرید محصوالت داخلی محروم
میمانند.

توسعه شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
یکی از فعالیتهای معاونت علمی در دولت یازدهم ،توسعه شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی بود؛ شبکهای که
نقش مهمی در توسعه زیرساختهای توسعه فناوری کشور دارد .تعداد آزمایشگاههای این شبکه  239مورد و با بیش
از  5300تجهیز است که این تعداد آزمایشگاه در  29استان کشور پراکنده هستند .22البته این تعداد روزبهروز در حال
افزایش است.
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی طی سالهای  92تا  95بیش از یکمیلیون و  600هزار خدمت آزمایشگاهی
به بیش از  50هزار مشتری شامل پژوهشگران ،دانشجویان و صنایع کشور ارائه کرد و بیش از  75میلیارد تومان درآمد
داشت .به گفته ستاری ،این خدمات آزمایشگاهی از سوی آزمایشگاههایی که در بخش خصوصی ،وزارت علوم  ،وزارت
بهداشت و دیگر آزمایشگاههای عضو شبکه ،به پژوهشگران ارائهشده است.23

جدول  -1توزیع آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی
نام دستگاه متولی آزمایشگاه

میزان آزمایشگاههای از کل
(درصد)

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

42

بخش خصوصی

20

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

12

دانشگاه آزاد اسالمی

6

وزارت جهاد کشاورزی

6

وزارت نیرو

3

جهاد دانشگاهی

3

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

2

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

1

سایر

0/5

22پایگاه اطالع رسانی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
 23همان
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اعطای  1۰میلیارد تومان جایزه تجاریسازی فناوری
ستاری ،مردادماه  ،93آییننامه اعطای جایزه تجاریسازی فناوری به دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی از طریق
شرکتهای دانشبنیان تابعه را امضا کرد و به دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ابالغ نمود .هدف از این آئیننامه تشویق
دانشگاهها به تجاریسازی فناوریهای توسعهیافته از طریق شرکتهای دانشبنیان متشکل از اعضای هیئتعلمی و
پژوهشگران دانشگاهها است .24بر اساس آییننامه مذکور ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معادل  5درصد از
فروش محصوالت دانشبنیان تابعه دانشگاه را بهصورت جایزه به آن دانشگاه ،مرکز علمی یا پژوهشی پرداخت میکند.
طبق گفته مدیر کل دفتر تجاریسازی فناوری معاونت علمی در تیرماه  ،94طی فاز نخست اجرای آییننامه نزدیک
به  10میلیارد تومان جایزه تجاریسازی اعطا شد .وی همچنین درباره اجرای فاز دوم آییننامه گفت که در اجرای این
فاز جایزه به همه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی تسری دادهشده است .همچنین در ادامه از
اعطای جایزه  20تا  25میلیارد تومانی در این فاز خبر داد .25بنا به گزارش زیستبوم معاونت علمی که در بهار 96
منتشر شده است ،تاکنون در این زمینه با  25دانشگاه و موسسه پژوهشی موافقتنامه امضا گردید و درمجموع ،قریب
به  3میلیارد تومان اعتبار پژوهشی بهعنوان جایزه به  12دانشگاه و مؤسسه پژوهشی اعطاشد.26

اجرای طرحهای کالن ملی معاونت علمی
مطالعه ،شناسایی و مشارکت فعال در زمینه تعریف و تدوین طرحهای کالن ملی فناوری و نوآوری ،بر اساس نیازها و
اولویتهای اساسی و راهبردی کشور ،وظیفه مرکز طرحهای کالن ملی فناوری معاونت علمی است .به گفته صالحی،
مدیر مرکز طرحهای کالن فناوری معاونت علمی ،تا پایان سال  ،95تعداد  13طرح در حوزههای مختلف هوایی،
تجهیزات پزشکی ،حملونقل ،و غیره با اعتباری بالغبر  570میلیارد ریال در چارچوب طرحهای کالن ملی فناوری به
تصویب رسید.27
همچنین از سال  93نیز قرارداد  12طرح کالن ملی جدید در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی منعقد شد که این
طرحها در حال اجرا هستند .از طرفی در این سالها  7طرح کالن اجرا شده است که بهعنوانمثال میتوان به طرح
تونل عمودی باد ،تأسیس مراکز هوانوردی عمومی و همچنین طرح کالن ملی ساخت هواپیمای دونفره و چهارنفره
اشاره کرد.28

تهیه سند پیوست فناوری
رهبر انقالب در ابتدای سال « ،95شرط انتقال فناوری در معامالت خارجی» را یکی از  10اقدام اقتصاد مقاومتی برای
نجات اقتصاد کشور دانستند .29معاون وزیر علوم نیز در همین راستا تهیه پیوست فناوری را دغدغه دولت خواند و عدم
انتقال فناوری در قراردادهای خارجی را تکرار چرخه معیوب گذشته دانست.30

