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 مقدمه

آن الزامات گردونه رقابت ماندن در ای به خود گرفته و باقیطی چند دهه گذشته، اقتصاد جهان رنگ و بوی تازه

شناسیم، برخالف  می« بنیاناقتصاد دانش»اقتصاد جدید که آن را با عنوان ای پیدا کرده است. در این تازه

تواند بقا و شکوفایی های تولید صنعتی نمیگذشته، دسترسی به منابع طبیعی، منابع مالی یا زیرساخت

 هاشرکتها و کشورها را تضمین کند. امروز نوآوری و به ویژه نوآوری مبتنی بر فناوری به مزیت اصلی شرکت

ها در توسعه سهم کشورها از اقتصاد جهان را میزان مشارکت آنتبدیل شده است و در میدان رقابت  و کشورها

اختصاص میلیاردها دالر به تحقیق و توسعه در مرزهای دانش و فناوری در کشورهای کند. فناوری تعیین می

 .یافته و در حال توسعه، گویای بخشی از این واقعیت استتوسعه

بنیان از منظر دیگری نیز اهمیت دارد و آن، همسویی با اقتصاد مقاومتی به در کشور ما، توسعه اقتصاد دانش

بدیل داخلی، های بیهای کالن نظام است. شرایط ژئوپلتیکی، تحوالت جهانی و ظرفیتعنوان یکی از سیاست

ت و امروز بر کسی پوشیده نیست که ای کشور نشانده اسهای توسعهرا در صدر سیاست« اقتصاد مقاومتی»

یکی از ارکان گذرد، سازی فناوری میکه راه آن از تقویت توان بومی برای توسعه و تجاریبنیان اقتصاد دانش

آوری ملی برای کاهش تردید یکی از راهکارهای اصلی تقویت تاببیشود. اقتصاد مقاومتی محسوب می

مبتنی بر  های اقتصادی، تقویت توان داخلیبحران کرونا یا تحریمهایی نظیر پذیری کشور در بحرانآسیب

 است.  دانش و فناوری های بومی

اقتصاد و به رغم همه موانع و مشکالت، های ارکان مختلف نظام، با تاکیدات مقام معظم رهبری و تالش

های اسبی با ظرفیتای داشته است. اما وضع موجود آن تنهای قابل مالحظهبنیان در کشور پیشرفتدانش

های خود در عرصه تولید ایم موفقیتفراموش نکنیم که ما هنوز نتوانستهبخش نیست. کشور ندارد و رضایت

 علم را در عرصه توسعه فناوری و نوآوری تکرار کنیم و این یک خسران بزرگ است. 

منطقه « بنیانو اقتصاد دانش کانون نوآوری»این یک فرصت تاریخی برای جمهوری اسالمی ایران است که به 

بدل شود، اما نگاهی به تحرکات اخیر کشورهای منطقه، نظیر امارات متحده عربی، قطر، ترکیه و عربستان 

جالب اینکه مهمترین نقطه ضعف اغلب . کنندهمین مسیر را دنبال مینیز با تمام قوا ها آندهد که نشان می

همان نعمتی که ما در کشورمان به وفور از آن آموخته است؛ این کشورها، نیروی انسانی جوان و دانش

های مختلف، بر جذب مهاجران باکیفیت از سایر کشورها ، و از این رو، این کشورها با ایجاد مشوقبرخورداریم

تواند این فرصت تاریخی را به انگاری از سوی دولت، میو سهلهرگونه غفلت اند. در این شرایط متمرکز شده

 های همسایه تقدیم کند. کشور

محور اصلی استوار است که پایه و ارکان اساسی بر چند بنیان های علمی، اقتصاد دانشبر اساس تحلیل

را تشکیل خواهد داد و اصول اساسی تدوین این برنامه  "دولت سیزدهم انیبنتوسعه اقتصاد دانش یراهبردها"

 هستند:
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های نوین دهی به آنها برای پذیرش ریسک تحقق ایدهبدون تردید ارتقای توان مهارتی سرمایه انسانی و جهت

