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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،1-37 ،)1(13 ،پیاپی  ،49زمستان 1399
دیلمصالحی ،مهدی؛ پورعزت ،علیاصغر؛ امیری ،مجتبی؛ و قاسمی ششده ،محمد ( .)1399مختصاات خطمشای بودجا ای
مناسب برای توسع زیستفناوری .مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.1-37 ،)1(13 ،
شاپا2008-4641 :
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مختصات خطمشی بودجهای مناسب برای
توسعه زیستفناوری در كشور
مهدی دیلمصالحی ،1علیاصﻐﺮ ﭘﻮرعﺰت ،2مجتبی امیﺮی ،3محمد قاسمی
دریافت1399/05/10 :؛ پذیرش1399/09/04 :

ششده4

چکیده

بودج ب عنوان یكی از مهمترین ابزارهای نظام خطمشیگذاری و خون حیاتی دولت ،تاثییر بسایار زیاادی
در جهتدهی ب اقدامات آتی کشور خواهد داشت .بودج میتواناد محارا اقتصااد دان بنیاان و عامال
رشد و توسع زیستفناوری ،ب عنوان یكی از نوآوریهای برتر قرن حاضر باشد .در مقالا حاضار ،یاافتن
مختصات و ویژگیهای خطمشی بودج ای مناسب برای توسع زیستفناوری در کشور مورد بررسی قارار
گرفت است .ایان مقالا در رارروب روﻳﻜرد ترکیبای و با استﺎاده از رو تحلیال تم صورت گرفت و برای
تعیین ویژگیها ،با خبرگان خطمشیگذاری ،بودج ریزی و زیستفناوری مصاحب شده است .در نهایات
مؤلﺎ های خطمشی بودج ای در قالب  16مقول اصلی استخراج شد کا عبارتاناد از :تقسایمکار ملای،
اصالح ساختار نهادی ،تقویت ساتاد توساع زیساتفناوری ،اصاالح قاوانین و مقاررات ،اصاالح قاانون
حمایت از شرکتهای دان بنیان ،ایجاد یبات و پایداری در قوانین ،اصالح ساختار بودج کشور ،تقویات
نق اهرمی بودج  ،اصالح رو هاای بودجا ریزی ،بودجا ریزی عملیااتی ،اصاالح بودجا پژوهشای
کشور ،اصالح مدلهای تثمین مالی ،اصالح مرحل دستورگذاری ،زیرساخت فناوری اطالعاات ،رعایات
اصول بودج  ،نظارت بر هزین کرد اعتبارات.
کلیدواژهها :بودج ریزی ،تحلیل تم ،توسع زیستفناوری ،خطمشیگذاری

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1گروه مدیریت دولتی ،پردیس البرز ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2گروه مدیریت دولتی ،دانشكده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نو یسنده مسئول)


 .3گروه مدیریت دولتی ،دانشكده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .4گروه اقتصاد اسالمی ،دانشكده اقتصاد ،دانشگاه عالم طباطبایی ،تهران ،ایران

 .1مقدمه

ناتوانی در ایجاد ارتباط بین برنام ریزی ،سیاسااتگذاری و بودجا ریزی یكاای از ضااع های
اساساای در مالیا عمااومی ب خصااود در کشااورهای درحالتوسااع (بااا درجااات مختلا )
محسوب میشود .ﺍﻳان مشاﻜل اغلب با دلیل فقدان یك مكانیسم کارآ در مرکز حكومت کا
این س حوزه را در یك رارروب ب همپیوست بااا یكاادیگر ماارتبط سااازد ،کارکردهااای بساایار
ضعیﺎی را در هر یك از این س موجب میشود ک با توج ب محدوده گسترده وظای دولاات،
مشكالت فراوانی را ب دنبال دارد (جااوادی و زنگنا  .)3 ،1383 ،فناوریهااای نااوین با عنوان
فناوریهای کلیدی و محور توسع پایدار (سازمان ملاال ،)1 ،2018 ،نقا بساایار مهماای در
تعیین موقعیت علمی ،اقتصادی و استراتژیك کشورها نسبت ب یكدیگر ایﺎا میکنند .یك نگاه
مشترك بین تعاادادی زیااادی از دانشااگاهیان و سیاسااتگذاران در کشااورهای ع ااو سااازمان
همكاریهای اقتصادی و توسع  1این است ک موج نوآوری و سرمای گذاری مبتنی بر فناااوری
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اطالعات و ارتباطات ،با زیستفناوری 2اداما خواهااد یافاات .یكاای از ویژگیهااای اساساای

نوآوریهایی ک موجهای طوالنی در رشد اقتصادی ایجاد میکنند این اساات کا آنهااا فراگیاار
هستند؛ بدانمعنیک  ،در حوزهها و بخ های مختلﺎاای از اقتصاااد کااارآیی داشاات و اساتﺎاده

میشوند (آراندل .)5 ،2003 ،3زیستفناوری ایاان خصوصاایات را داشاات و کارکردهااایی در
م
سالمت انسان و حیوان ،فرایناادهای صاانعتی و تقریبااا در تمااام بخ هااای منب محااور ماننااد
کشاورزی ،معدن ،جنگل و دریا دارد (همان) .زیسااتفناوری با عنوان یكاای از فناااوریهااای
کلیدی است ک ماایتوانااد تااثییر شااگرفی در اقتصاااد جواما داشاات باشااد و توجا با آن در
کشورهای توسع یافت و درحالتوسع روزب روز درحااالافزای اساات (براتاای .)1 ،1397 ،در
جمهوری اسالمی ایران نیز توسع زیستفناوری در اسناد باالدستی از جمل سااند رشاامانداز
 ،1404سیاستهای کلی علموفناوری ،سیاسااتهای کلاای اقتصاااد مقاااومتی ،نقشا جااام
علمی کشور و برنام پنجسال ششم توسع مورد توجا قارار گرفتا و در سااند زیسااتفناوری
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

)

.

مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ( )1384ب تﺎصیل بدان پرداخت شده اساات .دسااتیابی
ب اهداف مندرج در اسناد باالدستی نیازمند ارتباط بین خطمشیهای بودج ای و برناما ریزی
انجامشده است .برای دستیابی ب این مهم و با توج ب گستردگی دستگاههای اجرایی فعااال در
ایاان حااوزه ،بودجا با عنوان خااون حیاااتی دولاات (ویلداوسااكی )595 ،1992 ،1و یكاای از
مهمتاارین ابزارهااای نظااام سیاسااتگذاری (ابراهیمینااژاد و فاارجونااد )63 ،1391 ،بایااد
سمتوسوی مشخصی داشت باشد تا هم دستگاهها هماهنگ با سااوی اهااداف ترسیمشااده
حرکت نمایند؛ موضوعی ک درحالحاضر ب دلیل موازیکاریهااای مختلا ناشاای از ماادل
بودج ریزی و تقسیم کارها در قوانین مصوب و بودج دستگاههای اجرایی ،موجبااات کاااه
ایرات مناب محدود تخصیصی ب این حوزه فناوری را باعث میشود.
با توج ب اهمیت موضوع ،این پرسا محاارح میشااود کا مختصااات و ویژگاایهااای
خطمشی بودج ای مناسب برای توسع زیستفناوری در کشور کدامند و زیرمؤلﺎ های این
خطمشی بودج ای ریست؟
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 .2پیشینه تحقیق

مختصات خطمشی
بودجهای...

 .1-2مبانی نظری

طباات تعریاا سااازمان همكاریهااای اقتصااادی و توسااع ( )2009زیسااتفناوری یااا
بیوتكنولوژی ب عنوان کاربرد علموفناوری در موجودات زنده و همچنین اجزاء ،محصااوالت
و مدلهای آنها برای تغییر مواد زنده یا غیرزنااده جهاات تولیااد دانا  ،کاالهااا و خاادمات،
تعری شده است .بر اساس پیمان تنوع زیستی ریودوژانیرو 2در سال  ،1992زیستفناوری
اینگونا تعریا شااده اساات :کهرگونا کاااربرد فناااوری کا از سیسااتمهای بیولااوژیكی،
موجودات زنده یا مشتقات آنها برای ساخت یا تغییر محصوالت و فرایندها بارای مصاارفی
مشخص ،استﺎاده میکند ».در یک جم بندی کلی میتوان گﺎت ک زیستفناوری یكی از
فناوریهای کلیدی است ک سرنوشت اقتصادی جوام را در آینده رقم خواهااد زد .از آنجااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

ک این فناوری با زندگی روزمره بشر آمیخت است ،پیشرفتهایی ک در حوزههای مربوط با
م
آن رخ میدهند ،الزاما بشر را ب سمت استﺎاده ار فناوریهای نوین خواهد برد و کشورهایی
ک در این زمین توج کافی اعمال نكنند مصرفکننده محصوالت کشورهایی خواهنااد بااود
ک این فناوری را در اختیار گرفت اند و ب این ترتیب هزین های زیادی را متحماال میگردنااد
(خردمندنیا.)18 ،1389 ،
توج ب پیشرفتهای زیستفناوران در کشورهای توسع یافت و درحالتوسع روزبا روز
درحالافزای