24خبرگزاری ایسنا/کد خبر93051909304 :
25خبرگزاری ایرنا/کد خبر81661349 :
 26گزارش عملکرد معاونت علمی در سال 95
27پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی
28پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی
29پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
30پایگاه اطالع رسانی وزارت علوم
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این مالحظات موجب شد که دولت و شورای انقالب فرهنگی برای توسعه توانمندیهای داخلی به دنبال تهیه پیوست
فناوری برای قراردادهای خارجی باشند .31شورا در این زمینه با همکاری معاونت علمی در مهرماه  ،95سند پیوست
فناوری را تصویب نمود و معاونت علمی ریاست جمهوری را ملزم کرد که بانک اطالعاتی این فناوریها را تهیه کند.32
همچنین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز مهرماه سال  96سند پیوست فناوری را در  6ماده به دستگاههای اجرایی
ابالغ نمود .33از ویژگیهای مهم این سند میتوان به تعیین اولویتهای موردنیاز کشور در زمینههای صنعتی و تولیدی
اشاره کرد .همچنین یکی از مهمترین دستاوردهای سند مذکور تعیین حوزههای تخصصی برای رقابتی شدن کشور
است که بهنوبه خود نقطه قوت آن محسوب میشود.34

اجرای طرح شهاب ،پلی بین آموزش پرورش و بنیاد ملی نخبگان
اقدامات بنیاد ملی نخبگان از محیطهای دانشآموزی شروع میشود .35طرح شهاب 36یکی از بارزترین فعالیتها و
همکاریهایی است که بنیاد با آموزشوپرورش دنبال مینماید .این طرح در سال تحصیلی  1391-92بهصورت آزمایشی
هفت درصد جمعیت دانشآموزی هفت استان را که بالغبر  40هزار نفر بودند ،پوشش داد .در ادامه با تغییر رویکرد
بنیاد این برنامه در سال تحصیلی  1393-94بهصورت رسمی و در سطح ملی از سوی وزارت آموزشوپرورش در 32
منطقه آموزشی (هر استان یک منطقه) و در مقطع چهارم ابتدایی اجرا شد .همچنین تا سال تحصیلی  95-96نیز
برنامه مذکور تا مقطع هفتم ادامه پیداکرد و درمجموع این طرح تابهحال در حدود یک و نیم میلیون نفر را در برگرفته
است.
به نظر میرسد کمبود اعتبارات یکی از موانع اصلی پیشِروی توسعه طرح شهاب باشد .در همین رابطه معاون امور
فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در شهریور  ،94اعالم نمود که آموزش و پرورش نتوانسته است بودجه اجرای طرح شهاب
را طبق آییننامه مصوب تأمین کند .37از بررسی عملکرد مسئولین میتوان نتیجه گرفت که وضعیت اجرای این طرح
با نقطه مطلوب فاصله دارد؛ در همین رابطه رهبر معظم انقالب در مهرماه  94ضمن گوشزد خطر بیتوجهی به این
طرح ،از وزیر آموزش و پرورش خواستند که روند اجرای آن را بررسی نماید.38

ایجاد تحول ساختار تشکیالتی و بازبینی آییننامههای بنیاد ملی نخبگان
بنیاد ملی نخبگان برای اصالح رویکردهای خود در اولین گام ،اقدام به تغییر ساختار تشکیالتی و بازنگری در
آییننامههای خود کرد .39آذرماه سال  93ساختار جدید بر اساس مجموعه مأموریتهای بنیاد در «سند راهبردی
کشور در امور نخبگان» 40به تصویب هیئتامنای بنیاد رسید .در طراحی آن نیز عمده فعالیتهای بنیاد در حوزه

31پایگاه خبری تحلیلی مشرق /کد خبر622748 :
32خبرگزاری ایرنا /کد خبر82087145 :
33خبرگزاری فارس /کد خبر13950725001607 :
34همان
 35بنیاد ملی نخبگان /کد خبر11687 :
36شناسایی و هدایت استعدادهای برتر
 37خبرگزاری فارس .کد خبر13940618001052 :
 38بیانات در دیدار شرکتکنندگان در نهمین همایش ملی «نخبگان فردا» ،مهر ماه .94
 39خبرگزاری مهر /کد خبر2501941 :
40خبرگزاری فارس /کد خبر13910820000873 :
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سیاستگذاری ،راهبری و نظارت خالصه شد و فعالیتهای اجرایی با همکاریِ دستگاههای مربوطه و بنیادهای استانی
پیش میرود.
باوجود تحوالت فوق اما ساختار بنیاد در مهرماه  95مورد انتقاد مقام معظم رهبری هم قرار گرفت .ایشان در دیدار با
اعضای بنیاد ملی نخبگان به مشکالت موجود بین معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان اشاره کردند و از لزوم جداسازی
آنها یا انتصاب مدیری قوی برای بنیاد سخن گفتند..41

وضع دو اصطالح نخبه و استعداد برتر در آییننامه جدید بنیاد ملی نخبگان
حذف برچسب نخبگی از روی افراد مهمترین تغییر در روح حاکم بر تمام آئیننامههای بنیاد ملی نخبگان بود .42سابق
بر این میان فرد نخبه و استعداد برتر تفاوتی وجود نداشت .لکن در تعریف جدید ،نخبه به فردی اطالق میشود که در
خلق و گسترش علم ،فناوری ،هنر ،ادب ،فرهنگ و مدیریت کشور در چارچوب ارزشهای اسالمی اثرگذاری بارز داشته
باشد .همچنین استعداد برتر کسی است که با توجه ویژگیهای ذاتی خود امکان رسیدن به مرحله نخبگی را دارا است
ولی هنوز زمینههای الزم برای شناسایی کامل و بروز استعدادهای ویژه او فراهم نشده است .لذا در رویه فعلی (برخالف
گذشته) تداوم فعالیتهای یک استعداد برتر نیز موردتوجه قرارگرفته است و فعالیتهای وی بهطور سالیانه مورد
ارزیابی قرار میگیرد .این کار باعث شد که برخالف گذشته تداوم فعالیتهای یک استعداد برتر نیز موردتوجه قرار
گیرد و فعالیتهای وی بهطور سالیانه ارزیابی شود.