بنیان است. در این راستا عالوه بر افزایش کمی تعداد در کسب و کار، پایه اصلی توسعه اقتصاد دانش

ها را در این افراد سازی ایدهپذیری و پیادهروحیه کارآفرینی و مهارت اشتغال آموختگان دانشگاهی بایددانش

های تخصصی در محیط واقعی کار، در کشور ارتقا بخشید. افزایش مدارس اشتغال در دانشگاه ها، آزمایش

توان در ری برخی از اقداماتی است که میها و مراکز نوآوگذاری خطرپذیر و توسعه شتابدهندهافزایش سرمایه

 این راستا اجرایی نمود.

 

 

 

 

های پیشرفته در نظر گرفته بنیان  به عنوان اقتصاد مبتنی بر فناوریدر برخی از نگاه های ناقص، اقتصاد دانش

های نوین کسب و کار به ویژه مبتنی بر توسعه فضای مجازی که نوآوری در مدلشود. این در حالی است می

تر رسوخ فناوری در بخش های اصلی اقتصادی و صنعتی کشور با اهدافی نظیر ارتقای بهره وری، و از آن مهم

ا و کاهش وابستگی در نقاط با ارزش افزوده باال در صنایع کشور، افزایش رقابت پذیری بین المللی و رفع نیازه

 ارکان اصلی این اقتصاد هستند که معموالً مغفول مانده اند.

 

 

 

 

های کلیدی و گلوگاهی و مسلماً توسعه تولید محصوالت فناورانه داخلی و رفع نیاز صنایع کشور در بخش

بنیان است. اما کاهش وابستگی کشور به واردات مبتنی بر توان دانشی یک رکن اصلی در توسعه اقتصاد دانش

بنیان، توجه به کاهش خام فروشی و ایجاد تنوع در سبد صادراتی کشور است. ستون دیگر توسعه اقتصاد دانش

دان حوزه اقتصاد، ارتقای برونگرایی اقتصادی و صنعتی را برخی از اندیشمناهمیت این رکن تاحدی است که 

اند. بنیان دانستهمعادل اقتصاد دانشرا که از طریق ایجاد تنوع در صادرات محصوالت و فناوری متبلور می شود، 

بنیان شدن نخواهند رسید. در واقع بدون ایجاد توان صادرات دانش و فناوری، اقتصاد کشورها به مرحله دانش

های این اساس نگاه متوازن به ارتقای توان داخل و کسب سهم قابل توجه از بازارهای بین المللی در حوزه بر

 بنیان این دولت خواهد بود.فناورانه، یکی از اصول اصلی توسعه اقتصاد دانش

دوماصل   

بنیان در مقابل نگاه ناقص به این مفهومنگاه جامع و متوازن به تمامی ابعاد توسعه اقتصاد دانش  

سوماصل   

گرایی اقتصادبه درون نگری و برون و متوازن توجه همزمان  

 اصل اول

بنیانرکن اصلی توسعه اقتصاد دانشو ماهر  ریسک پذیر، صاحب ایده، سرمایه انسانی توانمند  
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بنیان و تحقیق و توسعه، اهداف اقتصاد های صنعتی بزرگ کشور در عرصه اقتصاد دانشبدون حضور بخش

ها در هزینه کرد تحقیق و توسعه و جایگاه آنها آمارهای جهانی از سهم این بخشمقاومتی محقق نخواهد شد. 

های دولتی و منابع آن بر این اساس، حمایتدهد. این موضوع را به وضوح نشان میبنیان نیز در اقتصاد دانش

-ها در تحقیق و توسعه و ترغیب آنها در سرمایهباید به عنوان اهرمی برای کاهش ریسک فعالیت این شرکت

 مورد استفاده قرار گیرد. گذاری در تحقیق و توسعه 

 

 

 

وظیفه ارتقای محیط کسب و کار بازیگران اصلی  های اقتصادی،کننده فعالیت بخشدولت به عنوان تسهیل

تأمین گری اقتصاد کالن و محیط کسب و کار، ایجاد نظام ارتقای نظام تنظیمبهبود و این حوزه را برعهده دارد. 