است (خردمندنیا و براتی .)3 ،1394 ،همانطور ک در تعری آراندل آمااده

است ،حوزه تثییرگذاری زیستفناوری گسترده بوده (آراناادل )10-9 ،2009 ،و باار اساااس
تقسیمبندیهای کالسیک ،زیستفناوری دارای  4شاخ اصاالی اساات )1 :زیسااتفناوری
کشاورزی (سبز)1؛  )2زیستفناوری پزشكی (قرمز)2؛  )3زیستفناوری دریااا (آباای)3؛ و
 )4زیستفناوری صنعتی (سﺎید( )4کولول .)216 ،2002 ،5توسع زیستفناوری ب عنوان
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سیاستهای کلی نظام در دوره رشمانداز بیستسال  ،ب صراحت در بنااد ک »7سااند آمااده
است .تثکید بر این فناوری در سااند رشامانداز با عنوان یكاای از اسااناد باالدسااتی و مهاام
کشور ،نشاندهنده اهمیت این فناوری و ضرورت فراهمآوردن شاارایط توسااع آن اساات .در
سیاستهای کلی بخشی شامل مناب طبیعاای (در بنااد  ،)4پدافنااد غیرعاماال (در بنااد ،)5
اقتصاد مقاومتی (در بند  ،)7سالمت (در بناادهای  3و  4و  )5و جمعیاات (در بنااد  )6نیااز
ب طور مستقیم ب آن اشاره شده است .بر اساس سند نقشا جااام علماای کشااور (مصااوب
شااورای عااالی انقااالب فرهنگاای ،)1389 ،زیسااتفناوری جاازو اولویتهااای کالاا »
علموفناوری کشور بوده و کتوسع زیستفناوری ب منظور کسب سا درصااد بااازار جهااانی
مربوط » ب صراحت جزو اهداف بخشاای نظااام علموفناااوری اشاااره شااده اساات .با دنبال
تصویب سند نقش جام علمی کشااور ،شااورای عااالی انقااالب فرهنگاای در سااال ،1390
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تشكیل کستاد توسع زیستفناوری» را ب منظور ایجاد هماهنگی در سااحم ملاای در حااوزه
زیستفناوری ،تصویب نمود .این ستاد مرج اصلی سیاستگذاری ،برنام ریزی ،راهبااری
اجرایی ،هماهنگی و رصد در حوزه زیستفناوری در کشور اساات (مصااوب  705شااورای
عالی انقالب فرهنگی.)1390 ،
بودج دولتی با دیدگاه آیندهنگر ،آن ریزی است ک دولت قصد اجارای آن را طاای دوره
زمانی مشخصاای دارد و نحااوه تااثمین مااالی ایاان فعالیتهااا را با تصااویر میکشااد (آ ر و
امیرخانی .)9 ،1391 ،بودج ب عنوان خون حیاااتی دولاات (ویلداوسااكی،)595 ،1992 ،
بیانگر سیاست دولت است و بودج ریزی یكی از ابزارهااای نظااام سیاسااتگذاری 1دولاات
ب شمار میرود؛ بودج همچنین مهمترین ابزار مدیریت استراتژیك است ک دولت میتواند
در شرایط متحول ،از آن برای تحقت برنام های خود و افزای کارآیی و بهرهوری و نیز مهااار
بحرانها استﺎاده نمایااد .بودجا در حقیقاات برناما یکسااال دولاات اساات کا در قالااب
خطمشیهای کالن و اهداف میانمدت تنظاایم میشااود و بهتاارین وساایل بارای نظااارت و
ارزیابی مدیریت دولت در سحوح مختل و از جمل ابازار مهاام نظااارتی مجلااس ب شاامار
میرود (ابراهیمینژاد و فرجوند.)63 ،1391 ،
فرایند بودج ریزی ب طور تقریبی ب رهااار مرحلا تقساایم میشااود کا در هاار مرحلا
بازیگران گوناگون ب ایﺎای نق های متﺎاوتی میپردازند .مرحل برنام ریزی اجرایی 2شامل
تهی و تنظیم بودج توسط قوه مجری است .مرحل پذیر قانونی 3شااامل تصااویب قااانون
بودج از مجرای فرایند قانونی است ک ب نوب خااود فراینااد اصااالحات مجلااس با الیحا
بودج پیشنهادی قوه مجری را دربرمیگیرد .پس از ابااالب بودجا توسااط مجلااس ،مرحلا
اجرای بودج  4سال مالی را ک قانون بودجا بارای اجارا در آن سااال وضا گردیااده اساات،
پوش میدهد .مرحل پاسخگویی 5شامل نظارت بر اسناد نهایی بودجا توسااط هیئتاای از
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ناظران یا نهادی مشاب میشود ک با بررساای تحااابت اسااناد مااذکور بااا آنچا قانونگااذاران
تصویب کردهاند ،میپردازند (ش .)28 ،2007 ،1
برای اینك ارتباط بین تخصاایص مناااب و خطمشاایها ،اسااتحكام مااورد نیاااز را داشاات
باشند ،انتخابهای مرتبط با خطمشی باید محابت بااا معیارهااای اساساای خاصاای باشااند و
معیارهای اصاالی تصاامیمگیری درساات (تااا حاادی ماارتبط بااا اجازای حكمراناای خااوب)
عبارتانداز ان باط ،واقا گرایاای ،یبااات ،گشااودگی و وضااوح ،انتخااابیبودن و ارتباطااات
(شیائوکمپو.)54 ،2007 ،2
 .2-2تحقیقات پیشین

با بررسی مناب و آیار علمی مربوط ب مسئل توسع زیستفناوری در ایران مالحظ میشود
ک تاکنون تال های زیااادی بارای پااژوه درباااره زیسااتفناوری و کارکردهااا و ارزیااابی
وضعیت آن انجام شده است (برای مثال ،صنعتی و نورایی1381 ،؛ وزین کریمیان1389 ،؛
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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حبیبااا و معلاای1389 ،؛ اقبااالی درخشااان1390 ،؛ یاادالهی فارساای و کالتهااایی1390 ،؛
نیازی1391 ،؛ احمدیان و همكاران1392 ،؛ کنعااانی1394 ،؛ رازقاای و سااهندی1395 ،؛
نقیزاده و همكاران1395 ،؛ الیاسی و همكاران1395 ،؛ گودرزی و همكاران )1397 ،و در
برخی گزارشات مرکز پژوه های مجلس شااورای اسااالمی با زیسااتفناوری ،وضااعیت
بودج زیستفناوری در لوایم ساااالن پیشاانهادی دولاات ،برخاای قااوانین و مقااررات حااوزه
زیستفناوری ،برخی حوزههای نوین زیستفناوری نیازمندتوج اشاره شااده اساات (بارای
مثااال ،خردمناادنیا1389 ،؛ ساالیمانی1393 ،؛ خردمناادنیا و براتاای1393 ،؛ خردمناادنیا،
1394؛ خردمناادنیا و براتاای1394 ،؛ خردمناادنیا1395 ،؛ براتاای1395 ،؛ براتاای1396 ،؛
خردمندنیا1396 ،؛ صالحی جوزانی و ساالیمانی1397 ،؛ خردمناادنیا)1397 ،؛ همچنااین
محالعاتی در زمینا های خطمشاایگذاری عمااومی ،بودجا ریزی عمااومی و یااا هزینا کرد
م
عمومی انجام شده است ،اما تقریبااا هاایر ایاار یااا منبا علماای کا با طورخاد ،سیسااتم
خطمشیگذاری و بودج کشور را در زمین توسااع زیسااتفناوری بررساای کاارده باشااد یااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

مختصات خطمشی بودج ای مناسب برای توسع زیستفناوری را تبیین کرده باشد ،تدو ین
نشده است ب نظر میرسد یكی از مهمترین حوزههای پژوهشاای بارای بررساای رگااونگی
توسع زیستفناوری ،ب بررسی خطمشیگذاری بودج ای کشور در زمینا زیسااتفناوری
مربوط میشود
در کشورهای دیگر نیز پژوه ها و محالع هایی درباره این مهم انجام شده است ک البتا
تا حد زیادی شبی پژوه های داخلی ب نظر میرسد .ضاامن اینكا در بساایاری از آنهااا ،با
اهمیاات زیسااتفناوری و سیاسااتهای کشااورهای مختلاا در زمیناا زیسااتفناوری یااا
زیربخ های آن اشاره شده است (ر.ا :.رادارویااان2011 ،؛ هوانااگ و همكاااران2001 ،؛
داساایلوا1998 ،؛ هسااو و همكاااران2005 ،؛ ادلاار1985 ،؛ جیسااك 2000 ،؛ اوسااماکوا و
همكاران2018 ،؛ تایلكوت2019 ،؛رانااگ2013 ،؛ ) در برخاای گزار هااای سااازمانهای
بینالمللاای در مااورد اهمیاات زیسااتفناوری و مقایساا سیاسااتهای کشااورها در زمیناا
زیستفناوری از جوانب مختل صحبت شده است (ر.ا :.سازمان همكاریهای اقتصادی
و توسع 1982 ،؛ سازمان همكاریهای اقتصادی و توسع 1999 ،؛ کمیسیون اروپااا2002 ،؛
ارنستاندیانگ و یوروبیو2014 ،؛ بایرلی و فیشر2002 ،؛ مكنزی.)2019 ،
 .3روش شناسی

مقال حاضر از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیﺎی و از نظاار نااوع
تحلیل دادههای کیﺎی ،تحلیل محتااوا اساات .در ایاان پااژوه  ،دادههااای کیﺎاای گااردآوری
میشوند و براساس کشﺎیات حاصل از دادههااای کیﺎاای ،اجازای تشااكیلدهنده خطمشاای
بودج ای مناسب ،بررسی و شناسایی شدهاند .با توجا با اسااتراتژی پااژوه  ،رو هااای
مورد استﺎاده برای گردآوری اطالعات ،مصاحب و استﺎاده از نظر خبرگان میباشد .با توجا
ب رویكرد کیﺎی تحقیت ،نمون گیری با شیوه کیﺎی و ب رو گلول برفی صورت پذیرفت .در
این مقال  ،اطمینان از رسیدن ب نقحا اشااباع در  11مصاااحب حاصاال شااد .مشخصااات و
ویژگیهای مصاحب شوندگان در جدول شماره ( )1آمده است.
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جدول  .1ویژگیها ،تخصص و تجارب مصاحبهشوندگان
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مصاحبهشونده

رتبه علمی

1

دانشیار

رشته تحصیلی
مدیریت فناوری گرای
سیاستگذاری

تخصص و تجارب
 18سال سابق سیاستگذاری حوزه علموفناوری

۲

استادیار

مدیریت فناوری

 16سال سابق سیاستگذاری حوزه علموفناوری

3

استادیار

سیاستگذاری علموفناوری

 15سال سابق سیاستگذاری حوزه علموفناوری

4

استادیار

سیاستگذاری علموفناوری

۵

استاد تمام

زیستفناوری

۶

استاد تمام

مدیریت دولتی

۷

دکترای تخصصی

مدیریت کارآفرینی

۸

دکترای تخصصی

مدیریت فناوری -داروسازی

9

استادیار

اقتصاد

1۰

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

11

کارشناسی ارشد

اقتصاد

 15سال سابق سیاستگذاری حوزه علموفناوری
( 10سال سابق بودج ریزی)
 25سال سابق اجرایی ( 15سال سابق
سیاستگذاری حوزه زیستفناوری)
 23سال سابق تحقیت و پژوه در زمین
مدیریت دولتی و بودج
 30سال سابق اجرا
( 8سال سابق سیاستگذاری علموفناوری)
 25سال سابق اجرایی ( 10سال سابق
سیاستگذاری حوزه زیستفناوری)
 20سال سابق تخصصی حوزه اقتصاد و
بودج ریزی
 15سال سابق اقتصاد و بودج ریزی
 25سال سابق اقتصاد و بودج ریزی
علموفناوری

 .4تجزیهوتحلیل دادهها

یكی از رو های تحلیل دادههای کیﺎی ،رو تحلیل تم یا همان تحلیل م مون است ک
روشی برای تعیین ،تحلیل و بیان الگوهای (تمها) موجود درون دادهها است .ایاان رو در
حداقل خود ،دادهها را سازماندهی و در قالب جزئیات توصی میکند .اما میتواند از این
فراتر رفت و جنب های مختل موضوع پااژوه را تﺎساایر کنااد (باراون و کااالرا،2006 ،1