تسهیل بازگشت عدهای از نخبگان علمی به ایران
طی چند سال اخیر ،بازگشت نخبگان ایرانی مقیم کشورهای خارجی در دستور کار بنیاد ملی نخبگان 43و شورای عالی
انقالب فرهنگی 44قرار دارد .به گفته ستاری تا تیرماه سال  800 ،96نفر از نخبگان به کشور بازگردانده شدهاند .45وزیر
علوم نیز اواخر تیرماه  ،96در این زمینه از بازگشت موقت یا دائم  1400نفر خبر داد که صد نفر از آنها عضو هیئت
علمی دانشگاهها شدهاند .46همچنین حضور این افراد باعث تأسیس  40شرکت فناور در حوزههای تخصصی مختلف
شد و منجر به ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از دانشجویان و فارغالتحصیالن مستعد داخلی گردید .47معاونت علمی
نیز برای حمایت از این نخبگان حداکثر به مدت یک سال و تا زمان تعیین تکلیف آنها برای ماندگاری در کشور
ماهیانه حقوق «استادیار پایهیک» را به آنها پرداخت خواهد کرد .همچنین تسهیالتی برای سربازی آنها نیز در نظر
گرفتهشده است.
مرور اقدامات مسئولین از عملکرد مثبت ایشان در خصوص بازگشت نخبگان به کشور حکایت دارد وبه نظر میرسد
قدم بعدی در این موضوع برنامهریزی منسجم جهت استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان خواهد بود.

اصالح روند اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان

 41بیانات در دیدار نخبگان 28 ،مهر 95
 42خبرگزاری ایسنا /کد خبر94072114234 :
43خبرگزاری فارس /کد خبر13940524001327 :
44خبرگزاری فارس /کد خبر13940925001573 :
45خبرگزاری خانه ملت/کد خبر340839 :
46خبرگزاری ایسنا/کد خبر96042816591 :
47خبرگزاری مهر /کد خبر4026687 :
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بنیاد بهمنظور هدایت هدفمند دانشجویان صاحب استعداد برتر در دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز فناوری کشور ،در
سال  93آییننامه اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر را تغییر داد .48در آییننامه جدید شناسایی
دانشجویان برتر بر اساس مجموع امتیازهای حاصل از فعالیتهای نخبگانی آنان صورت میپذیرد .به عقیده ستاری،
مهمترین نقطه قوت این تغییر ،توسعه دایره نخبگانی 49است که تعداد افراد و دانشگاههای مختلف را شامل میشود؛
درحالیکه نخبگان پیشازاین منحصر به چند دانشگاه برتر کشور بودند.
جوایز بنیاد بهصورت زیر دستهبندی میشوند:
 جایزه آموزش :باهدف تسهیل مسیر آموزشی و هدایت دانشجویان برای ورود به عرصه آموزش

 جایزه پژوهش :باهدف تسهیل مسیر پژوهشی و هدایت دانشجویان برای ورود به عرصه پژوهش

 جایزه فنّاوری :باهدف تسهیل مسیر فنّاورانه و نوآورانه و هدایت دانشجویان برای ورود به عرصه کارآفرینی
 جایزه فرهنگ :باهدف ارتقای فرهنگ اسالمی ـ ایرانی ،تقویت هویت ملّی و رفع نیازهای مادّی و اجتماعی
دانشجویان
بر طبق آییننامه جدید انواع جایزههای تحصیلی شامل موارد زیر میشود :اعتبار توانمندی آموزشی ،اعتبار ارتباطات
علمی ،اعتبار آموزشیاری ،پژوهشیاری و فنیاری ،اعتبار اجرای پایاننامه و رساله ،اعتبار توانمندی ،اعتبار رتبه
دانشجویی ،هدیه ازدواج ،ودیعه اجاره مسکن و اعتبار برنامهها و سفرهای زیارتی گردشگری.50

تغییر تسهیالت نظاموظیفه تخصصی نخبگان
ارائه تسهیالت نظاموظیفه تخصصی در سال  94تغییر کرد .51در آئیننامه نظاموظیفه تخصصی نخبگان تسهیالت
نظاموظیفه شامل محصلین دکتری که از پروپوزال خود دفاع کردهاند و دانشآموختگان دانشگاهی میشود؛ درحالیکه
پیشازاین شامل همه دانشجویان میشد.
این تسهیالت شامل سه دسته از افراد میشود .دستهی اول دانشآموختگان دانشگاهی هستند .دومین دسته از
تسهیالت شامل دانشآموختگان دانشگاههای خارج از کشور میشود که با توجه به شرایط ویژه آنها و عدم امکان
مقایسه سوابقشان با دانشآموختگان داخلی ،بهطور جداگانه موردبررسی قرار میگیرند .دسته سوم نیز شامل کسانی
است که حداقل شش ماه در یک شرکت دانشبنیان مشغول فعالیت بودهاند.52

بازبینی سازوکار حمایت از مخترعان و نوآوران
بنیاد در زمینه شناسایی و حمایت از مخترعان در تیرماه  93آییننامهای جدید تصویب کرد .53این آییننامه مسیری
را برای بازارسازی اختراعهای برگزیده طراحی کرده است که در آن بهتناسب هر ایستگاه ،خدمات و تسهیالتی به
صاحبان اختراعهای برگزیده اعطا میشود.