)با هدف حل ابر  های اجراییبنیان، ارتقای روحیه کارآفرینی سیاستی در دستگاهمالی توسعه اقتصاد دانش

گذاری و نظام قانون ، اصالح و بهبودها و کاالهای اساسی(های ملی و قطع وابستگی کشور در فناوریچالش

فعالیت های داخلی از مهمترین ابعاد کتمقررات موجود برای حمایت از توسعه توان فناورانه و تولیدی شر

 دولت است.

 

اساس مدل مفهومی تنظیم ابعاد مختلف توسعه اقتصاد دانش بنیان این دولت را می توان در شکل ذیل بر 

 خالصه نمود.

چهارماصل   

تولیدی و صنعتی گذاری بخش های دهی به سرمایههای دولتی برای جهتسازی منابع و حمایتاهرم

 در تحقیق و توسعه اثربخش

پنجماصل   

بنیان و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بازیگران مختلفاقتصاد دانشبهبود نظام حکمرانی توسعه   
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 وضع موجود نگاهی اجمالی به

 نقاط قوتاهم 

 بنیان، فناور و خالقهای دانششرکترشد کمی  .1

های دستگاه بنیان و به مدد تالشهای دانشاز تصویب قانون حمایت از شرکت یک دههبیش از اکنون با گذشت 

بوم نوآوری کشور شاهد رشد چشمگیری از اجرایی و به ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، زیست

 بوده است. و خالق های فناورشرکت هزار شرکت(، 6)بنیان های دانشلحاظ تعداد شرکت

رسیده و صادرات  هزار میلیارد تومان 120حدود به  1399ها در سال شرکتار، مجموع فروش این مطابق آم

اند نزدیک ها توانستهنکته حائز اهمیت اینکه این شرکت کرده است.عبور  یک میلیارد دالرها نیز از مرز آن

 هزار شغل ایجاد کنند. 200به 

 

 پشتیبان نوآوریگیری نهادهای شکل .2

به عنوان بستر توسعه شرکت های دانش بنیان و  های علم و فناوری و مراکز رشدگذشته، پارک هایطی سال

مرکز رشد ذیل وزارت علوم،  200پارک فناوری و  45د و اینک حدود شده انایجاد  در همه مراکز استانفناور 

مرکز رشد ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت  100پارک و حدود  10تحقیقات و فناوری، و 

ها به عنوان یک عنصر حیاتی با محوریت بخش به این سو، شتابدهنده 90کنند. همچنین از اوایل دهه می

با های مختلف فناوری شتابدهنده در حوزه 140بوم نوآوری کشور اضافه شده و بیش از یستخصوصی به ز

اقصی نقاط کشور به ارایه خدمات  مرکز نوآوری در دستگاه های اجرایی در 147مشارکت بخش خصوصی و 

روز دست کم بوم نوآوری هستند که امهای نوآوری نیز بازیگر نسبتاً جدید زیستشتابدهی مشغولند. کارخانه

اند. فضاهای کار اشتراکی نیز بازیگر دیگری ها فعالیت خود را آغاز کردهها در تهران و سایر استانعدد از آن 10

 اند. هستند که طی چند سال گذشته کم و بیش فعال شده

 

 گیری نهادهای تامین مالی نوآوریشکل .3

بنیان، فناور، های دانشمنابع مالی است. شرکتسازی فناوری، تامین یکی از الزامات اصلی توسعه و تجاری

های خود ها، طی چرخه عمر خود، نیازهای مالی متنوعی متناسب با میزان ریسک فعالیتآپخالق و استارت

ها، تا وقتی کوچک و متوسط هستند آپبنیان یا استارتهای دانشدارند. برخالف یک باور رایج که شرکت

تر شده و ها گستردهوکار آنها همگام با رشد کسب، باید گفت نیازهای این شرکتنیازمند توجه دولت هستند

 مند سازد. ها را از ابزارهای حمایتی و تسهیلگری خود بهرهلذا دولت باید تا ورود به بازار سرمایه آن