 .)80-79روایی تحقیت ،ب صااورت صااوری و محتااوایی ساانجیده شااده و بارای محاسااب
پایایی ،از معیار کاپا استﺎاده شده است.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .5یافتهها
 .1-5تمهای بهدستآمده از مطالعه ادبیات

برای ارائ ویژگیهای خطمشی بودج ای مناسب برای توسااع زیسااتفناوری ،الزم بااود تااا
دادههای منتج از مصاحب های انجام شده با خبرگااان ،باار اساااس سااؤاالت اصاالی و فرعاای
پژوه مورد تجزی وتحلیل قرار بگیرد.
پس از تحلیل کلی مصاحب ها و مشخص کردن واحاادهای معنااایی ،تمهااا اسااتخراج و
م
مقول ها شكل گرفت .در این مرحل تمهای شناساییشده کامال بررساای و در رنااد مرحلا
پاالی شده و ب  268تم کاه یافت و در نهایت با جم بندی انجامشده ب  92تم رسااید
ک در جدول شماره ( )2ب همراه فراوانی آنها آورده شده است.
جدول  .۲تمهای استخراجی از مصاحبهها و فراوانی آنها
فراوانی

ردیف

تمهای استخراج شده

1

آمای منحق ای اعتبارات دستگاههای اجرایی در حوزه زیستفناوری

3

۲

تصویب اعتبارات بودج ای زیستفناوری بر اساس مزیتهای منحق ای

6

3

تصویب اولویتهای حوزه زیستفناوری در یك مرج

3

4

هماهنگی دستگاهها در تخصیص اعتبارات زیستفناوری

4

۵

واگذاری اجرای اولویتها ب دستگاههای اجرایی بر اساس مزیتسنجی

5

۶

جلوگیری از التقاط نهادی در بودج ریزی حوزه زیستفناوری

4

۷

ایجاد نهاد بنیاد ملی علوم در کشور

4

۸

تقویت نهادهای موجود زیستفناوری در کشور ب جای ایجاد نهاد جدید

3

9

تغییر مثموریت دستگاههای موجود در زمین زیستفناوری

2

1۰

تعیین مرج عالی تعیین خطمشیهای زیستفناوری در کشور

5

11

شكلگیری نهادهای تخصصی حوزه زیستفناوری

1

1۲

تجمی تقاضاهای حوزه زیستفناوری در بودج کشور

2

13

ایجاد نهادهای توسع ای برای توسع علموفناوری

2

14

تعیین جایگاه شوراهای عالی در زمین علموفناوری

3

1۵

هماهنگی دستگاههای سیاستگذار حوزه زیستفناوری

7

1۶

حذف دستگاههای موازی در زمین زیستفناوری

1

1۷

تﺎكیك سران آموزشی از بودج پژوه در بخ زیستفناوری

5

1۸

کاه تثییر سیاسیکاری در تصویب بودج

2
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ردیف

تمهای استخراج شده

فراوانی

19

تﺎكیك بودج عمومی از غیرعمومی

1

۲۰

عدم قانونگذاری در بودج

2

۲1

کاه موازیکاری دستگاهها در زمین زیستفناوری

3

۲۲

رف همپوشانی دستگاهها در بودج

3

۲3

رف پراکندهکاریها در بودج

2

۲4

رف دوبارهکاریها در بودج

3

۲۵

کاه تبصرهها و احكام بودج

3

۲۶

همكاری مشترك بین دولت و بخ خصوصی در بودج

2

۲۷

اهرمی بودن بودج در تعامل با بخ غیردولتی

4

۲۸

تحریك هزین بخ خصوصی در تحقیت و توسع  1در بودج

2

۲9

فرهنگ جذب مناب رقابتی

1

3۰

مسئل محور نمودن یا صنعت محور نمودن اعتبارات

5

31

ارتباط بین اهداف کالن ،میانی و خرد در بخ زیستفناوری

4

3۲

مكانیزم انگیزشی بودج

2

33

تصویب بودج زیستفناوری بر اساس اولویتها و آیندهنگاری

6

34

تصویب طرحهای زیستفناوری بر اساس کاه هزین یا افزای درآمد

2

3۵

برنام محوری در تصویب بودج بخ زیستفناوری

5

3۶

تﺎویض اختیار ب دستگاههای اجرایی در بودج

1

3۷

رعایت مكانیزم قیمت تمامشده در هزین کرد بودج زیستفناوری

1

3۸

بررسی ایربخشی اعتبارات تخصیصی ب حوزه زیستفناوری

4

39

تخصیص بودج ب دستگاهها بر مبنای عملكرد حوزه زیستفناوری

4

4۰

تمرکز بودج پژوهشی بخ زیستفناوری در ردی های مشخص

8

41

تجمی اعتبارات پژوهشی حوزه زیستفناوری

6

4۲

تصویب طرحهای پژوهشی زیستفناوری بر اساس مكانیزم رقابتی

3

43

عدم تخصیص اعتبارات پژوهشی زیستفناوری بر اساس سران

2

44

رابكسازی فرایندهای تصویب طرحهای حوزه زیستفناوری

4

4۵

تصویب طرحهای زیستفناوری بر اساس نظرات کارشناسی

1

4۶

ارتباط میزان بودج پژوهشی زیستفناوری با تولید ناخالص داخلی

1

4۷

تصویب بودج زیستفناوری بر اساس اولویتها و آیندهنگاری

1

4۸

تصویب طرحهای زیستفناوری صرفا منحبت با اولویتها

1

49

کمك ب جذب مناب بینالمللی برای توسع زیستفناوری در کشور

1

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فراوانی

ردیف

تمهای استخراج شده

۵۰

فرمانپذیر بودن بودج مصوب

1

۵1

تثمین مالی متناسب با دوره عمر فناوریهای بخ زیستفناوری

1

۵۲

مشارکت دولت -بخ خصوصی برای بخ زیستفناوری

2

۵3

سرمای گذاری برای توسع فناوریهای زیستی

2

۵4

تقویت مدلهای جدید تثمین مالی نوآوری برای زیستفناوری

3

۵۵

اصالح قانون محاسبات عمومی

2

۵۶

حصول اهداف ب جای هزین کرد در قانون محاسبات

2

۵۷

مقرراتزدایی در کشور

1

۵۸

شﺎافیت در قانونها

4

۵9

تعیین نق مصوبات شوراهای عالی

5

۶۰

اصالح نق شوراهای عالی در قانون اساسی

5

۶1

رف خألهای قانونی

3

۶۲

اصالح قانون حمایت از شرکتهای دان بنیان

2

۶3

اصالح قانون توسع و بهبود محیط کسبوکار

1

۶4

تعیین اولویتهای بخشی

1

۶۵

تناسب ابزارهای اجرا با اولویتها

2

۶۶

استﺎاده از پلتﺎرم شناسایی مسائل

2

۶۷

شناسایی مراکز هزین

1

۶۸

ایجاد پلتﺎرم مشترك تعری مسائل

3

۶9

ایجاد سامان جام تصویب طرحها

4

۷۰

ایجاد سامان اطالعرسانی نتایج و ایرات طرحها

4

۷1

سامان آماری بودج پژوهشی

3

۷۲

رعایت اصل جامعیت بودج

5

۷3

رعایت اصل شاملیت بودج

3

۷4

رعایت اصل انعحافپذیری بودج

6

۷۵

رعایت اصل تخمینیبودن درآمدها

5

۷۶

نق هماهنگ کنندگی بودج

7

۷۷

شﺎافیت در بودج

2

۷۸

اصالح نق نظارتی دیوان محاسبات کشور

1

۷9

وجود دستگاه نظارتی تخصصی

2

۸۰

تحابت هزین کرد با اهداف

6

۸1

تقویت نق نظارتی سازمان برنام

3

۸۲

بهرهمندی سازمان برنام از دستگاههای تخصصی در امر نظارت بر طرحهای زیستفناوری

3

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

11
مختصات خطمشی
بودجهای...

ردیف

تمهای استخراج شده

فراوانی

۸3

نظارت بر بودج شرکتها دولتی در بخ زیستفناوری

1

۸4

تقویت اعتبارات ستاد توسع زیستفناوری

3

۸۵

تقویت ساختار سازمانی ستاد توسع زیستفناوری

1

۸۶

پذیر نق ستاد ب عنوان دستگاه تخصصی در تخصیص بودج

5

۸۷

ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات ستاد توسع زیستفناوری

3

۸۸

تمرکز بر توسع فناوریهای کلیدی و حیاتی مانند زیستفناوری در قانون

1

۸9

اصالح شیوه معافیت شرکتهای دان بنیان از مالیات

2

9۰

استﺎاده از معافیت مالیاتی برای توسع صنعت زیستفناوری در کشور

2

91

تعری مشخص برای حمایت از پژوه های کاربردی در قانون

1

9۲

اصالح فرایند تثمین مالی از صندوق نوآوری و شكوفایی برای بخ زیستفناوری

2

 .2-5تمهای بهدستآمده از مطالعه ادبیات

در ادام پژوه و ب منظور تثیید و افزای اعتبار تمها و مقول های حاصاال از مصاااحب ها،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ادبیات نظری تحقیت در مورد ویژگیهای خطمشی بودج مورد بررسی قرار گرفت .با ایاان
منظور بررسی جامعی از ادبیات نظری مشتمل مقاالت ،کتب ،تجارب موفاات بودجا ریزی
در کشورهای دیگر صورت گرفت و در مجموع  41تم نیز از ادبیات نظری استخراج گردیااد
ک خروجی حاصل از این محالع در قالب جدول شماره ( )3آمده است.
جدول  .3خألصه مقولهها و تمهای خارجشده از مطالعه ادبیات
ردیف

مختصات خطمشی بودجهای

منبع

1

وجود بازیگران مختل در تصویب خطمشی

پل ای ساباتی 1393 ،

2

اصل تحدیدیبودن بودج

شیك  / 1980 ،ردبورن 2015 ،

3

نق تنظیمگری و هدایتگری بودج

الث1980 ،

4

تثکید بر بهرهوری در بودج ریزی

الث1980 ،

5

ابزار مدیریت استراتژیك

ابراهیمینژاد / 1391 ،شیك / 1966 ،ردبورن2015 ،

6

متعادل کننده هزین ها

لینر1990 ،

7

افزای دهنده بهرهوری و کنترلکننده بحران

ابراهیمی نژاد1391 ،

1

2

3

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.