 48پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان
 49خبرگزاری مهر /کد خبر239119 :
50خبرگزاری مهر/کد خبر3579892:
 51خبرگزاری ایسنا /کد خبر94090402991 :
 52این مسئله از طریق بررسی سابقه بیمه صورت میپذیرد
53خبرگزاری مهر /کد خبر2358498 :
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بهطورکلی آییننامه جدید ،تالش نخبگان را برای حفظ مدال نخبگی به دلیل ارزیابی ساالنه 54و تنوع جوایز و تسهیالت
اعطایی 55بیشتر میکند..

اهتمام به فعالیتهای فرهنگی در بنیاد ملی نخبگان
توجه به مسائل فرهنگی نخبگان ،یکی از توصیههای رهبر معظم انقالب به بنیاد محسوب میشود .رهبر معظم انقالب
در دیدار با نخبگان در مهرماه  ،95با ابراز خرسندی از تشکیل معاونت فرهنگی (سال  )5693در بنیاد نخبگان و تأکید
بر ارتقاء فعالیتهای این معاونت ،برگزاری اردوهای جهادی برای نخبگان را نیز مهم و مفید دانستند .نگاه بنیاد به
فعالیتهای فرهنگی در سالهای اخیر با تشکیل یک معاونت مستقل 57در این امور جدیتر شد .فعالیتهای این
معاونت در 4سال اخیر شامل برگزاری مراسمی مانند تکریم از سرآمدان ایرانی ،58اعزام نیروی جهادی متخصص،59
طرح دوست علمی ،60بازدیدهای علمی و فرهنگی استعدادهای برتر ،61اجتماعات نخبگانی 62و سایر فعالیتهای
آموزشی و تربیتی 63بوده است .یکی از شاخصترین این فعالیتها اردوهای جهادی تخصصی بود که تا پایان سال 95
بیش از  189اردوی جهادی در  29استان کشور برگزار گردید.64
توجه به حوزه فرهنگ در بنیاد ملی نخبگان از جهاتی نقطه قوت بنیاد محسوب میشود زیرا سابقاً در این نهاد،
فعالیتهای فرهنگی مهجور بود و عمالً کاری برجسته در این زمینه انجام نشده بود.

توجه به اقتصاد مقاومتی در بنیاد ملی نخبگان
یکی از نتایج اصلی تغییر رویکرد بنیاد ملی نخبگان در سال  92که با اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان رخ
داد ،توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود .65بنیاد در سال  94با انتشار فراخوان ،همه نخبگان و اندیشمندان علمی
کشور را برای ارائه طرح و ایده در زمینه اقتصاد مقاومتی دعوت کرد و با برگزاری همایشهایی با عنوان تبیین نقش
نخبگان فردا در اقتصاد مقاومتی در استانهای مختلف کشور ،66سعی نمود بهگونهای نقش نخبگان در اقتصاد مقاومتی
را تبیین نماید 67و طرحهای نخبگان در این حوزه را بررسی کند .پسازآن نیز طرحها و ایدههای منتخب استانی ،در
همایش کشوری «تبیین نقش نخبگان فردا در اقتصاد مقاومتی» در مهرماه  95بررسی گردید و از  10ایده برتر تقدیر

 54خبرگزاری ایسنا /کد خبر93041810750 :
 55بنیاد ملی نخبگان /کد خبر17702 :
 56بیانات در دیدار نخبگان 28 ،مهر 95
 57خبرگزاری ایسنا /کد خبر93051707988 :
58سایت بنیاد ملی نخبگان
59خبرگزاری مهر /کد خبر2902337 :
60خبرگزاری نسل آگاه /کد خبر7302 :
61سایت بنیاد ملی نخبگان
62خبرگزاری ایسنا /کد خبر95031609124 :
63همان
64پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان
65خبرگزاری تسنیم /کد خبر1199044 :
66پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان گیالن
67پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان اصفهان
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به عمل آمد .68بهطورکلی در این زمینه میتوان گفت در شرایطی که اکثریت دستگاهها از اقتصاد مقاومتی غافل شدهاند
بنیاد ملی نخبگان به این مهم اندک توجهی داشته است.

استفاده از ظرفیت واقفان و خیرین در حوزه حمایت و هدایت نخبگانی
یکی از امور مورد تأکید در راهبرد کالن دوم از سند راهبردی کشور در امور نخبگان ،ساماندهی و گسترش
پشتیبانیهای مستقیم و غیرمستقیم مادی از اجتماعات نخبگانی است .این حمایتها میتواند در قالب بورس،
جایزههای مقطعی و پژوهانه از سوی سازمانهای دولتی ،بخش خصوصی و نهادهای عمومی (وقف و خیریه) ارائه گردد.
در سالهای  94و  95بنیاد ملی نخبگان با استفاده از ظرفیت خیران اقدام به اعطای جوایزی همچون جایزههای
تحصیلی پروفسور مشفقیان ،پروفسور نبیزاده و پروفسور حمیدی در بوشهر ،اعطای جوایز پروفسور ترسلی و پروفسور
کرم زاده در خوزستان ،جایزه پروفسور شیخاالسالمی در کردستان ،جایزه دکتر سحاب در استان مرکزی ،جایزههای
دکتر عزیزی و دکتر صالحی در قزوین و جایزه مهندس قلی زاده(اعظم پاشا) در مازندران کرده است که میتواند
نمونههای خوبی در استفاده از ظرفیت خیران باشد .همچنین جایزه البرز از سوی بنیاد فرهنگی البرز ،بورس تحصیلی
از سوی جامعه نیکوکاری ابرار ،بورس تحصیلی بنیاد علوی و جایزه موقوفه امام صادق علیهالسالم که همگی در سطح
کشوری اعطا میشوند ،ازجمله نمونههای همکاری و تعامل بنیاد با نهادهای فعال در حوزه وقف و خیریه است.69
بهطورکلی می توان عملکرد بنیاد ملی نخبگان در زمینه استفاده از ظرفیت واقفان و خیرین را مثبت ارزیابی نمود.