وسعه باز قانون برنامه سوم ت 100ها به ماده گیری آنتعداد صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی که شکل

صندوق رسیده است. این  60های مختلف به حدود های مختلف صنعت و بازار و استانگردد، در حوزهمی
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بوم نوآوری ها با ماهیت غیردولتی که دارند، ابزار مناسبی برای تامین بخشی از نیازهای مالی زیستصندوق

 شوند. کشور محسوب می

بوم ، بخش دیگری از نیازهای زیستقانون شکل گرفته استندوق نوآوری و شکوفایی نیز که براساس ص

 کند.بنیان را تامین میدانش

 

 گیری بازیگران جدید در حوزه استارتاپ های خدمت رسان مبتنی بر اقتصاد دیجیتالشکل .4

در سالیان اخیر مدل های نوین کسب و کار مبتنی بر اقتصاد دیجیتال و هوشمند توانسته اند عالوه بر ایجاد 

اشتغال، خدمترسانی به شهروندان را ارتقا بخشیده و سبب افزایش کیفیت، سالمت و رضایت شهروندان گردند. 

ازارگاه های اینترنتی، تولید محتوا و پلت نمونه بارز این کسب و کارها در حوزه خدمات اینترنتی حمل و نقل، ب

 فرم های به هم رسانی عرضه و تقاضا می توان مشاهده نمود. 

 

 نقاط ضعفاهم 

 بنیانهای دانشتمرکز جغرافیایی شرکت .1

های ها عمدتاً در تهران و سپس در مراکز استاندهد که تمرکز آنها نشان میتوزیع جغرافیایی این شرکت

ها یکی از منابع ایجاد با توجه به اینکه این شرکتاست. مانند اصفهان و خراسان رضوی کشور بزرگ و صنعتی 

با  تمرکز بر نقاط محرومهای دولت باید تردید یکی از سیاست، بیای هستنداقتصاد منطقهرونق اشتغال و 

 بنیان در این مناطق باشد. های دانشهدف توسعه شرکت

های شود. بلکه تعداد شرکتیافته نمیمتاسفانه، این عدم تناسب تنها شامل مناطق محروم و کمترتوسعه

ها نیز حاکی از عدم تناسب هایی مانند آذربایجان شرقی، یزد، گیالن، سمنان و مانند آنبنیان در استاندانش

هایی که صنایع بزرگ و م در استانهای بومی است. دست کبنیان با ظرفیتها و اشتغال دانشتعداد شرکت

بنیان به مراتب های دانشرود تعداد شرکتها و مراکز آموزش عالی متعددی حضور دارند، انتظار میدانشگاه

 بیش از این باشد. 

 

 های نرمو غفلت از فناوری های سختتمرکز بر فناوری .2

سخت تاکید ندارد و به آن محدود نشده است، اما های بنیان به صراحت بر توسعه فناوریگرچه قانون دانش

فناوری، الکترونیک، نانو های سخت مانند زیستبنیان به لحاظ حوزه فعالیت بر فناوریهای دانشتوزیع شرکت

توان به گرایش نظری سیاستگذاران نظام البته این توزیع در عرصه عمل را میو امثال آن متمرکز هستند. 

کشور نیز رد پای آن  های علم و فناوریسایر سیاستنسبت داد که در ری به صنایع سخت علم، فناوری و نوآو

 پیداست. 

بنیان، و متعاقباً تمرکز ها و موسسات دانشکمترین خسارت ناشی از تفسیر فعلی از قانون حمایت از شرکت
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های سخت، ر فناوریهای دولت )اعم از معاونت علمی و فناوری یا صندوق نوآوری و شکوفایی( بحمایت

های علوم انسانی ها در رشتهآموختگان دانشگاهگرفتن ظرفیت دست کم نیمی از دانشجویان و دانشنادیده

 است. 