ردیف

مختصات خطمشی بودجهای

منبع

8

شﺎافیت بودج

شیائوکمپو / 2007 ،شیك1966 ،

9

شﺎافیت در پی بینی درآمدهای دولت

گاروفالو ،رنگاراجان2008 ،

10

واق گرایی بودج

شیائوکمپو2007 ،

11

تخمینی بودن درآمدها

شیائوکمپو2007 ،

12

نظارت بیرونی بر بودج

شیائوکمپو2007 ،

13

مشارکت ینﺎعان در فرایند بودج

سازمان همكاریهای اقتصادی و توسع 2014 ،

14

ارتباط هزین کرد با اهداف

شیك1966 ،

15

بودج ریزی بر مبنای عملكرد

شیك / 1966 ،اندرو / 2004 ،رادهاری2006 ،

16

تﺎویض اختیار

اندرو2004 ،

17

سرمای گذاری استراتژیك

ردبورن و پوسنر2015 ،

1

ومپلر / 2012 ،استولزنبرگ2000 ،

18

بودج ریزی مشارکتی

19

مشارکت دولت و بخ خصوصی

20

ارتباط بودج با اهداف مصوب

21

رندسال بودن بودج

22

رویكرد باال ب پایین در آمادهسازی بودج

صندوق بینالمللی پول 2014 ،

23

انعحاف پذیری در اجرای بودج

صندوق بینالمللی پول2014 ،

24

شﺎافیت و وضوح اهداف در بودج

صندوق بینالمللی پول2014 ،

25

یبات و پایداری در خطمشی بودج ای

شیك2006 ،

26

رعایت عدالت در خطمشی بودج ای

شیك2006 ،

27

رشد پایدار اقتصادی در خطمشی بودج ای

شیك2006 ،

28

3

کو ،رنگ / 2018 ،بانک جهانی / 2004 ،ویگا2015 ،
صندوق بینالمللی پول2014 ،
سازمان همكاریهای اقتصادی و توسع 2014 ،
سازمان همكاریهای اقتصادی و توسع 1996 ،
سازمان همكاریهای اقتصادی و توسع 1997 ،

13

بوئكس و همكاران1998 ،

مختصات خطمشی
بودجهای...

ویلدافسكی1978 ،
شیک2002 ،
فرانك2012 ،
صندوق بینالمللی پول2014 ،
ردبورن و پوسنر2015 ،

بودج ریزی سبدگون

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

2

ردبورن و پوسنر2015 ،
خان و هیلدرث2002 ،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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منبع

ردیف

مختصات خطمشی بودجهای

29

حسابداری نسلی

30

توج ب شرکتهای کورک و متوسط در بودج

سیدارتان و پندیت1997 ،

31

حسابداری تعهدی

شیک2002 ،

32

توج ب استانداردهای بینالمللی

شیک2002 ،

33

استﺎاده از مكانیزم بازار در بودج ریزی خدمات

شیک2002 ،

34

دقت و رزولوشن بودج

می یرز1990 ،1

35

سرمای گذاری در بخ کشاورزی

شارما و گوالتی2005 ،

36

یاران هدفمند در بخ کشاورزی

شارما و گوالتی2005 ،

37

توج ب خصوصیسازی

کو و رنگ2018 ،

38

تثمین مالی بخ غیردولتی

کو و رنگ2018 ،

39

نرخ ترجیهی در تثمین مالی

کو و رنگ2018 ،

40

فرایندی بودن خطمشی بودج ای

ارول دسوزا2001 ،

41

افزای سرمای گذاری دولت

ارول دسوزا1996 ،

سازمان همكاریهای اقتصادی و توسع / 1997 ،
شیك2006 ،

 .3-5تلفیق تمهای مصاحبه و ادبیات نظری

م
در این مرحل تمهای هر دو مرحل  ،مجااددا بررساای و در نهایاات با  98تام رساایدیم .در

جدول شماره ( )4تمهای تلﺎیقی آمده است .عدد ( )1نشاندهندهث تم حاصل از مصاحب ،
م
و عدد ( )2تم حاصل از ادبیات است .پس از جرح و تعدیل ،مجموعا  98تم در  16مقولا
شكل گرفت.
جدول  .4خألصهمقولهها و تمهای نهایی بهدستآمده از دو منبع
ردیف

مقوله ها

1

تقسیمکار ملی

تمهای استخراج شده

منبع تم

آمای منحق ای اعتبارات دستگاههای اجرایی در حوزه زیستفناوری

1

تصویب اعتبارات بودج زیستفناوری بر اساس مزیتهای منحق ای

1

تصویب اولویتهای زیستفناوری کشور در یك مرج

1

هماهنگی دستگاهها در تخصیص اعتبارات زیستفناوری

1

واگذاری اجرای اولویتها ب دستگاههای اجرایی بر اساس مزیتسنجی

1

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ردیف

مقوله ها

تمهای استخراج شده

منبع تم

جلوگیری از التقاط نهادی در بودج ریزی حوزه زیستفناوری

1

ایجاد نهاد بنیاد ملی علوم در کشور

1

تعیین مرج عالی تعیین خطمشیهای زیستفناوری

1

تغییر مثموریت و تقویت دستگاههای اجرایی موجود حااوزه زیسااتفناوری با
2

3

اصالح ساختار

جای ایجاد نهاد جدید

نهادی

شكلگیری نهادهای تخصصی حوزه زیستفناوری

1

ایجاد نهادهای توسع ای برای توسع علموفناوری

1

تجمی تقاضاهای حوزه زیستفناوری در بودج

1

هماهنگی دستگاههای سیاستگذار حوزه زیستفناوری

1

حذف دستگاههای موازی در زمین زیستفناوری

1

تقویت اعتبارات ستاد توسع زیستفناوری

1

تقویاات سااتاد

تقویت ساختار سازمانی ستاد توسع زیستفناوری

1

توسااااااااااع

پذیر نق ستاد زیسااتفناوری با عنوان دسااتگاه تخصصاای در تخصایص

زیستفناوری

بودج
ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات ستاد توسع زیستفناوری
اصالح قانون محاسبات عمومی (تمرکز بر نیل ب اهااداف با جااای تثکیااد باار
هزین کرد)

4

5

1
1
1

مقرراتزدایی در کشور

1

شﺎافیت در قانونها

1

رف خألهای قانونی

1

اصالح قانون حمایت از شرکتهای دان بنیان

1

اصالح قانون توسع و بهبود محیط کسبوکار

1

تمرکز بر فناوریهای کلیدی و حیاتی مانند زیستفناوری در قانون

1

اصااالح قااانون

اصالح شیوه معافیت شرکتهای دان بنیان از مالیات

1

حمایاااااات از

استﺎاده از معافیت مالیاتی برای توسع صنعت زیستفناوری

1

شااااارکتهای

تعری مشخص برای حمایت از پژوه های کاربردی در قانون

1

اصالح قوانین و
مقررات

دان بنیان

اصااالح فراینااد تااثمین مااالی از صااندوق نااوآوری و شااكوفایی ب ارای بخ ا
زیستفناوری

6

1

1

یبات و پایداری در خطمشی بودج ای

2

ایجاااد یبااات و

رعایت عدالت در خطمشی بودج ای

2

پایااااااداری در

رشد پایدار اقتصادی در خطمشی بودج ای

2

قوانین

رندسال بودن بودج

2

توج ب حسابداری نسلی

2

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

15
مختصات خطمشی
بودجهای...

ردیف

مقوله ها

تمهای استخراج شده
تﺎكیك سران آموزشی از بودج پژوه

7

منبع تم
بخ زیستفناوری

کاه تثییر سیاسیکاری در تصویب بودج های زیست فناری

1

تﺎكیك بودج عمومی از غیرعمومی

1

اصالح ساختار

عدم قانونگذاری در بودج و کاه تبصرهها و احكام

1

بودج کشور

رفاا همپوشااانی دسااتگاهها در بودجاا و حااذف موازیکاریهااای بخاا
زیستفناوری

8

رف دوبارهکاریها در بودج

1

همكاری مشترك بین دولت و بخ خصوصی در بودج بخ زیستفناوری

1

اهرمی بودن بودج زیستفناوری در تعامل با بخ غیردولتی

1

اهرمی بودج

زیستفناوری

1

ایجاد فرهنگ جذب مناب رقابتی در بخ زیست فناری

1

مسئل محور نمودن یا صنعت محور نمودن اعتبارات بخ زیستفناوری

1

استﺎاده از بودج ریزی عملیاتی در بخ زیستفناوری

1-2

توج ب استانداردهای بینالمللی

2

بودج ریزی مشارکتی

2

بودج ریزی سبدگون

2

بودج ریزی بر مبنای صﺎر

1-2

ارتباط بین اهداف کالن ،میانی و خرد در بودج ریزی بخ زیستفناوری

1-2

مكانیزم انگیزشی بودج

1

تصویب بودج بر اساس اولویتها و آیندهنگاری

1

تصویب طرحها بر اساس کاه هزین یا افزای درآمد

1

بودجااا ا ریزی

برنام محوری در تصویب بودج

1

عملیاتی

تﺎویض اختیار در بودج

1-2

مكانیزم قیمت تمامشده

1

اصااااااااااالح
رو هاااااااای
بودج ریزی

10

رف پراکندهکاریها در بودج بخ زیستفناوری

تقویاات نقاا

16

9

1
1

تحریااك هزینا کرد بخا خصوصاای در تحقیاات و توسااع در بودجا بخا
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1

تثکیاااد بااار بهااارهوری (کارایی اایربخشی) اعتباااارات تخصیصااای بخاا
زیستفناوری
تخصیص بودج بر مبنای عملكرد

1-2
1

ردیف

مقوله ها

11

اصااالح بودجا
پژوهشی کشور

12

اصااااااااااالح
مدلهای تثمین
مالی

13

اصالح مرحلا
دستورگذاری

14

زیرساااااااخت
فناااااااااااوری
اطالعات

15

رعایاات اصااول
بودج

تمهای استخراج شده

منبع تم

تجمی اعتبارات پژوهشی و تمرکز بودج بخ زیستفناوری

1

ارتباط بودج پژوهشی بخ زیستفناوری با تولید ناخالص داخلی

1

تصویب بودج زیستفناوری بر اساس اولویتها و آیندهنگاری

1

عدم تخصیص اعتبار پژوهشی زیستفناوری بر اساس سران

1

تصویب طرحهای پژوهشی حوزه زیستفناوری بر اساس مكانیزم رقابتی

1

رابكسازی فرایندهای تصویب طرحهای بخ زیستفناوری

1

تصویب طرحهای زیستفناوری بر اساس نظرات کارشناسی و اولویتها

1

کمك ب جذب مناب بینالمللی برای توسع زیستفناوری در کشور

1

مشارکت دولت -بخ خصوصی در حوزه زیستفناوری

1-2

توج ب خصوصیسازی

2

تثمین مالی متناسب با دوره عمر فناوریهای زیستی

1

سرمای گذاری برای توسع فناوریهای زیستی

1-2

توج ب شرکتهای کورک و متوسط در بودج

2

تقویت مدلهای جدید تثمین مالی نوآوری

1

تعیین اولویتهای بخشی زیستفناوری

1

توج ب وجود بازیگران مختل

2

تناسب ابزارهای اجرا با اولویتهای زیستفناوری

1

17

استﺎاده از پلتﺎرم شناسایی مسائل

1

مشارکت ینﺎعان در فرایند بودج ریزی

2

مختصات خطمشی
بودجهای...