انجماد تسهیالت در صندوق نوآوری و شکوفایی
صندوق نوآوری و شکوفایی در سال  ،89برای حمایت از شرکتهای دانشبنیانِ و با سرمایهای حدود سه هزار میلیارد
تومان ایجادشد .هماکنون بسیاری از خدمات از قبیل تسهیالت مالی ،لیزینگ و غیره از طریق این صندوق برای
شرکتهای دانشبنیان فراهم میگردد.
عملکرد کلی صندوق تا پایان اسفندماه  95در برخورد با بیش از  2هزار و  900شرکت دانشبنیان ثبتشده ،نشان
میدهد که از  2هزار و  159طرح ورودی به این صندوق ،برای یک هزار و  857طرح به ارزش تقریبی  10هزار و 374
میلیارد ریال اعتبار مصوب در نظر گرفته شده است.70
عالوه بر این سال  200 ،95میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانشبنیان به صندوق
نوآوری و شکوفایی اختصاصیافت که با احتساب تعدیه این مبلغ ،سرمایه صندوق تا انتهای سال  95به  2033میلیارد
تومان میرسد .71همچنین این صندوق اواخر تیرماه  95نرخ سود تسهیالت را از  12درصد به  11درصد کاهش داد.72
بهطورکلی عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی طی سالهای  92تا  95به شرح زیر است:

68خبرگزاری صداوسیما/کد خبر1314173 :
69پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان
70گزارش عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی
71خبرگزاری تسنیم /کد خبر1288692 :
72خبرگزاری ایرنا /کد خبر82150671 :
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جدول  -2جدول عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی به تفکیک نوع خدمت طی سالهای  92تا 95
مبلغ مصوب

خدمت

تعداد

مصوب قرضالحسنه

851

1167

مصوب قبل از تولید صنعتی

125

1016

مصوب تولید صنعتی

150

4348

مصوب سرمایه در گردش

313

2881

مصوب ضمانتنامه

175

210

مصوب لیزینگ

220

740

شرکتهای ارائهدهنده خدمات
تجاریسازی

23

12

تعداد کل خدمتهای مصوب

1857

10374

(میلیارد ریال)

جدول  -3ارزش تسهیالت و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی طی سالهای  92تا 95
نوع خدمات

مبلغ خدمات و تسهیالت
(میلیارد تومان)

تسهیالت

1016.4

ضمانتنامه (ریسک پذیرفتهشده از منابع اهرمی)