  های پیشرفتهنظام مقررات گذاری در حوزه فناوریچالش  .3

یکی از گذاری موضوع مقررات هنوزبنیان در کشور، شرکت دانش 6000ها تالش و رسیدن به از سال بعد

قواعد فعالیت، توسعه و  گذاری،منظور از مقررات  .بنیان هستندگلوگاه های اصلی رشد شرکت های دانش

بنیان در برخی حوزه ها از جمله حمل و نقل، های دانششرکت .حضور شرکت های دانش بنیان در بازار است

-در بخش مصوبات قانونی و مسئولیت های خود و در مواجهه با روش های سنتی کارسالمت و مالی در ماموریت

ها در مواجهه با بخش های سنتی هایی مواجه هستند، لذا برخی از این شرکتها با تناقضهای جاری دستگاه

 . دچار تضاد و در نتیجه از فعالیت ممنوع می شوند

 استفاده ناکافی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در برطرف شدن نیازهای کشور .4

شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر نشان از توجه بیشتر نیروی انسانی تحصیلکرده به رشد کمی 

فعالیت های کارآفرینی است. با این وجود هنوز کشور نتوانسته است برنامه های ویژه ای برای توسعه تولید بار 

ر حوزه نوسانات اقتصادی اول محصوالت و فناوری های دانش بنیان موردنیاز کشور که اتفاقاً گلوگاه اصلی د

بین المللی است، طراحی و اجرا نماید. اگر چه تا حدودی سعی شده تا با برنامه هایی در کشور از ظرفیت 

بازارها و نیازهای موجود در کشور برای توسعه توان تولیدی و فناورانه داخلی استفاده شود ولی هنوز این 

 انش بنیان است.موضوع یکی از چالش های اصلی توسعه اقتصاد د

 عدم سرمایه گذاری کافی بنگاه های اقتصادی بزرگ در تحقیق و توسعه .5

ن شاخص های توسعه اقتصاد تحقق هدف ارتقای سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، یکی از مهمتری

خواهد بود. دانش بنیان است که بدون حضور مؤثر بنگاه های اقتصادی بزرگ در تحقیق و توسعه امکان پذیر ن

با این وجود هنوز شرکت های داخلی سرمایه گذاری در این بخش را جدی نگرفته و اثربخشی این فعالیت با 

ها چالش جدی مواجه است. یکی از مهمترین دالیل آن نبود مشوق های مالیاتی مؤثر برای ارتقای این فعالیت

 ابل رقبای نوآور است.و همچنین حمایت بدون زمانبندی دقیق از این شرکت ها در مق
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 ها و راهبردهای دولت سیزدهمسیاست

 بنیانبرای توسعه اقتصاد دانش
 در عرصه این اول چرخه. دارد ریشهبنیان و نوآوری در کشور ما شاید بیشتر از دو دهه کارآفرینی دانش 

ها هایی حول مراکز علمی و دانشگاهشد. در این راستا تالش شد تا شرکت آغاز رشد مراکز و فناوری هایپارک

 شکل بگیرند. 

ای به توسعه بنیان آغاز شد که در آن توجه ویژههای دانشچرخه دوم با اجرایی سازی قانون حمایت از شرکت

پیشرفته در کشور های بنیان مبتنی بر فناوریشرکت دانش 6000های برتر گردید و امروز بیش از فناوری

  مشغول فعالیت هستند.

توان گفت نقطه سال سابقه دارد. می 6گیری جریان استارتاپی آغاز شد و نزدیک به حدود با شکل سومچرخه 

عمدتا مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات تالش دارد از طریق نوآوری قوت این عرصه نیز سیستمی است که 

. این عرصه روح سازی کند تا مسائل کشور را حل نمایدلفی را در جامعه پیادههای مختدر کسب و کار، ایده

گیری شرکت، جذب سرمایه و غیره را در خود هیجانی، پرشتاب و همراه با رفتارهای جدید از نظر آداب شکل

 .دارد

ر دارد و آن ترین موج حرکت کشور است، هنوز در نقطه ابتدایی خود قرااما موج چهارم که مهمترین و اصلی

های کلی علم و سیاست 2-5بنیان به جریان غالب اقتصادی کشور است. طبق بند تبدیل کردن اقتصاد دانش

حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و "فناوری ابالغی مقام معظم رهبری، کشور باید با 

 "و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلیافزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته 

درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی 50برسد. بدین معنی، باید  "درصد 50هدف دستیابی به سهم " به

که این عدد در حال حاضر حدود یک درصد و با تخمین ارزش ناشی از دانش و فناوری باشد و این در حالیست

 افزوده، حتی کمتر از آن است. 