شناسایی مراکز هزین

1

ایجاد پلتﺎرم مشترك تعری مسائل بخ زیستفناوری

1

ایجاد سامان جام تصویب طرحهای زیستفناوری

1

ایجاد سامان اطالعرسانی نتایج و ایرات طرحهای بخ زیستفناوری

1

سامان آماری بودج پژوهشی

1

فرمانپذیر بودن بودج

1-2

رعایت اصل جامعیت بودج

1-2

رعایت اصل شاملیت بودج

1

رعایت اصل انعحافپذیری بودج

1-2

رعایت اصل تخمینیبودن درآمدها

1-2

نق هماهنگکنندگی بودج

1-2

رعایت اصل تحدیدبودن هزین ها

2

شﺎافیت در بودج

1-2
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16

تمهای استخراج شده

منبع تم

مقوله ها

اصالح نق نظارتی دیوان محاسبات کشور

1

وجود دستگاه نظارتی تخصصی در بخ زیستفناوری

1-2

نظارت بر هزین

تحابت هزین کرد با اهداف بخ زیستفناوری

1

کرد اعتبارات

تقویت نق نظارتی سازمان برنام

1

بهرهمندی سازمان برنام از دستگاههای تخصصی در امر نظارت

1

نظارت بر بودج شرکتهای دولتی

1

تقسیم کار ملی :بر اساس نظر مصاحب شوندگان و نتایج محالع ادبیات تحقیت ،آمااای
منحقاا ای اعتبااارات بودجاا ای و غیربودجاا ای دسااتگاههای اجرایاای فعااال در زمیناا
زیستفناوری و تصویب و تخصیص اعتبارات بر اساس مزیتهای منحق ای و استانی تثییر
بسزایی در افزای ایربخشی اعتبااارات و توسااع زیسااتفناوری خواهاد داشاات .همچنااین
تصااویب اولویتهااای زیسااتفناوری کشااور در یااك نهاااد قااانونی و واگااذاری اج ارای
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اولویتهای مصااوب با دسااتگاههای اجرایاای باار اساااس مزیتساانجی و تعیااین وظااای
دستگاههای اجرایی مختل و هماهنااگ نمااودن دسااتگاهها بااا یكاادیگر از طریاات مرجا
تصویب ،موجبات توسع زیستفناوری در کشور را فراهم خواهد نمود.
اصالح ساختار نهادی :یكی از مقول های مورد تثکید مصاحب شوندگان اصالح ساختار
نهادی در کشور در زمین علموفناوری است .اصالح ساااختار نهااادی دارای زیرمقولا هایی
شامل جلوگیری از التقاط نهادی در بودج ریزی در زمین علموفناااوری ،ایجاااد نهاااد بنیاااد

ملاای علااوم 1در کشااور ،تعیااین مرجا عااالی تعیااین خطمشاایهای زیسااتفناوری ،تغییاار
مثموریت و تقویت دستگاههای موجود ب جای ایجاااد نهاااد جدیااد ،شااكلگیری نهادهااای
تخصصی ،ایجاد نهادهای توسع ای ،تجمی تقاضاها در بودج برای رف نیازها ،هماهنگی
دستگاههای سیاستگذار و حذف دستگاههای مااوازی در زمینا زیسااتفناوری میباشااد.
درحالحاضر ،در کنار کوزارتخان علوم ،تحقیقات و فناوری» و کوزارت بهداشت ،درمان و
آموز پزشكی» ب عنوان دو وزارتخان اصلی حوزه علموفناوری ،معاونت علمی و فناااوری
رئیس جمهور هم از سال  1385و ب دستور مقااام معظاام رهبااری بارای راهباری حوزههااای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مرتبط با نخبگان و ارتباط صنعت و دانشگاه ایجاد شده است کا یكاای از بااازیگران اصاالی
حوزه علموفناوری است .در کنار این دستگاهها ،زیستفناوری ب دلیل گسااتره ایرگااذاری و
کارکرد ،با سازمان حﺎاظت از محاایط زیساات و وزارتخانا های جهاااد کشاااورزی ،دفاااع و
پشتیبانی نیروهای مسلم ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،صنعت ،معدن و تجااارت و نﺎاات
ارتباطی تنگاتنگ دارد .از طرفی دیگر ،شااوراهایی ماننااد شااورای عااالی انقااالب فرهنگاای،
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری ،شورای گسااتر وزارت علااوم و شااورای گسااتر
وزارت بهداشت در زمین زیستفناوری ایرگذار هستند .با توجا با ایاان گسااتردگی حااوزه
عملكرد ،اصالح ساختار نهادی حوزه علموفناوری بی ازپی احساس میشود.
تقویت ستاد توسعه زیستفناوری :با توج ب تغییرات ایجاد شده در ساختارهای دولتی و
ایجاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهااوری در دولاات نهاام ،بااا شااكلگیری سااتادهای
م
توسع فناوریهای راهبردی با مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی ،عمال وظای شااورای
عالی زیستفناوری (مصوب سال  1384در دولت هشتم) در قالب ساختار جدیدی با عنااوان
کستاد توسع زیستفناوری» اجرایی شد بر مبنای مصوب جلس  705شورای عااالی انقااالب
فرهنگی و ابالغی شماره /90/14064د مااورخ  1390/10/27رئیسجمهااور وقاات ،سااتاد
توسع زیسااتفناوری (وابساات با معاوناات علماای و فناااوری رئیسجمهااور) مرجا اصاالی
سیاستگذاری ،برنام ریزی ،راهبری اجرایی ،هماهنگی و رصد در حوزه زیستفناوری است
ک ب تدوین برنام های اجرایی در رارروب نقش جام علمی کشور و سیاسااتهای شااورای
عالی انقالب فرهنگی و اسناد باالدستی کشور میپااردازد .بااا عنایاات با گذشاات نا سااال از
شكلگیری ستاد توسع زیستفناوری ،اختیارات دادهشده ب ستاد با وظای محولا همخااوان
نبوده و در مصاحب های انجام شده ،بر تقویت اعتبااارات و ساااختار سااازمانی سااتاد ،پااذیر
نق ستاد ب عنوان دستگاه تخصصی هماهنگکننااده در تخصاایص بودجا  ،ایجاااد ضاامانت
اجرایی برای مصوبات ستاد تثکید شده است.
اصالح قوانین و مقررات :بر مبنای نتیج پژوه  ،یكی از موان توسع زیسااتفناوری
در کشور ،عدم شﺎافیت قوانین و مقررات موجود و بروکراسی اداری ناشی از آنها و خألهای
قانونی میباشد .در این مقول بر اصالح قانون محاسبات عمومی با تمرکز بر نیل ب اهااداف
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قانونی ب جای تثکیااد باار هزینا کرد و نظااارت بعااد از خاارج ،مقرراتزدایاای در کشااور در
زمین های مختل باالخص اعحای مجااوزات و موافقتهااای اصااولی و وورد محصااوالت
جدید زیستفناوری ب بازار در زمین های کشاااورزی و دارویاای ،همچنااین رفا خألهااای
قانونی در زمین های نوظهور زیستفناوری ،اصالح قانون حمایت از شرکتهای دان بنیان
در بخ های اولویتدار و اصالح قانون توسع و بهبود محیط کسبوکار تثکید شده است.
اصالح قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان :قانون حمایت از شاارکتها و مؤسسااات
دان بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات (مصوب  1389مجلااس شااورای اسااالمی)
ب عنوان نخسااتین قااانون مصااوب در تاااری جمهااوری اسااالمی ایاران در زمینا حمایاات از
همافزایی علم و یروت ،توسع اقتصاد دان محور ،تحقت اهداف علماای و اقتصااادی (شااامل
گستر و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیت و توسااع (شااامل طراحاای و
تولید کاال و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارز افزوده فراوان است .در این قااانون و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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آییننام اجرایی و اصالحی های آن ،مزایای فرواناای بارای شارکتها و مؤسسااات دان بنیااان
برشمرده شده است .عمومیبودن قااانون و واگااذاری بساایاری از امااور با کااارگروه تشااخیص
شرکتهای دان بنیان (برخألف متن مصرح قانون و وابستگی موضوع ب شورای عالی علااوم،
تحقیقات و فناوری) و همچنین نوین بودن تجرب تصویب و اجارای رنااین قااانونی در سااحم
کشور برای شرکتهای دان بنیان ،مشكالتی را با خااود با هماراه داشاات اساات .خبرگااان در
مصاحب های انجام شده با لزوم تمرکز بر فناوریهای کلیدی و حیاتی در قانون ،اصالح شاایوه
معافیت مالیاتی شرکتهای دان بنیان و تغییر معافیت کاماال با اعتبااار مالیاااتی ،اسااتﺎاده از
معافیت مالیاتی یا اعتبار مالیاااتی بارای توسااع صاانعت زیسااتفناوری (پااذیر هزینا های
تحقیت و توسع زیستفناوری معااادل اعتبااار مالیاااتی) ،تعریا مشااخص بارای حمایاات از
پژوه های کاربردی در قانون ،اصالح فرایند تثمین مالی توسط صندوق نوآوری و شااكوفایی
و شﺎافیت نق صندوقهای پژوه و فناوری در ارتباط با ایاان قااانون و صااندوق نااوآوری و
شكوفایی اشاره نمودند.
ایجاد ثبات و پایداری در قوانین :مشارکت کنندگان در پژوه

معتقد بودند یبااات و

پایداری در خط مشی بودج ای و رعایت عدالت در آن و توج ب رسیدن ب رشد پایاادار

اقتصادی در بودج از طریت فناوری های کلیدی و همچنین رندسال بودن بودج و توج
ب ا حسااابداری نساالی کمااك شااایانی ب ا توسااع فناااوری در کشااور خواهااد نمااود.
م
رندسال نمودن بودج و تصویب اعتبارات زیسااتفناوری باارای دوره کوتاهماادت مااثال
 5سال بر مبنای نیاز کشور و هماهنگی آن با مصوبات شورای عالی انقااالب فرهنگاای و
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری ،کمااك زیااادی باارای برناما ریزی ایاان حااوزه و
توسع زیست فناوری در کشور و روشی برای رسیدن ب رشد پایدار اقتصااادی در کشااور
خواهد بود.
اصالح ساختار بودجه کشور :اصالح ساختار بودج کشور با هدف افازای ایربخشاای
مناب تخصیص دادهشده ب فعالیتها ،جدا از منب تثمین مااالی آن (نﺎاات ،مالیااات و ،)...
مورد تثکید مصاحب شوندگان قرار داشت .تمهای فرعی ب دستآمده از مصاحب ها و ادبیات
شامل کاه تثییر سیاسیکاری در تصویب بودج  ،تﺎكیك بودج عمومی از غیرعمااومی،
عدم قانونگذاری در بودج و کاه