21

تسهیالت به صندوقهای پژوهش و فناوری

75

سرمایهگذاری و مشارکت

56.5

مبلغ بلوکهشده برای پشتیبانی خدمات اهرمی

100

دفاتر کاری

220

توانمندسازی

2

مجموع

1490.9

با توجه آمار بیانشده از سوی صندوق در پایان سال  95اختالف معناداری میان تسهیالت مصوب و تسهیالت پرداختی
مشاهده میشود .تا پایان اسفندماه  95کمتر از  45درصد از کل مبلغ  1490.9میلیارد تومان مصوب ،پرداختشد که
البته از این مقدار 33 ،درصد اعتبار صرف ساخت و خرید دفاتر کاری 3 ،درصد صرف ضمانتنامه اهرمی و  14درصد
آن معادل  100میلیارد تومان در بانک بلوکه گردیده است .همچنین از مجموع تسهیالت و خدمات صندوق ،مبلغ
تسهیالت مصوب  1016.4میلیارد تومان بوده که از این میزان کمتر از  40درصد آن به شرکتهای دانشبنیان
اختصاص پیداکرده است .با توجه به پرداخت حدود  680میلیارد تومانی صندوق و در نظر گرفتن سرمایه 2033
میلیارد تومانی آن ،این نکته به ذهن متبادر میشود که صندوق تنها از  33درصدِ سرمایه خود استفاده نموده و بقیه
سرمایه راکد مانده یا در قسمتهایی غیر از امور دانشبنیان سرمایهگذاری گردیده است.
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به گفته مدیران عامل شرکتهای دانشبنیان ،روند اداری سختگیرانه دریافت تسهیالت حمایتی و زمانبر بودن فرآیند
تصویب تا پرداخت تسهیالت که بعضاً تا  7ماه نیز طول میکشد ،73موجب میشود که گاهی شرکتها بهجای دریافت
تسهیالت ترجیحی صندوق از نظام بانکی کشور تسهیالتی با نرخهای باالتر ولی با فرآیند ساده و کوتاهتر دریافت نماید.
از طرفی در زمینه دریافت تسهیالت از صندوق نوآوری و شکوفایی نیز ضمانتهای سنگینی در نظر گرفته است که به
گفته مدیران شرکتها باعث منصرف شدن از دریافت تسهیالت میشود.
همچنین نکته قابلتأمل دیگر آن است که تا پایان اسفند  ،95صندوق نوآوری و شکوفایی ،بیش از  30درصد تسهیالت
را بابت تأمین دفاتر کاری شرکتهای دانشبنیان پرداختنموده است .این آمار از عدم ریسکپذیری و ریسک گریزی
بیشازحد این نهاد مالی و حمایتی حکایت دارد.
الزم است ذکر شود که ارائه تسهیالت به شرکتهای دانشبنیان در قالب دفاتر کاری ،آنهم در مناطق پرهزینه شهری،
چندان منطبق با نیازهای واقعی این شرکتها نیست .همچنین صرف هزینههای کالن از سوی صندوق برای خرید
مجتمعهای فناوری درحالیکه مراکز رشد و پارکهای فناوری در بسیاری از شهرهای کشور و در مجاورت دانشگاهها
و مراکز علمی وجود دارند توجیهپذیر نیست.
ناگفته نماند که تسهیالت لیزینگ نیز آنچنانکه باید کارایی نداشته است .بهگونهای که سختگیریهای صندوق
باعث شده تاخریداران بخش خصوصی شرکتهای دانشبنیان بهندرت بتوانند از تسهیالت لیزینگ استفاده نمایند.
همین امر بهنوعی منجر به کاهش فروش شرکتها شده و نیاز است در این زمینه اقدامی اساسی صورت گیرد.
نکته دیگر در مورد عملکرد این صندوق در زمینه ضمانتهای اهرمی است .صندوق نوآوری و شکوفایی جهت ارائه این
ضمانتنامهها اقدام به بلوکه کردن  100میلیارد تومان از سرمایه خود در بانک کرده است تا از این طریق بتواند تا
سقف  1000میلیارد تومان به شرکتها ضمانتنامه ارائه دهد .اما در آمارهای اعالمی صندوق نوآوری و شکوفایی میزان
ضمانت اهرمی  21میلیارد تومان بیان میشود .این مسئله حکایتگر سختگیری بانک یا صندوق است که چارهجوی
صندوق را میطلبد.
با توجه به موارد فوق میتوان بیان داشت که در سه سال گذشته تالشهای خوبی در راستای توسعه دسترسی
شرکتهای دانشبنیان از سوی صندوق انجام شده است اما همچنان معضالت متعددی بر سر راه حمایت از شرکتهای
دانشبنیان وجود دارد .این معضالت عبارت است از« :اختالف معنادار تسهیالت تعهد شده و تسهیالت پرداختی»،
«زمانبر بودن فرآیند تصویب تا پرداخت تسهیالت»« ،مصرف بخش قابلتوجهی از بودجه صندوق برای تأمین دفاتر
کاری» و «عدم توانمندی در همراه کردن بانکها جهت صدور ضمانتنامه برای شرکتهای دانشبنیان»

73خبرگزاری ایرنا/کد خبر82435566:
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 امور مغفول
شکوفا نشدن ظرفیت ستادهای توسعه فناوری
ستاد توسعه فناوری نانو در طی سالهای اخیر توانسته است با فعالیتهای خود جایگاه بینالمللی ایران در فناوری نانو
را تا رتبه پنجم دنیا ارتقا دهد .74همچنین این ستاد با نقشآفرینی جدی در طرح ایده و اجرای برخی از فعالیتهای
شاخص معاونت علمی نظیر برگزاری نمایشگاه ساخت ایران ،تأسیس شبکه آزمایشگاههای راهبردی کشور ،تأسیس
کریدور صادراتی و غیره ،تأثیر بسزایی در پیشرفت اقتصاد دانشبنیان داشته است.
طبق گزارشهای معاونت علمی هماکنون  16ستاد توسعه فناوری ذیل این معاونت فعالیت میکنند که تعداد  7مورد
از آنها در دولت یازدهم تشکیلشدهاند .این ستادها در سالهای اخیر فعالیتهایی داشتهاند اما متناسب با ظرفیتهای
خود نتوانستهاند کارنامه قابل قبولی ارائه کنند و تحولی در حیطه مربوط به فعالیت خود ایجاد نمایند.

عدم استمرار برگزاری جشنواره علم تا عمل
در سالهای  94و  95جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل که سابقه برگزاری آن به  5دوره میرسد ،برگزار نشد .این
جشنواره از سال  89در عرصه ملی از طریق شناسایی و معرفی دستاوردهای برتر با رویکرد تجاریسازی محصوالت
دانشبنیان برگزار میشد و تا سال  93ادامه یافت .باوجوداین در این سالها به دالیل نامشخص معاونت علمی و فناوری
نسبت به برگزاری این جشنواره هیچ اقدامی نکرد.