رسیدن به این هدف، شاه کلید حرکت کشور در برنامه دولت آینده انقالبی باید باشد که مبتنی بر مبانی گام 

 دوم انقالب اسالمی، باید متشکل از جوانان انقالبی، مومن و خردمند باشد. 

قاعده گذاری توجه به ایجاد و ارتقای ظرفیتهای نهادی به عنوان یک فناوری اجتماعی نظیر قوانین و مقررات، 

فرهنگ اقتصاد دانش بنیان و ... از الزمات اصلی تحقق اقتصاد دانش بنیان است و  )رگوالتوری،( سازمانها

 زیرساخت مناسبی برای توسعه مبتنی بر دانش فراهم خواهد آورد.

 

 

 



9 
 

 بنیاناهم راهبردهای توسعه اقتصاد دانش

های بهبود تقسیم کار ملی بین دستگاهبر بهبود نظام حکمرانی اقتصاد دانش بنیان با تأکید  .1

 اجرایی

 اتیکه تحقق منو انیبنها و مؤسسات دانشاز شرکت تیقانون حما یعات در اجراوموض نیاز  مهمتر یکی

قرار داده  ریها را تحت تأثشرکت تیو کم تیفیک یاجرا و ارتقا ندیفرا یاثربخش شیدر افزا یمقام معظم رهبر

قانون است. نبود  یو اجرا یزیر مهبرنا ،یاستگذاریدر س رگذاریتأث یاست، چندگانه بودن و عدم تمرکز نهادها

ها، اتالف منابع و ناکارآمدی، موضوع سبب بروز موازی کاری نیکالن کشور در ا یدر ساختارها هیوحدت رو

 یاسالم یقانون به مجلس شورا یمسئول در اجرا ینهادها ییو عدم پاسخگو انیبندانش یهاشرکت یسردرگم

ها و مؤسسات از شرکت تیقانون حما بیو تصو نیاز زمان تدو هچالش ک نیشده است. ا ینظارت یو نهادها

تواند  یشده است که هر لحظه م لیتبد رخاکستریوجود داشته است، در حال حاضر به آتش ز زین انیبندانش

 . دیبود نمااقانون را ن نیا یموجود در اجرا یارهاساز و ک یشعله ور شده و تمام

 های اشتغال پذیری و کارآفرینتوانمندی سرمایه انسانی با هدف افزایش مهارتارتقای  .2

 بنیاناقتصاد دانش

سرمایه انسانی،  مهمترین سرمایه کشورها در الگوهای نوین توسعه است و نیروی انسانی جوان، تحصیلکرده و 

آید که به حمدا... ایران اسالمی، در سطح جهانی به عنوان یکی از اصلی توسعه به شمار میبا انگیزه محور 

ریزی برای ورود واقعی آید. با این وجود استفاده بهینه از این سرمایه نیازمند برنامهبرترین کشورها به شمار می

اشتغال نیروی انسانی متخصص و  آن به عرصه اقتصاد از طریق اشتغال و کارآفرینی می باشد. در این راستا،

آید که همه دستگاه ها برای تحقق آن با به شمار می سیزدهمتحصیلکرده، یکی از مهمترین اهداف دولت 

رویکرد اصلی را برای توسعه اشتغال نیروی  دولت سهبر این اساس  .خواهند کردرویکردهای نوآورانه تالش 

 :انسانی تحصیلکرده و متخصص مدنظر داشته است

کرده و توسعه اشتغال مبتنی بر تکمیل و ارتقای نوآوری کشور: تعداد باالی نیروی انسانی تحصیل -1

های مفقوده شود که بدلیل وجود حلقهمتخصص در کشور بعنوان ورودی نوآوری کشور محسوب می

کارآفرینان و یا و فقدان ارتباطات کارکردی موثر میان اجزای این سیستم، تبدیل فارغ التحصیالن به 

فضای کشور و خصوصا توسعه  نیروهای موثر برای بنگاه های اقتصادی کشور به خوبی انجام نشده است.