تبصرهها و احكام و تبدیل تبصرههای تكراری سااالیان

ب احكام دائمی در صورت نیاز ،رف همپوشانی دستگاهها در بودج و حذف موازیکاااری،
رف پراکندهکاریها در بودج و هماااهنگی دسااتگاهها و بودجا تخصیصاای با آنهااا ،رفا
دوبارهکاریهااا در بودجا و تﺎكیااك ساران آموزشاای از بودجا پااژوه در قااانون بودجا
میباشااد .خبرگااان حااوزه بودج ا ریزی در مصاااحب ها تثکیااد داشااتند س ا مااورد حااذف
موازیکاری دستگاهها ،رف پراکندهکاری دستگاههای اجرایی و رف دوبارهکاری دسااتگاهها
و سازمانها و دانشگاهها و پژوهشگاهها در این زمین تخصصی موجب افاازای ایربخشاای
اعتبارات محدود تخصیصی ب حوزه زیستفناوری میشود.
م
تقویت نقش اهرمی بودجه :بودج نباید صرفا ب مثاب پول توجیبی دولت و دسااتگاههای
اجرایی دیده شود .توج ب همكاری مشااترك بااین دولاات و بخا خصوصاای در بودجا و
اهرمیبودن بودج در تعامل با بخ غیردولتی و استﺎاده از اعتبااارات دولتاای بارای جااذب
مناب غیردولتی ب بخ زیسااتفناوری حااائز اهمیاات اساات .بودجا و خطمشاای بودجا
زیستفناوری باید ب گون ای باشد ک هزین های انجامشده توسط کسبوکارهای غیردولتاای
در زمین تحقیت و توسع در بخ زیستفناوری را افزای دهد .بودج بایااد تحریكکننااده
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افزای هزین بخ غیردولتی در تحقیت و توسع  1باشد ن افزای هزینا بخا دولتاای در
تحقیت و توسع 2؛ هررند دولت عالقمند ب افزای هزین های تحقیت توسع دولتی اساات،
اما بودج دولتی بایااد کمكاای بارای افازای

مناااب ورودی از بخا غیردولتاای با حااوزه

زیستفناوری باشد .همچنین خطمشی بودج ای کشور باید ایجاااد فرهنااگ جااذب مناااب
رقابتی از طریت بودج را توسع داده و اعتبااارات محاادود زیسااتفناوری مبتناای باار مساائل
محوری یا صنعت محوری ،با هدف کسب و تولید دان فنی برای حل مسائل و مشااكالت
صنای ب منظور ارتقااای محصااوالت ،با طرحهااا و پروژههااای دانشاامندان و دسااتگاههای
اجرایی تخصیص یابد.
اصالح روشهای بودجهریزی :تغییر نگر در بودج ریزی و اصالح رو بودجا ریزی
افزایشی در قوانین بودج در این مقول مورد تثکیااد مصاحب شااوندگان قارار گرفاات .توجا با
اسااتانداردهای بینالمللاای ،اسااتﺎاده از بودجاا ریزی عملیاااتی ،بودجاا ریزی مشااارکتی،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بودج ریزی سبدگون و بودج ریزی بر مبنای صﺎر از تمهای فرعی این مقول است.
بودجهریزی عملیاتی :استقرار نظام بودج ریزی عملیاتی در قوانین برنام رهارم توسع
(مواد  138و  ،)144برنام پنجم توسع (ماده  ،)195برنام ششم توسع (ماااده  ،)7قااانون
مدیریت خاادمات کشااوری (ماااده  )16با منظور افزای کارآیاای ،بهرهوری و استقرار نظام
کنترل نتیج و محصول ،تدوین استانداردهای ملی حسابداری طرح تملک داراییهااااااای
سرمای ای و تعیین دقیت عملكرد حسابهاااای سرمای گذاری بخ عمومی و تعیین قیمت
تمامشده طرحها مورد تثکید قرار گرفت است .ارتباط بین اهداف کالن ،میانی و خرد ،ایجاد
مكانیزم انگیزشی در بودج  ،تصویب بودج بر اساس اولویتهااا و آیناادهنگاری ،تصااویب
طرحها بر اساس کاه هزینا یااا افازای درآمااد ،برناما محااوری در تصااویب بودجا ،
تﺎویض اختیار در بودج  ،مكانیزم قیمت تمامشده ،تثکید بر بهارهوری (کارایی اایربخشی)
اعتبااارات تخصیصاای و تخصاایص بودج ا باار مبنااای عملكاارد از جمل ا تمهااای فرعاای
ب دستآمده در این مقول میباشد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اصالح بودجه پژوهشی کشور :ب اعتقاد مصاحب شااوندگان ،تجمیا اعتبااارات پژوهشاای
زیستفناوری و تمرکز آن در بودج در ردیﺎی مشخص و سپس تخصیص آن ب دسااتگاهها باار
اساس مكانیزمی شﺎاف موجبات افزای ایربخشی اعتبارات را فراهم میکند .از دیگر تمهااای
فرعی ب دستآمده در این بخ میتوان ب ارتباط بودج پژوهشی با تولید ناخالص داخلاای و
تخصاایص درصاادی از

باا پااژوه در زمیناا زیسااتفناوری ،تصااویب بودجاا

زیستفناوری بر اساس اولویتهای مصوب و آیندهنگاریهای انجامشده در این بخ  ،عدم
تخصیص اعتبار پژوهشی بر اساس سران دانشجو ب دانشگاهها و مراکااز پژوهشاای ،تصااویب
طرحهای زیستفناوری بر اساس مكانیزم رقابتی بین اع ای هیئت علمی و مراکز پژوهشاای،
رابكسازی فرایندهای تصویب طرحهای پژوهشاای و تصااویب طرحهااا باار اساااس نظارات
کارشناسی و اولویتها و کاه سیاسیکاری در این زمین  ،اشاره نمود.
اصالح مدلهای تأمین مالی :این مقول هﺎت تم فرعی شامل کمااك با جااذب مناااب

بینالمللی برای توسااع زیساتفناوری در کشااور ،مشااارکت دولت ابخ خصوصاای 1در
توسع این فناوری در کشور ،توج ب خصوصیسازی زیرساااختهای غیرحاااکمتی ،تااثمین
مالی متناسااب بااا دوره عماار فناااوری در اعتبااارات تخصیصاای با دسااتگاههای اجرایاای و
پژوهشی ،سرمای گذاری برای توسع زیستفناوری در کشور ،توج ب شرکتهای کورااک
و متوسط در توسع این فناوری در بودج  ،تقویت مدلهای جدید تثمین مالی نوآوری مانند
سرمای گذاری جسوران است.
اصالح مرحله دستورگذاری :دسااتورگذاری ،نخسااتین و بلكا حساااسترین مرحلا از
ررخ خطمشی است ک ب شیوه پیدا شدن یااا نشاادن مسااائل ،آن رنانکا شایسات توجا
حكومت باشد میپردازد .آنچ در این مرحل روی میدهد ،بر کاال مراحاال بعاادی ررخا
خطمشی و پیامدمدهای آن ایری قحعی میگذارد .ب اعتقاااد مشااارکتکنندگان در تحقیاات،
تعیین اولویتهای زیست فناوری ،توج ب وجود بازیگران مختل  ،تناسب ابزارهای اجارا
با اولویتها ،استﺎاده از پلتﺎرم شناسااایی مسااائل ،مشااارکت ینﺎعااان در فراینااد بودجا و
شناسایی مراکز هزین بسیار حائز اهمیت است.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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زیرساخت فناوری اطالعات :مصاحب شااوندگان معتقااد بودنااد ایجاااد پلتﺎاارم مشااترك
تعریاا مسااائل در زمیناا زیسااتفناوری ،ایجاااد سااامان جااام تصااویب طرحهااای
زیستفناوری ،ایجاد سامان اطالعرسانی نتایج و ایرات طرحهای اجراشده و سامان آماری
بودج پژوهشی حوزه زیستفناوری تثییر زیادی در رفا دوبارهکاریهااا و پراکناادهکاریها
خواهد داشت.
رعایت اصول بودجه :بر اساس نتااایم ب دسااتآمده از مصاااحب ها و ادبیااات تحقیاات،
رعایاات اصااول بودج ا ماننااد اصاال جامعیاات بودج ا  ،اصاال شاااملیت بودج ا  ،اصاال
انعحافپذیری بودج  ،اصل تخمینیبودن درآمدها ،اصل هماهنگکنناادگی بودجا  ،اصاال
تحدیدی بودن هزین ها ،اصل شﺎافیت در بودج و توج ب آنها در هم زمین ها کمكی برای
توسع کیﺎی و کمی زیستفناوری خواهد بود .همچنین تثکید بر فرمانپذیر بودن بودج در
زمین فناوریهای نوظهور و کمك ب حل مسائلی ک بااا قواعااد عمااومی بودجا قاباال رفا
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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نیستند ،مشهود بود.
نظارت بر هزینهکرد اعتبارات :تمهااای فرعاای ایاان مقولا عبارتانااد از :اصااالح نقا
نظارتی دیوان محاسبات کشور ،وجود دستگاه نظارتی تخصصی ،تحابت هزین کرد با اهداف
مندرج در مصوبات مراج و اسناد باالدست ،تقویت نق نظارتی سازمان برنام و بودج ،
بهرهمندی سازمان برنام از دستگاههای تخصصی در اماار نظااارت باار هزینا کرد اعتبااارات
حوزه زیستفناوری و نظارت بر بودج شاارکتهای دولتاای بارای پرداخاات سااهم خااود در
پژوه .
در نهایت مختصات خطمشی بودج ای مناسب بارای توسااع زیسااتفناوری در قالااب
شكل شماره ( )1آمده است:

تقسیم کار
ملی

اصالح
ساختار
نهادی

نظارت بر
هزینه کرد
اعتبارات

تقویت ستاد
توسعه
ز یستفناوری

رعایت اصول
بودجه

ز یرساخت
فناوری
اطالعات

اصالح قوانین
و مقررات

مختصات خط مشی
بودجه ای

اصالح قانون
حمایت از
شرکتهای
دانش بنیان

اصالح مرحله
دستورگذاری

اصالح
مدلهای
تأمین مالی

ایجاد ثبات و
پایداری در
قوانین
اصالح بودجه
پژوهشی
کشور

اصالح
ساختار
بودجه کشور
تقویت نقش
اهرمی بود

اصالح
روشهای
بودجهر یزی

بودجهر یزی
عملیاتی

شكل  .1مختصات خطمشی بودجهای مناسب برای توسعه زیستفناوری در کشور

 .6بحث و نتیجهگیری

همانطورکا مشااخص اساات با منظور تحقاات توسااع زیسااتفناوری در کشااور از مساایر
خطمشی بودج ای الزاماتی باید رعایت شااود کا از آن جملا و باار اساااس نتااایج تحقیاات
میتوان ب این موارد اشاره کرد :تقسیم کار ملی ،اصالح ساختار نهادی ،تقویت ستاد توسع
زیستفناوری ،اصالح قوانین و مقررات و ایجاد یبات و پایداری در آنهااا ،اصااالح ساااختار
بودج کشور ،تقویت نق اهرمی بودجا  ،اصااالح رو هااای بودجا ریزی بااا تثکیااد باار
بودج ریزی عملیاتی ،اصالح بودج پژوهشی کشور ،اصالح مدلهای تثمین مالی ،اصالح
مرحلا دسااتورگذاری ،زیرساااخت فناااوری اطالعااات ،نظااارت باار هزینا کاارد اعتبااارات
تخصیصی ب حوزه زیستفناوری .در ادام ب تشریم هریک از ابعاد مدل میپردازیم:
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تقسیم کار ملی :طبت نتایج تحقیت حاضر ،یكی از ویژگیهای خطمشی بودج ای بارای
توسع زیستفناوری در کشور ،تقسیم کار ملی است؛ رراک عاادم تقساایم کااار ملاای بااین
دستگاههای اجرایاای فعااال در زمینا زیسااتفناوری موجااب کاااه ایربخشاای اعتبااارات
تخصیصی ب حوزه زیسااتفناوری و افازای

موازیکاریهااا و دوبارهکاریهااا بااین مراکااز

پژوهشی میشود .بااا عنایاات با گسااتردگی حوزههااای عملكااردی زیسااتفناوری اعاام از
سالمت ،دارو ،واکسن ،دریا ،غذا و کشاورزی ،صاانعت و  ...و پهناااوری ایاران اسااالمی و
وجود مزایای منحق ای متﺎاوت در اسااتانهای مختلا  ،ضااروری اساات تقساایم کااار بااین
دستگاهها صورت گرفت و ب همان مبنا اعتبارات تخصیص یابد .با عنوان مثااال ،طرحهااای
م
حوزه زیستفناوری دریا و آبزیان آب شور صاارفا در اسااتانهای حاشاای و همسااای دریااای
خزر ،خلیجفارس و دریای عمان و از طریاات دسااتگاههای اجرایاای اسااتانی مربوطا انجااام
م
پذیرد و اعتبارات حوزه دریا مثال ب استانهای حاشی کویر داده نشود.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اصالح ساختار نهادی :پراکندگی و تعدد دستگاههای اجرایی فعال در زمین زیسااتفناوری
موجب سردرگمی فعاالن عرص زیستفناوری و پژوهشگران و پراکندهکاری در کشور و اتااالف
مناب میشود .در بسیاری از کشورها ،بنیاد ملی علوم یااا نهااادی مشاااب وجااود دارد کا وظیﺎا
سیاستگذاری در زمین علموفناوری و پژوه و برونسپاری طرحهای پژوهشاای را باار عهااده
دارد .با ایجاد معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور ،این نق میتوانست توسااط آن معاوناات
م
ایﺎا شود ولی ب دلیل جایگاه قانونی پایینتر آن نسبت ب وزارتخان ها و سایر دستگاهها ،عمال این
نق محدود ب اعتبارات داخلی آن معاونت شده است.
تقویت ستاد توسعه زیستفناوری :تقویت نق و جایگاه سااتاد توسااع زیسااتفناوری
ب عنوان مرج اصلی سیاستگذاری و برنام ریزی و هماهنگی در حوزه زیستفناوری بااین
دستگاههای اجرایی ،در کنار اصالح ساختار نهادی ،کمك شایانی بارای ضاامانت اجرایاای
مصوبات ستاد است .تصویب اولویتهای زیستفناوری در سااتاد توسااع زیسااتفناوری
متشااكل از  6وزیاار و  3معاااون رئیسجمهااور و اجارای آن توسااط دسااتگاههای اجرایاای و
تخصیص اعتبارات بر مبنای مصو بات این ستاد ،نیازمند تقویاات جایگاااه ساتاد نساابت با
دستگاههای همعرض است .در حااال حاضاار ،دسااتگاههای اجرایاای ،دانشااگاهها و مراکااز

پژوهشی فعال در زمین زیستفناوری وظیﺎا ای بارای تبعیاات از مصااوبات سااتاد متصااور
م
نیستند و صرفا در صورت تثمین اعتبارات پژوهشی از سوی سااتاد بااا سااتاد مااذکور تعاماال
خواهند کرد و ارتباطی سیستماتیك وجود ندارد.
اصالح قوانین و مقررات :پراکندگی قوانین و عدم شﺎافیت در برخی از آنهااا و همچنااین
خألهای قانونی در زمین زیستفناوری موجب کاااه ایربخشاای و از بااین رفااتن مناااب و
زمان میشود .قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دان بنیان و تجاریسازی نوآوریهااا
و اختراعات (مصوب  1389مجلس شورای اسالمی) یكی از قوانینی اساات کا در برخاای
زمین ها مانند معافیت مالیاتی نیازمند اصالح است؛ ب گون ایکا بتااوانیم با جای معافیاات
قحعی مالیاتی ب شرکتهای دان بنیان حوزه زیستفناوری ،با شاارکتها اعتبااار مالیاااتی
م
داده و آن شرکتها صرفا بتوانند آن را در زمین تحقیت و توسع زیستفناوری هزین نماینااد.
م
درحالحاضر ،مالیات این شرکتها کامال معاف بوده و نظارتی بر هزین کرد مبلاام معافیاات
در توسع صنعت زیستفناوری وجود ندارد.
اصالح ساختار بودجه کشور :مناب بودج ای کشور محدود بوده و شاایر نﺎاات با طااور
دائمی باز نخواهااد بااود و از طرفاای دیگاار بودجا کشااور سااالیان سااال از موازیکاریهااا،
دوبارهکاریها و پراکندهکاریها رنااج میباارد .شااﺎافیت بودجا های تخصیصاای با حااوزه
زیستفناوری و هزین کرد آن و ایجاد ان باط مالی نیز بر افزای ایربخشی مناب تخصیص
داده شده ب فعالیتها کمك میکند .از طرفی دیگر ،بودج باید فرمانپذیر باشد و با عنوان
ابزاری برای کمك ب مسائل و مشكالت صنای در خاادمت دسااتگاههای اجرایاای باشااد نا
اینك دستگاهها و اشخاد در خدمت بودج باشند .درحالحاضر بودج کشور ب صااورت
سالیان تصویب شده و امكان برنام ریزی را از دستگاههای سیاستگذار ساالب مینمایااد.
بنابراین ،ایجاد مناب پایدار درآمدی در بودج و رندسال نمودن بودج در امر برناما ریزی
کمكحال برنام ریزیان و دستگاههای اصلی این حوزه است.
م
تقویت نقش اهرمی بودجه :برای کمك ب توسع زیستفناوری در کشااور صاارفا نبایااد با
مناب دولتی تثکید کرد و اعتبارات دولتاای حااوزه زیسااتفناوری بایااد بتوانااد محاارك و مشااوق
بخ غیردولتی برای هزین کرد در این زمین باشد .ب عبارتی دیگر هزین کرد بخ غیردولتاای
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در تحقیت و توسع (

) شاخصی مهم برای سنج موفقیت دولت در این زمینا اساات.

همچنین خطمشی بودج ای کشور باید ایجاد فرهنگ جذب مناب رقابتی از طریاات بودجا را
توسع داده و اعتبارات محدود زیستفناوری مبتنی بر مساائل محوری یااا صاانعتمحوری ،بااا
هدف کسااب و تولیااد دانا فناای بارای حاال مسااائل و مشااكالت صاانای با منظور ارتقااای
محصوالت ،ب طرحها و پروژههای دانشمندان و دستگاههای اجرایی تخصیص یابد .اسااتﺎاده
از رو هایی مانند مشارکت بخ دولتی و خصوصی در تثمین مالی طرحها نیز مهم است.
اصالح روشهای بودجهریزی :ارتباط بین اهداف کالن ،میااانی و خاارد بااا نا تساابیم
بودج محقت خواهد شد و کشورها ناگزیر از جایگزینی رو هااای ساانتی بودجا ریزی بااا
رو های نوینی مانند بودج ریزی عملیاتی میباشند .در رو بودج ریزی عملیاااتی ،داده
و ستانده بااا یكاادیگر مقایسا شااده و ایربخشاای اعتبااارات ساانجیده میشااود و تخصاایص
اعتبارات بر مبنای عملكرد قبلی است و رنانچ دستگاهی در زمین زیستفناوری عملكاارد
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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محلوبی نداشت باشد ،تخصیص مناب جدید ریزی جر اتالف مناب دولت نیست.
اصالح بودجه پژوهشی کشور :تصویب و تخصیص اعتبااارات باار اساااس ساران و باادون
توج ب پژوه و حوزههای اولویتدار زیستفناوری ،نتیج ای جز اتااالف مناااب و افازای
بیروی مقاالت علمی را ب همراه نخواهد داشاات .درحالحاضاار و بااا عنایاات با تخصاایص
اعتبارات بر اساس سران دانشجو یا هیئت علمی و با توجا با پراکناادگی اعتبااارات پژوهشاای
زیستفناوری بین دستگاههای اجرایی متعدد و فرایندهای تصویب طرح متنوع بین دسااتگاهها
و عدم وجود پلتﺎرمی بارای همآوایاای تصاویب طرحهااا در ایاان زمینا  ،ایرگااذاری اعتبااارات
ب شدت کاه مییابااد .بنااابراین ،بایااد بااا ایجاااد نهااادی مرجا بارای تصااویب طرحهااای
زیستفناوری در سحم کشور و تجمی اعتبارات پژوهشاای مربوطا و فراخااوان عمااومی بااین
کلی پژوهشگران با فرصت برابر ،ب رشد و توسع زیستفناوری در کشور کمك نماییم.
اصالح مرحله دستتورگذاری :دسااتورگذاری نخسااتین و بلكا حساااسترین مرحلا از
ررخ خطمشی است ک ب شاایوه پیداشاادن یااا نشاادن مسااائل ،آنچنانکا شایساات توجا
حكومت باشد ،میپردازد .آنچ در نخستین مرحل فرایند خطمشی روی میدهااد ،باار کاال
مراحل بعدی ررخ خطمشی و پیامدهای آن ایری قحعی میگذارد.

زیرساخت فناوری اطالعات :استﺎاده از زیرساخت مناسب فناوری اطالعات در کمك
ب تسهیل در شناسایی مسائل زیستفناوری ،ایجاد فرصت برابر برای کلیا پژوهشااگران در
زمین طرحهای پژوهشی ،اطالعرسانی برنام های دولت در حمایت از تجاریسازی نتاایج
تحقیقات ،اعالم عمومی اولویتهای ملی و منحق ای زیستفناوری ،ایجاد سااامان جااام
ملی تصویب طرحهای زیستفناوری ،ایجاد سامان اطالعرسانی نتایج و ایرات طرحهااای
اجراشااده ،ایجاااد شااﺎافیت در اعتبااارات پژوهشاای و در نهایاات در رف ا دوبارهکاریهااا و
پراکندهکاریها تثییر زیااادی خواهااد داشاات و ایرگااذاری اعتبااارات تخصیصاای با بخا
زیستفناوری را افزای میدهد.
نظارت بر هزینهکرد اعتبارات :نظارت بر هزین کرد کمك شایانی باار کاااه انحاراف از
برنام ریزیهای انجام شده یا تخصیص بی از نیاز خواهد داشت .سازمان برنام و بودجا
ب عنوان دستگاه اصلی تخصیص اعتبار میتواند از دستگاههای تخصصاای ماننااد معاوناات
علمی و فناوری ،وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی برای نظارت بر طرحهای حوزه
زیستفناوری استﺎاده نماید و ب اینوسیل غیر از ظاهر هزین کرد ب میزان دستیابی ب نتااایج
اولی مورد انتظار نیز دسترسی داشت باشند.
 .7پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی

با عنایت ب نتایج تحقیت حاضر ،پیشنهادات زیر برای رشد و توسع زیستفناوری در کشور
ارائ میشود:
 .1در اصالحات ساختاری بودج کل کشور ،فصل توسع علموفناوری (یكی از فصول
هﺎتگان ا بودج ا کاال کشااور) بااا تثکیااد باار فناوریهااای جریانساااز و آیناادهنگر ماننااد
زیستفناوری تهی و تدوین شود؛ ب گون ایک میزان اعتبارات مصوب این بخا شااﺎاف و
روشن باشد و از طرف دیگر در جداول بودج  ،دستگاههای فعال ،مسئول و دارای نقا در
این بخ نیز معین شوند.
 .2باا منظور کاااه موازیکاریهااا و دوبارهکاریهااا در سااحم کشااور و در بااین
دستگاههای اجرایی ،اعتبارات بخ پژوه کشور شااﺎاف و روشاان شااده و نساابت آن بااا
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تولید ناخالص داخلی در سحم معقول تعیین شود .ایاان اعتبااارات در اختیااار یااک دسااتگاه
اجرایی فرابخشی با عنوان بنیاد ملی علوم قرار گیرد.
 .3سامان جام اعتبارات پژوهشی و فناوری کل کشور توسط بنیاد ملی علوم راهاندازی شده و
پس از تعیین اولویتهای بخ زیستفناوری ،کلی متقاضیان دریافت اعتبارات پژوهشی (اعم از
اساتید دانشگاهی و مراکز پژوهشی) نسبت ب ارائ طرح در رارروب اولویتهای مصوب اقاادام
نمایند .تصویب طرحها نیز از طریت مكانیزم داوری و فارب از شخصمحوری باشد.
 .4تخصیص اعتبارات پژوهشی ب دانشگاهها و مراکز پژوهشی از حالت سران دانشجو
خارج شده و جذب دانشجو در مقاط ارشد ،دکتری و پسادکتری در بخا زیسااتفناوری
منوط ب داشتن اعتبار مصااوب توسااط اساااتید راهنمااا (از محاال اعتبااارات متمرکااز بخا
پژوه در بنیاد ملی علوم) باشد.
 .5اولویتهای کشور در زمین زیستفناوری با مشارکت فعال و مؤیر هم دستگاههای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اجرایی فعال در زمین زیستفناوری مانند وزارت علوم ،تحقیقات و فناااوری ،وزارت جهاااد
کشاورزی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموز پزشااكی ،وزارت دفاااع و پشااتیبانی نیروهااای
مساالم ،وزارت نﺎاات ،سااازمان حﺎاظاات محاایط زیساات ،معاوناات علماای و فناااوری
رئیسجمهور و مؤسسات تابع آنها تعیین و تصویب شود.
 .6با توج با ماهیاات بینرشاات ای زیسااتفناوری و ارتباااط آن بااا علااوم مختلﺎاای همچااون
زیستشناسی ،شیمی ،فیزیک ،انﺎورماتیک ،کامپیوتر ،مكانیک ،الكترونیک ،برق و  ...برنام های
ترویجی مناسب در سحوح دان آموزی ،دانشجویی و صنای مرتبط ،طرحریزی و اجرا شود.
 .7تا زمان ایجاد بنیاد ملی علوم و تغییرات ساختاری کلی در حوزه علموفناوری کشور،
ساختار ستاد توسع زیستفناوری (وابساات با معاوناات علماای و فناااوری رئیسجمهااور)
ب عنوان مرج هماهنگکننده حوزه زیستفناوری در کشور بر اساس مصوب شورای عااالی
انقالب فرهنگی ،ب شرح زیر اصالح شود:
▪ اولویتهای کشور در زمین زیستفناوری ،با مشارکت کلی دستگاههای دارای نقا
در این زمین تعیین شود و از حالاات دسااتوری خااارج شااود .اولو یتهااای تعری شااده در
مقاط مشخص و متناسب با نیاز بازار و صنعت بازنگری شود؛

▪ بودج در اختیار ستاد توسااع زیسااتفناوری ،متناسااب بااا اولویتهااای تعیینشااده،
افزای یافت و در همین راستا نیز تخصیص یابد؛
م
▪ اعتبارات تخصیصیافت صرفا در بخ زیستفناوری (دارویی ،کشاورزی ،صنعتی و
دریا) و ب صورت متوازن و عادالن  ،هزین شده و دستگاههای نظارتی نسبت ب این موضااوع
اهتمام داشت باشند.
▪ فرایند تصویب طرحها در این ستاد با ح ور و مشارکت خبرگان امر انجام پذیرفتا و
از حالت فردمحوری خارج شود؛
▪ کلی فرایندهای جذب و پذیر و تصویب طرحها و حمایتهای تشویقی ستاد توسااع
زیستفناوری در یک سامان برخط انجام شده و نتایج طرحها نیز ب اطالع عموم برسد؛
▪ اعتبارات بخ زیستفناوری در اختیار دستگاههای اجرایی (ب غیر از سااتاد توسااع
زیستفناوری) در ردی های بودج مصوب کل کشور با هماهنگی و نظارت سااتاد توسااع
زیستفناوری و در راستای اولویتهای مصوب زیستفناوری هزین شود؛
▪ هزین کرد اعتبارات زیستفناوری دسااتگاههای اجرایاای از طریاات تصااویب طاارح در
سامان مشترا زیستفناوری انجام شود؛
▪ اعتبارات ستاد توسع زیستفناوری در همراستا نمودن اعتبارات دستگاههای اجرایاای
برای هزین نمودن در مسیر اولویتهای مصوب شورای ستاد ،بصااورت اهرماای و تشااویقی
مورد استﺎاده قرار گیرد؛
▪ اعتبارات سااتاد توسااع زیسااتفناوری در دو بخا اعتبااارات پژوهشاای (ماارتبط بااا
پژوهشااگران منﺎاارد و فناااوران) و اعتبااارات توسااع نااوآوری و تجاریسااازی (ماارتبط بااا
شرکتهای دان بنیان و فناور) ب صورت مجزا و شﺎاف اعالم شود؛
▪ اعتبارات ستاد توسع زیستفناوری در بخ

توسع نوآوری و تجاریسازی فناوری،

ب صورت اهرمی با بازیگران غیردولتی فعال در زمین تثمین مالی فناوری مانند صندوقهای
پژوه و فناوری ،صندوقهای حمایتی ،صااندوقهای ساارمای گذاری و  ...هزینا شااود و
م
مستقیما در اختیار مجریان قرار نگیرد.
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▪ پیشنهاد میشود بخشی از اعتبارات ستاد توسع زیستفناوری ب عنوان محرا و اهاارم
جذب اعتبارات بخ خصوصی شده و مناب مالی را از خارج از اکوسیستم نوآوری و حتی
بخ سنتی اقتصاد کشور برای بخ زیستفناوری جذب نماید؛
 .8مؤلﺎ ها و مقولا های ب دسااتآمده از تحقیاات حاضاار در قالااب تحقیاات دیگااری بااا
رو های کمی مورد ارزیااابی ،پاااالی و رتب بناادی قارار گرفتا و میازان اهمیاات آنهااا در
خطمشی بودج ای کشور تعیین شود.
 .9موارد زیر در تحقیتهای جداگان ای مورد بررسی و تحقیت قرار گرفتا و نتااایج آن در
اختیار عموم قرار گیرد:
▪ محالع تحبیقی ساختار بنیاد ملی علااوم در کشااورهای توسااع یافت و درحالتوسااع و
تثییر آن در رشد و توسع علموفناوری و رشد و توسع اقتصاد کشورها؛
▪ محالع تحبیقی ساختارهای حمایتی در زمین زیستفناوری در کشورهای توسع یافت
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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و درحالتوسع دنیا؛
 .10بودج بخ زیستفناوری ب عنوان نمون و پایلوت ،در طول اجارای برناما هﺎااتم
توسع اقتصااادی ،اجتماااعی و فرهنگاای جمهااوری اسااالمی ایاران ،ب صااورت پنجسااال و
متناسب با همان برنام تصویب و اجرا شود و دستگاههای اجرایی ب صورت سااالیان درگیاار
تصویب برنام و بودج سالیان حوزه زیستفناوری نشوند.
 .8سپاسگزاری

در پایااان از همكاااران عزیااز در معاوناات علماای و فناااوری رئیسجمهااور ،سااتاد توسااع
زیستفناوری و صندوق حمایت از سرمای گذاری زیستفناوری ک با حمایتهای معنااوی
خود در ب یمررسیدن تحقیت حاضر و بهتار انجاامشادن فعالیاتهاای مرباوط با مقالااا
تثییرگاذار بودهاند ،تقدیر و تشكر مینمایم.
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نظام (رویكردی حقوقی) .حقوق پزشكی.13-24 ،12 .
الیاسی ،مهدی؛ صﺎردوست ،عاطی ؛ و محمدروش سرا ،مریم ( .)1395بررسای نقا اساتراتژی ناوآوری بار
عملكرد نوآوران سازمانها (مورد محالع  :شرکتهای دان بنیان حوزه زیساتفناوری).انﺪیشاه ماﺪیری
راهبردی.183-202 ،)1(12 .
یداللهی فارسای ،جهاانگیر؛ و کالتهاایی ،زهارا ( .)1390رتب بنادی عوامال باومی ماؤیر در انتخااب راهبارد
تجاریسازی فناوری :محالع ی موردی صنعت زیستفناوری .انتصاد و تجارت نوین 27 .و .1-22 ،28
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