غیرفعال ماندن بورس ایده
بورس ایده مکانی است که ایدهها ،اختراعات ،اندیشهها برای فروش ارائه میشود و خریدارانی که به این ایده نیاز دارند،
آن را در یک فضای رقابتی به بهترین قیمت ممکن خریداری میکنند .شورای عالی بورس در سال  88راهاندازی بورس
ایده را تصویب کرد که در آن زمان بنا به دالیلی عملیاتی نشد .پس از گذشت حدود پنج سال ،خردادماه سال 93
بورس ایده در قالب یک تفاهمنامه بین معاونت علمی ،سازمان فرا بورس و پارک فناوری پردیس به جریان افتاد.
به رغم این تالش ها ،بورس ایده در سه سال اخیر ،به رونق مطلوبی دست نیافت .بر اساس گفته معاون توسعه و
برنامهریزی معاونت علمی  ،تابهحال  138اختراع در تابلوی بورس ایده به نمایش گذاشتهشده است و درنتیجه آن ایده
 5اختراع مبادله شد که ارزش مالی این قراردادها حدود  4میلیارد تومان بود که بسیار کمتر از حد انتظار است.75
بهطورکلی به نظر میرسد که طی سه سال اخیر معامله در این بازار عمالً معلق است .همچنین به گفته علم الهدی،
معاون پذیرش و ناشران شرکت فرابورس ایران ،از دالیل شکست بورس ایده میتوان به عدم وجود سازوکار مناسب در
انجام معامالت و عدم تبلیغ و معرفی این سامانه اشاره کرد.76

 74خبرگزاری ایسنا/کد خبر96021710582 :
75پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان
76خبرگزاری تسنیم /کد خبر1200967 :
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انفعال در حوزه فضایی
فناوریهای فضایی ،از فناوریهای راهبردی محسوب میشوند که از آنها تحت عنوان دستاوردهای غرورآفرین ملی
یادشده است .این فناوریها در مرزهای دانش حرکت میکنند و کشور مسلط به دانش و فناوری فضایی میتواند از
سرریز آن در سایر صنایع و علوم استفاده نماید.
اواخر سال  93با حکم رئیسجمهور ،سازمان فضایی ایران از ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
بازگشت .بعد از این جابهجایی ،ستاری مأمور شد تا مرکز ملی فضایی را با هدف هماهنگی ،سیاستگذاری ،برنامهریزی
در حوزه فضایی و همچنین نظارت بر فعالیتهای این حوزه ایجاد نماید .این مرکز در سال  94تأسیس یافت 77و چند
کارگروه برای بررسی اوضاع و تصمیمسازیها تشکیل شد ،78اما به گفته شاطر زاده ،عضو هیئتعلمی پژوهشگاه
فضایی ،اختالفات سازمان فضایی با مرکز ملی فضایی باال گرفت بهنحویکه جلسات شورای عالی فضایی تشکیل نشد.79
بعد از این وضعیت در دی ماه  95رئیس مرکز ملی فضایی از اجرای برنامه دهساله دوم فضایی بدون تشکیل شورای
عالی فضایی خبر داد .80قابل تأمل آنکه معاون سازمان فضایی خرداد  96اعالم نمودکه در حال حاضر نیازی به تشکیل
شورای عالی فضایی نیست .زیرا در این زمینه برنامهها در حال اجراست و برنامهای برای تصویب وجود ندارد.81
خاطرنشان میسازد که طی  3سال اخیر ـ بهجز یکمرتبه در سال 93ـ هیچگونه ماهوارهای پرتاب نشده است؛
هرچندکه مسئولین از پرتاب ماهواره سخن گفتهاند و در این خصوص وعدههایی دادهشده است .فروردینماه  94وزیر
وقت ارتباطات ،پرتاب یک ماهواره در آن سال را قطعی خواند .82اواخر بهمنماه سال  94نیز ستاری از پرتاب یک
ماهواره در سال  95خبر داد .83اوایل سال  95هم بهرامی ،رئیس سازمان فضایی ،بر نهایی شدن پرتاب ماهواره دوستی
در این سال تأکید کرد 84و در مصاحبهای دیگر بابیان اینکه ماهواره «دوستی» آماده پرتاب است ،از برنامهریزی برای
پرتاب این ماهواره در سال  95خبر داد .85قابل تأمل آنکه رئیس سازمان فضایی ایران ،بهمنماه  95بیان نمود که
پرتاب ماهواره نباید جزو مطالبه جامعه باشد و هر ماهوارهای که ساخته میشود ،لزوماً نباید پرتاب گردد .86به هر روی،
تا کنون هیچیک از ماهوارههای مذکور به فضا پرتاب نشدهاند.
بهطورکلی با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه فضایی طی سالهای اخیر و همچنین گالیه مقام معظم رهبری
در مهرماه سال  95درباره روند کُند صنعت فضایی و عدم تعطیلی طرحهای مهم ،به نظر میرسد که این حوزه در زمره
اولویتهای اصلی مسئولین به شمار نمیرود و از نقطه مطلوب خود نیز فاصله گرفته است.

77پایگاه خبری عیار آنالین /کد خبر117715 :
78پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی
 79خبرگزاری فارس؛ کدخبر13951020001153 :
80خبرگزاری ایسنا /کد خبر95102918554 :
81خبرگزاری تسنیم /کد خبر1428644 :
82خبرگزاری فارس /کد خبر13940124000883 :
83خبرگزاری ایسنا /کد خبر94103018273 :
84خبرگزاری صداوسیما /کد خبر1074668 :
85پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین /کد خبر542804 :
 86خبرگزاری مهر /کد خبر3896766 :
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فقدان آمار دقیق از مهاجرت نخبگان
خروج نخبگان باعث از دست رفتن سرمایه انسانی کشور میشود؛ سرمایهای که هزینههای فراوانی برای پرورش آنها
شده است .به نظر کارشناسان اطالع از آمار مهاجرت نخبگان میتواند در برنامهریزی جهت نگهداشت آنان در کشور
حائز اهمیت باشد87.
در سالها ی اخیر آمار دقیقی از مهاجرت نخبگان منتشر نشده است .توضیح بیشتر آنکه آمار اعالمی از سوی بنیاد
ملی نخبگان با آمارهای جهانی مطابقت ندارد .همچنین باید به این نکته اشاره کرد که عدم وجود آمارهای متقن در
زمینه مهاجرت نخبگان ،باعث عدم برنامهریزی یا برنامهریزی غیردقیق مسئوالن برای نگهداشت افراد مستعد و نخبه
از کشور میشود؛ این مسئله (خروج نخبگان) از طرفی باعث هدر رفت هزینههای صرف شده برای تربیت این افراد
میشود و از طرف دیگر کشور را از وجود نیروی انسانی کارآمد و بااستعداد محروم میکند.