میان دانشجویان و فارغ التحصیالن نیازمند ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی همچون مراکز نوآوری، 

های ایجاد و انحالل بنگاهگذاری خطرپذیر و پویایی و انعطاف در شتابدهنده های خصوصی، سرمایه

 استارتاپی و فناور است. 

های مهم کشور ی: یکی از چالشانسانهای هیمتنوع در سرما  یاستعدادها ییکشف و شکوفا تیمحور -2

التحصیالن، فقدان تناسب و تفکیک میان تخصص و استعداد افراد است. به بیان دیگر، در اشتغال فارغ
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با استعدادهای شغلی و کاری آنان منطبق نیست. ایجاد اشتغال  لزوما رشته تحصیلی و تخصص افراد

های شغلی افراد مستلزم شناخت تنوع استعدادهای پایدار و افزایش ارزش افزوده ناشی از فعالیت

های شغلی دانشی و پژوهشی، نوآورانه، مدیریتی و ... و پرورش مناسب این استعدادها در قالب فرصت

توانمندسازی مهارتی و »در زمینه  است. بازار اشتغال یعرضه و تقاضا میتنظمبتنی بر  متناسب

رسانی و همبهحمایت از برگزاری رویدادهای  ،«یابی نیروهای تحصیلکرده و متخصصتسهیل شغل

های دانشجویان و فارغ التحصیالن مبتنی بر عرضه استعدادها و توانمندی های شغلپیوند و یا نمایشگاه

نهادسازی تخصصی  برای حمایت و های اقتصاد، های فناور و بنگاههای شرکتمندیاز یک سو و نیاز

اشتغال مورد توجه  ارسمدو  های اشتغالارتقای عملکرد پلتفرم های توانمندسازی و شتابدهنده

 .خواهد بود

 

های تمرکز بر حل مسائل راهبردی و تامین اقالم اساسی کشور با استفاده از ظرفیت شرکت .3

 بنیاندانش

شود که فناوری در قالب محصوالت و خدمات خالقانه و جدید، مورد زمانی شکوفا می بنیاناقتصاد دانش

بنیان باشد. تواند ضامن توسعه اقتصاد دانشبرداری قرار گیرد. به بیان دیگر، توسعه فناوری به تنهایی نمیبهره

شود. مهم آن است که دولت، صنایع و نمیاساساً اکتساب فناوری بما هو فناوری امتیاز خاصی محسوب 

 مند شوند. های بزرگ، و آحاد شهروندان بتوانند از ثمرات توسعه فناوری بهرهشرکت

های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و حتی امنیتی کشور، از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از چالش

رزهای میهن اسالمی در برابر انواع تهدیدها، جلوگیری روزی از مفناورانه دارد. امروز حتی حفاظت شبانه حلراه

های پیشرفته ونقل کاال و مسافر نیز جز با استفاده از سامانهاز قاچاق کاال، انسان و سوخت، و نظارت بر حمل

های نظارتی ممکن نیست. کاهش آلودگی هوا در ری و یا دوربینهای ایکسنظیر پهپادهای مراقبتی، دستگاه

ومیرهای ناشی از تصادفات، افزایش ای و کاهش مرگشهری و جادهرگ، مدیریت ترافیک درونشهرهای بز

هایی امید زندگی و تقویت سالمت شهروندان، و حتی حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور، از جمله چالش

 ها، بلکه شرط الزم است. هستند که فناوری نه شرط کافی برای غلبه بر آن

نشینی به یک معضل اجتماعی بزرگ در اطراف شهرهای بزرگ کشورمان نظیر تهران، اخیر، حاشیههای در سال

نشینی ناشی از مهاجرت روستاییانی است مشهد، کرمان و ... تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از حاشیه

