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شرح خدمت :توسعه اقتصاد دانش بنیان در پنج محور اولویت دار مشتمل بر تقویت طرف عرضه ،تحریک طرف تقاضا ،تسهیل تبادل عرضه و تقاضا ،تأمین منابع مالی پژوهش و نوآوری
و جذب سرمایه گذاری و مباحث مربوط به هوشمندی سیاستی در معاونت علمی و فناوری رییس جمهور پیگیری میشود .تامین منابع مالی نظام علم و فناوری تا کنون به دالیل بسیار
مورد غفلت واقع شده اما حمیت دولت بر توانمند سازی شرکت های دانش بنیان این معانت را برا آن داشته است عالوه بر حمایت های مستقیم ،هموار سازی سایر مسیر های تامین مالی و
سرمایه گذاری اعم از حمایت های دولتی یا سرمایه گذاری بخش خصوصی را نیز در دستور کارقرار دهد از این روی اقدامات زیر تعریف شده است و در حال انجام است.
توانمند سازی صندوق نواوری و شکوفایی که پس از تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنع میان تشکیل شده بود با حمایت معاونت قسمت عمده سرمایه آن تامین شده و در
حال حاضر منابع مالی قابل توجهی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان به شمار میرود .مطابق مصوبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی ،منابع مالی این صندوق به کارگزاری بانک ها
اختصاص یافت تا از با شرایط ویژه و با معرفی معاونت علمی از طریق بانک ها به فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان اختصاص یابد .تامین مالی جمعی به ویژه با استفاده از ظرفیت وقف
یکی دیگر از روش های نوین و کارآمد تامین مالی است که با استقبال چشمگیری مواجه شده است .بازار داریی فکری که در راستای بند د ماده  91قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر
حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری با هدف تسهیل جذب سرمایه گذاری بای طرح های فناورانه اغاز به کار نموده است با همکاری معاونت علمی و فناوری ،بازار
بورس اوراق بهادار ،سازمان ثبت اسناد ،شرکت فرابورس و پارک فناوری پردیس تالش نموده است در راستای جذب سرمایه برای ایده های فناور محور و دانش بنیان ،محلی برای
عرضه و خرید و فروش اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری کمک کند .تامین مالی جسورانه سرمایه اس است که به همراه کمک های مدیریتی در اختیار شرکت های کوچک و نوپا
قرار میگیرد و از منابع مهم تامین مالی این شرکت ها به شمار میرود  .معاونت علمی با توافق با سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های جدیدی تحت عنوان صندوق های سرمایه گذار
خط پذیر را در بورس راه اندازی نموده است تا تامین مالی این شرکت ها در کنار صندوق های خطر پذیر در حوزه فناوری با ریسک باال انجام پذیرد .صندوق های پروژه  ،صندوق
های زمین و ساخمان ،صکوک ازدیگر روش های تامین مالی است که به فراخور طرح ها در حال راه اندازی و افزوده شدن به سبد تامین مالی نظام علم و فناوری است.
در نگاه کلی معاونت علمی و فناوری با عملکردی فرادستگاهی در حال تدوین قوانین مرتبط با تامین مالی نظام علم و فناوری در کشور بوده و با ایجاد بستر مناسب در کارکرد بهینه
زیست بوم اقتصاد دانش بناین گام برمیدارد.
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