87خبرگزاری ایسنا /کد خبر94060301533 :
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 تحوالت مرتبط پیرامونی
تعیین وظایف معاونت علمی و فناوری از سوی نمایندگان مجلس
اواخر تیرماه  ،95نمایندگان مجلس در جریان بررسی الیحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ،معاونت علمی و
فناوری رئیسجمهوری را موظف به انجام اقداماتی کردند که برخی از آنها عبارتند از :حمایت از توسعه و تجاریسازی
فناوریهای راهبردی و موردنیاز کشور ،ایجاد زیستبوم نوآوری در بخشهای علمی کشور و تقویت ارتباط میان
مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری با بخش های صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی .همچنین حمایت از ایجاد،
توانمندسازی و توسعه شرکتهای دانش بنیان ،تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کاالها و خدمات دانشبنیان و ایجاد
نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرایی دیگر وظایف محوله به این معاونت در قانون احکام
دائمی برنامه توسعه کشور است.88
طبق مصوبه نمایندگان ،وظیفه ارتباط میان دانشگاه با بخش های مختلف صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی بر عهده این
معاونت نهاده شد .بیشک الزمه تحقق این وظیفه ،داشتن اختیار جهت سیاستگذاری برای دانشگاهها و نیز الزام
ایشان به پیروی از سیاست ها خواهد بود .لکن مشخص نیست که معاونت علمی تا چه میزان از اختیارات قانونی در
قبال دانشگاهها برخوردار است و آیا بدنه آموزش عالی از سیاستهای وضعشده از سوی معاونت مذکور پیروی میکند؟

اهتمام ناکافی دستگاهها به خرید محصوالت شرکتهای دانشبنیان
یکی از چالشهای اساسی که شرکتهای دانشبنیان با آن دستوپنجه نرم میکنند ،مسئله بازارسازی و فروش
محصوالت دانشبنیان است .89تأمین بازار و ثبات آن میتواند عامل جذبکنندهای قوی برای توسعه این شرکتها
باشد .از طرفی بخش قابلمالحظهای از محصوالت این شرکتها موردنیاز دستگاههای دولتی است 90که در صورت
حضور شرکتهای دانشبنیان در زنجیره تأمین این مجموعهها ،بقا و تعالی بسیاری از آنها تضمین خواهد شد.
رئیسجمهور تیرماه  93دستور خرید محصوالت شرکتهای دانشبنیان از سوی تمامی دستگاهها و وزارتخانههای
دولتی را صادر کرد .91طبق این دستور دستگاهها به صورت مستقیم مورد خطاب واقع شدند و ملزم به انعقاد قرارداد
شرکتهای دانشبنیان گردیدند .با وجود این پس از گذشت  2سال از دستور مذکور ،هیچ خبری درخصوص نتایج
مثبت در رسانهها منتشر نشد.
در مهرماه  95نیز هیئت دولت با تصویب طرحی در این زمینه به کمک شرکتهای دانشبنیان آمد .92مطابق طرح
مذکور برخی دستگاههای دولتی بهمنظور بازارسازی برای محصوالت دانشبنیان ،موظف شدند سهم خود را از خرید
این محصوالت تا سقف 10هزار میلیارد تومان ،به معاون علمی و فناوری رئیسجمهور اعالم نمایند.

88پایگاه خبری عیار آنالین /کد خبر200183 :
89خبرگزاری ایسنا /کد خبر95061610890 :
90پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین /کد خبر45669 :
91خبرگزاری ایرنا /کد خبر81221795 :
92پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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پس از گذشت  5ماه از مصوبه مذکور ،الیاسی ،معاون سیاستگذاری معاونت علمی ،از ارائه برنامه  4وزارت خانه
بهداشت ،نیرو ،کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد .همچنین وی از تالش برای ارتباط با بقیه
وزارتخانههای ذکرشده در مصوبه مزبور نیز سخن گفت.93

تغییر قائممقام بنیاد ملی نخبگان
مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان در مهرماه  95از ساختار مدیریتی بنیاد ملی نخبگان انتقاد نمودند و ضمن
تذکری به ستاری ،معاون علم و فناوری رئیس جمهور ،از لزوم حل این مشکل سخن گفتند .البته این موضوع در
گذشته نیز درمورد بنیاد مطرح میشد .در همین خصوص برخی منتقدان بیان میدارند به دلیل اینکه معاون علمی
رئیسجمهور همزمان رئیس بنیاد ملی نخبگان است ،بنا به کثرت مشغلهها ،امور بنیاد در حاشیه قرار میگیرد.
ستاری نیز در راستای منویات مقام معظم رهبری ،طی حکمی« ،سعادت فومنی» را بهعنوان قائممقام رئیس بنیاد ملی
نخبگان جایگزین «سهرابپور» منصوب کرد.94

93خبرگزاری مهر /کد خبر3910102 :
94پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی

