اجتماعی

یک شنبه  ۲۷تیر ۱۴۰۰
 ۷ذی الحجه .۱۴۴۲شماره ۲۰۷۱۲

یک توئيت

دانشبنیانهادرآغازفصلشکوفایی

کارنا

درپنجمینگزارش عملکرد 8سالهدولت،وضعیتشرکتهایدانشبنیانرابررسیکردهایم.
 6000شرکتدانشبنیانبا 150هزارمیلیارددرآمدزاییویکمیلیارددالرصادرات،آمادهارتقایتوانکشور
دراینحوزهانداماهمچنانبامشکالتیمواجهاندکهدولتسیزدهمبایدبرایحلآنبرنامهویژهداشتهباشد

رسانه های جهان
رادیـــــو فــرانــســه:
شـــــرایـــــط جـــدیـــد
افغانستان ،باعث
شــــده اســــت شــمــار
زیادی از شهروندان
ایـــــن کـــشـــور درصـــــــدد مــهــاجــرت
برآیند .وزارت داخله افغانستان به
رادیــو بینالمللی فرانسه میگوید:
«درخـــواســـت مــــردم بــــرای گرفتن
گذرنامه زیاد شده است و روزانه بیشتر
از ۲هزار در مرکز و بیش از ۴هزار جلد
گذرنامه در والیات توزیع میشود».
اسپوتنیک :دادگاه
عالی اتحادیه اروپــا
در حکمی اعالم کرد
کارفرمایانمیتوانند،
کــــــارکــــــنــــــان زن
مسلمان را از پوشیدن حجاب اسالمی
منعکنند.رأیایندادگاهبعدازشکایت
دو زن مسلمان در آلمان که گفته بودند
به دلیل پوشیدن حجاب اسالمی از کار
اخراجشدهاند،صادرشدهاست.

ایــنــدیــپــنــدنــت:
پــــــژوهــــــشهــــــای
جــدیــد ِســـر مایکل
مــارمـ ُـوت ،متخصص
بیماریهایواگیردار
در انگلیس نشان مـیدهــد ،افــرادی
کــه م ــوادغ ــذای ــی گــیــاهــی بیشتری
مصرف میکنند ،تا  ۱۰درصــد کمتر
در معرض ابتال به بیماری کووید19
هستند واحتمالنیازپیداکردنشانبه
درمان بیمارستانینسبتبهدیگران۴۰
درصدکمتراست.

خبر

روحانی :تا  ۲هفته آینده  10میلیون
واکسن کرونا تزریق میشود
رئیس جمهور روحانی گفت :حدود  ۱۰میلیون
دوز واکسن طی دو هفته آینده در اختیار خواهیم
داشتکهظرفسههفتهتزریقمیشود.ویدیروز
افزایشوارداتواکسنوتزریقآنراعاملیمهمدر
کاهش همهگیری کرونا دانست و افزود :تاکنون
بیش از ۷میلیون دوز واکسن تزریق شده است و۲
میلیوندوزدیگرنیزتوزیعوبهتدریجتزریقخواهد
شدبهعالوهآنکهطیاینهفته ۶تا ۷میلیوندوز
دیگرواردکشورمیشود؛درعینحالدرمردادماه
نیز بیش از یک میلیون دوز واکسن داخلی قابل
استفاده خواهد بــود .رئیسجمهور گفت :در
مجموع طی دو هفته آینده حدود  ۱۰میلیون دوز
واکسندراختیارداریمکهمیتوانظرفسههفته
تزریق کرد و انشــاءا ...وعده ما به مردم مبنی بر
اینکه تا پایان کار این دولت افراد  ۶۵سال به باال
و همچنین افراد دارای بیماری زمینهای واکسینه
خواهندشد،محققمیشود.

مصطفی عبدالهی -هم ارزیابیهای داخلی
و هم گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که
ایران در طول  8سال گذشته ،روند رو به رشدی
در حوزه علم و فناوری داشته است؛ اتفاقی که با
وجود آمارها و گزارشهای تلخ و نگرانکننده در
حوزههای اقتصادی و اجتماعی و عملکرد قابل
بحثدولتیازدهمودوازدهم،نقطهامیدیبرای
توسعه کشور است و نشان میدهد که اعتماد به
جوانانتاچهاندازهمیتواندثمربخشباشد.روند
رو به رشد اقدامات در این حوزه ،موردتاکید رهبر
انقالب هم بوده و ایشان سال گذشته در ارتباط
تصویریباجلسههیئتدولت(2شهریور)99به
این موضوع اشاره کردند« :اقداماتی که در مورد
شرکتهای دانشبنیان شروع شده تا آخر دوره
جد ّیت دنبال بشود؛ یک حرکت بابرکتی
باید با ّ
استاینشرکتهایدانشبنیانبرایکشور».
▪شکلگیریمعاونتعلمیازسال1385

در پنجمین گــزارش عملکرد  8ساله دولــت ،به
بررسینتایجاقداماتوبرنامههایدولتدرحوزه
حمایت از شرکتهای دانشبنیان پرداختهایم.
اطالعاتاینگزارش،مستندبهآمارهایمعاونت
علمی و فناوری ریاستجمهوری و خبرهای
رسمیمنتشرشدهاست.نکتهمهماینکهمعاونت
علمی و فناوری از سال 1385در کشور ما ایجاد
شدهاستوطبیعتابهدلیلنوپابودنش،تاریخچه
چندانینداردونمیتوانارزیابیومقایسهدقیقی
روی آن داشت؛ با این حال ،روند رو به رشد در این
حوزه محسوس است ،هرچند که به نظر میرسد
همچناننیازمندشتابوتوسعهبیشتراست.
▪افزایش 109برابریدانشبنیانها

از نگاه آمـــاری ،با تمرکز ویــژه معاونت علمی
و فــنــاوری ریاستجمهوری در حــوزه توسعه
شــرک ـتهــای دانـشبــنــیــان در کــشــور ،تعداد
ایــن شرکتها از  55شرکت در ســال  92به
 6030شرکت در سال جاری رسیدهاست که
رشــد  109برابری آن را نشان میدهد .این
شرکتها در حــوزههــای گوناگون فــنــاوری از
جمله فــنــاوری زیــســتــی ،ک ــش ــاورزی ،صنایع
غذایی ،دارو ،فراوردههای تشخیص و درمان،
محصوالت مبتنی بر فناوریهای شیمیایی،
ماشینآالت پیشرفته ،تجهیزات پزشکی ،برق،
الکترونیک ،فوتونیک ،مــخــابــرات ،فــنــاوری
اطالعات و ارتباطات ،نرمافزارهای رایانهای و
خدمات تجاریسازی بیشترین حجم از تولید
مــحــصــوالت و خــدمــات دانـشبــنــیــان را ارائــه
میدهند.
در حالی که سهم شرکتهای دانشبنیان از
اقتصاد کشور در سال 1389تنها 200میلیارد
تومان بــود ،امسال میزان فــروش شرکتهای

مه
 ۸ساله

۵

گزیده

وعده رئیسی:

دولتاختصاصاعتباربرای
واکسیناسیونعمومیرادراولویت
قرارمیدهد

▪ظهور و بروز در دوره کرونا

ایــن را هــم فــرامــوش نکنیم کــه شرکتهای
دانشبنیان در دوره کرونا ظهور و بروز بیشتری
داشتند و ساخت دستگاه تنفسی ونتیالتور
و تولید  9داروی نوترکیب در سال گذشته ،از
جمله موفقیتهای ایــن شرکتها در حــوزه
سالمت بود .همین دیروز هم 16محصول حوزه
سلولهایبنیادیوپزشکیبازساختیرونمایی
شد که دستاوردی دیگر از تالش نخبگان جوان و
شرکتهایدانشبنیاناست.
عنوان

تعداد در سال 92

تعداد در سال 99

تعداد شرکتهای دانش بنیان

55

6030

شرکتهای خالق و نوآور

-

1161

شتاب دهندهها

-

170

مراکز نوآوری

-

280

 200میلیارد

بیش از  150هزار

درآمد شرکتهای دانش بنیان

میلیارد تومان

تومان

( 450حدود یک

شرکتهای دارای توان صادراتی

-

کارگزارصادراتیمحصوالتشرکتهایدانشبنیان

-

 23کارگزاری

 2145اشتغال

 300هزار اشتغال

کمتر از 30

بیش از  3هزار

اشتغالزایی
ایجاد اشتغال برای بازگشت محققان ایرانی خارج
از کشور

دانشبنیان از  90هزار میلیارد تومان فراتر رفته
اســت که رشــد بیش از 450درصـــدی را نشان
میدهد .همچنین میزان ایــن درآمــد در سال
گذشته بیش از 150هزار میلیارد تومان برآورده
شدهاست.درحوزهصادراتهمباوجودتحریمها،
موفقیتهای قابل توجهی توسط دانشبنیانها
کسب شده است .به گفته دکتر «سورنا ستاری»
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور ،هماکنون
بیشاز ۴۵۰شرکتدانشبنیانبهصورتجدی
درزمینهصادراتفعالاستکهحجمصادراتآن
رادرسال 99حدودیکمیلیارددالراعالمکرد.
▪ارتقای 45رتبهایجهانیدرشاخصنوآوری

روند صعودی حرکت ایران در عرصه نوآوری،
دستاوردی است که نهادهای بینالمللی هم
به آن اذعــان دارن ــد .گــزارش رسمی یونسکو
(سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان
ملل متحد) نشان میدهد رتبه کشور ما در
شاخص جهانی نوآوری طی سالهای 2015
ل توجهی از رتبه  106به
تا  2019با ارتقای قاب 
 61رسیدهاست؛اینیعنیرشد 45پلهایایران
در شاخص جهانی نوآوری .مهم است بدانیم که
یونسکو در این ارزیابی خود به چه شاخصهایی
توجه دارد :تعداد اختراعات ثبتشده ،آمار
مقاالت منتشرشده در نشریات معتبر علمی،

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
* توسعه بیش از هر چیزی یک موضوع فرهنگی است و مشکل جدی ما در کشور ،بحث فرهنگ
توسعه است.

* نیاز به دانشگاهی داریم که درآمدش از طریق فروش تکنولوژی به صنعت کشور تأمین شود ،نه پول
نفت.

* پارکهای علم و فناوری باید در کنار دانشگاهها ایجاد شوند اما در برخی استانها شاهدیم

دانشگاه چندصد هکتار زمین بالاستفاده دارد ولی پارک علم و فناوری خارج از شهر و در یک منطقه
بدون امکانات احداثشده است.

* باید زنجیره زیستبوم فناوری و نوآوری در کشور تکمیل شود ،شکلگیری زنجیره تولید تا تبدیل

مقاالت به محصول در کشور ضروری است ،باید دانشگاهها و دیگر اجزای این زیستبوم کنار یکدیگر

قرار گیرند.

* با پول بخش دولتی در بخش پژوهش به محصول نمیرسیم .تولید نتیجه سرمایهگذاری بخش

خصوصی است .پول دولت در این زمینه به توسعه زیرساختها و تربیت نیروی انسانی منجر میشود
نه تولید محصول.

5

میلیارد دالر صادرات)

مستقیم (در سال )98

مستقیم

درخواست

درخواست

میزان فروش محصوالت نانو ،میزان بازگشت
نــوآوران و فناوران ایرانی مقیم خارج به کشور،
تعداد دانشجویان بر اساس مقاطع و رشتههای
تحصیلی ،سهم زنــان در دانشگاهها و میزان
حمایتهایمالیصندوقملیپژوهشوفناوری
ازپروژههایدانشبنیان.
لزایی
▪ظرفیتاشتغا 

از فــرصــت اشــتــغــالزایــی در کــشــور بــا توسعه
شرکتهای دانشبنیان هم نباید غافل شد.
تعداد اشتغال مستقیم این شرکتها در سال
 92فقط 2145شغلبودهامادرسال 98وقبل
از مشکالت ناشی از کرونا به  300هزار شغل
رسیدهاست.

▪بازگشتمحققانایرانیبهکشور

دیــگــر نتیجه مــهــم اف ــزای ــش حــمــای ـتهــا از
فعالیتهای دانشبنیان ،بازگشت محققان
ایــرانــی مقیم خــارج از کشور اســت .به گفته
ستاری،درچهارسالگذشتهبیشاز 2500نخبه
از ۱۰۰دانشگاه خارجی به کشور بازگشتهاند
و عمده آنهــا در پــارکهــای فناوری مشغول
شدهاند؛روندیکهتداومآنیکضرورتاستو
میتواندعوایدفراوانیبرایکشورداشتهباشد.
▪ افقپیشرو

هرچند تالشها و دستاوردهای این سالها در
حوزه دانشبنیان ،قابل دفاع و مبارک است اما
تردیدی نیست با توجه به سرعت توسعه علم و
فناوری ،حتی لحظهای درنگ میتواند ما را از
عرصه رقابت جهانی دور کند .طی سالهای
گذشته در کنار اقدامات معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری ،مجلس شورای اسالمی هم با
طرح «جهش تولید دانشبنیان» پای کار حمایت
از فعاالن این حوزه آمده و حاال امید میرود دولت
سیزدهم نیز شتاب حرکت کشور در این عرصه
را بیشتر کند .نکته مهم اینکه ،رهبر انقالب با
تاکید بر ضرورت تقویت حمایتها در این حوزه،
رسیدن تعداد شرکتهای دانشبنیان در کشور
به 400هزارشرکتراافقگذاریکردهاند؛افقی
که اگرچه رسیدن به آن ،به یک بازه زمانی خاص
محدود نشده ،اما نشان میدهد که باید برنامهها
واقداماتدستگاههایاجراییوقانونگذاریدر
اینعرصهشتاببگیرد.

مشکالت پیش رو از زبان فعاالن در شرکتهای دانش بنیان
مشکالت در روند ثبت شرکت و وجود بوروکراسی اداری و قوانین کسب و کار ،ضعف در بازاریابی،

اجرا نشدن معافیت مالیاتی ،کمبود منابع مالی ،تاخیر در تامین مالی قراردادهای بسته شده با دولت،
استفاده دستگاههای دولتی از محصوالت خارجی و بیاعتمادی به محصوالت دانشبنیان داخلی.

برخوردهای نامناسب برخی دستگاههای اجرایی با شرکتهای دانشبنیان به بیانگیزگی و از بین
رفتن نتیجه تالشها منجر میشود.

این شرکتها نیروهای زبدهای تربیت میکنند اما این نیروها پس از مدتی به دلیل نبود بازدهی

اقتصادی ،اقدام به مهاجرت میکنند.

برخی واردکنندگان اقدام به واردات کاالهایی با ارز دولتی میکنند که شرکتهای دانشبنیان مشابه
داخلی آن را تولید کردهاند.

بانکها شرکتهای دانشبنیان را به رسمیت نمیشناسند و این شرکتها نمیتوانند از تسهیالت

بانکها استفاده کنند.

مسئوالن با استارتآپها و شرکتهای فناورانه آشنا نیستند و نمیدانند که کار این نوع شرکتها

وابسته به زمان است.

رئیسجمهورمنتخببابیاناینکهمبارزهبابیماری
کرونا باید بدون معطلی و بیوقفه پیگیری شود،
گفت :دولت اختصاص اعتبارات و بودجه برای
واکسیناسیون عمومی را در اولویت قرار میدهد.
به گــزارش ایسنا به نقل از روابــط عمومی دفتر
رئیسجمهورمنتخب،حجتاالسالموالمسلمین
سید ابراهیم رئیسی دیروز در نشستی با مسئوالن
وکارشناسانحوزهواکسنوواکسیناسیونکرونا،
ضمن تقدیر از کــادر درمــان و با گرامیداشت یاد
شهدای مدافع سالمت که فداکارانه در میدان
مبارزهبابیماریکروناواردعملشدند،اظهارکرد:
ورود متخصصان داخلی به عرصه تولید واکسن
کروناکهقابلرقابتباانواعواکسنخارجیباشد،
باعث افتخار است .وی خاطرنشان کرد :امروز با
همت متخصصان کشورمان ،دانش تولید واکسن
کرونابومیشدهوبایدگسترشیابدودولتهمخود
را موظف میداند در این زمینه حمایتهای الزم و
واقعی را انجام دهد .رئیسجمهور منتخب با بیان
اینکهاقداماتالزمدرزمینهمبارزهبابیماریکرونا
باید بدون معطلی و بیوقفه پیگیری شود ،افزود:
بیتردید آنچه تاکنون در زمینه واکسیناسیون
انجام شده ،الزم بوده اما قطعا کافی نیست و اعداد
وارقامموجودنبایدماراقانعکند.
▪درکنار تولید داخل باید خرید واکسن
خارجی هم پیگیری شود

رئیسی خاطرنشان کرد :مالک و محور اصلی،
تولید داخــلــی واکــســن و حمایت از تالش
متخصصان ایرانی در این زمینه است که باید
به دقت و سرعت ،مشکالت و موانع موجود در
این مسیر برطرف شود .البته درکنار تولید
داخل باید خرید واکسن خارجی معتبر هم با
سرعت پیگیری شود.
رئیسجمهور منتخب در ادامه با تاکید بر اهمیت
واکسیناسیون عمومی و تاثیر آن بر زندگی
روزمره ،معیشت و اقتصاد ،گفت :آرامش خاطر و
مصونیتبخشی به مردم برای ورود به فصل پاییز
و زمستان اهمیت ویژهای دارد لذا باید با استفاده
از تمام ظرفیتها زمان واکسیناسیون عمومی را
کاهش دهیم.
رئیسجمهور منتخب با بیان اینکه باید نسبت
به واکسن تولید داخل ،تشویق و حمایتهای
الزم ،مالک عمل قرار بگیرد ،افزود :ضروری
است مشوقهای ویژهای برای تولیدکنندگان
داخلی واکسن درنظر گرفته شود و از طرف
دیگر باید بتوانیم تا قبل از رسیدن فصل سرما
کار جدی و متفاوتی انجام دهیم  .