بر کشاورزی صنعتی ها در براپذیری آنکه در جستجوی کارند، اما کمبود منابع آب از یک سو، و کاهش رقابت

های متعددی، از فناوری زیستی گرفته ها را از کشاورزی ناامید کرده است. اما امروز، فناوریاز سوی دیگر، آن

وری و تولید محصوالت بیشتر، ای، به کشاورزان امکان افزایش بهرهتا اینترنت اشیا و پردازش تصاویر ماهواره

های انگاری نهادهای حمایتی و دستگاهبنیان با سهلهای دانشسفانه شرکتدهد. متاتر را میتر و ارزانباکیفیت

 های جدی برای حل این نوع مشکالت بردارند. اند گاماجرایی هنوز نتوانسته
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ها و شهروندان( نیز )به ویژه در حوزه ها، برخی از اقالم اساسی مورد نیاز کشور )اعم از بنگاهعالوه بر این چالش

، سالمت و کشاورزی( با وجود ارزبری باال و توان تولید در داخل کشور، همچنان با تحمل امنیت غذایی

پذیری شود که موجب آسیبها با قیمت مضاعف از خارج کشور تامین میهای زیاد و دورزدن تحریمپیچیدگی

اقالم باید در اولویت های مختلف شده است. این نوع آوری ملی در زمینهها و متعاقباً افت تابکشور در بحران

های های اجرایی و نهادهای حمایتی، به دست شرکتساخت داخل قرار گرفته و با مشارکت جدی دستگاه

 بنیان و فناور، داخلی شوند. دانش

هایی از سوی ها، مستلزم اتخاذ تدابیر و سیاستبنیان در غلبه بر این چالشهای دانشآفرینی شرکتنقش

های اصلی کشور و مالحظات و ابعاد مختلف آن آشنا شوند، ثانیاً به ها با چالشاین شرکتدولت است تا اوالً 

های اجرایی و سایر ها دست پیدا کنند، و ثالثاً بتوانند در همکاری با دستگاههای الزم برای غلبه بر آنتوانمندی

 ه را عملیاتی کنند. های فناورانحلبازیگران، راه

رویکرد غالب در  .دارند "راه حل فناورانه"حل مسایل اساسی و راهبردی کشور ما براین باوریم که

-های دانشهای دانش بنیان در دولت سیزدهم، استفاده از ظرفیت فناورانه شرکتهای توسعه شرکتسیاست

 ها در حل مسایل اساسی و راهبردی کشور است.بنیان و استارتاپ

 

در  غالبهای دانش بنیان به عنوان رویکرد تبدیل فعالیتهای اصلی و رسوخ فناوری در بخش .4

 اقتصادی کشور های اصلی زنجیره

فوالد، پتروشیمی، معدن، صنایع نیرو، سالمت، های اصلی فعالیت کشور نظیر نفت، در حال حاضر زنجیره

رسیده است یعنی به ما به ارث  1340شیمیایی، خودرو و نظایر آنها مبتنی بر یک تجربه قدیمی که از دهه 

کار هستند و نیازی صرفا توسعه کارخانجات بدون توجه به اهمیت زنجیره ارزش فعالیتهای صنعتی، مشغول به

یا در بهترین  1340ها متعلق به دهه های این حوزهکنند. بسیاری از فناوریبه نوآوری و دانش احساس نمی

 .انددست داده است که مزیت رقابتی خود را کامال از 1360حالت دهه 

توان در حال حاضر با توجه به شرایط تحریم، دیگر نه امکان ارزان نگه داشتن نرخ ارز وجود دارد و نه دیگر می 

اند به کم ناگزیر شدهارز نفتی را به این صنایع تزریق نمود. بنابراین ناشی از یک فشار از بیرون، این صنایع کم

 دانش و نوآوری روی بیاورند. 

های و تحقیق و توسعه در شرکت توجه به تحقیق و توسعه و نوآوری از طریق تاسیس مراکز نوآوریه بر عالو

بزرگ، الزم است تا دستگاه های اجرایی بخش خود را مسئول توسعه توانمندی فناورانه در بخش های اصلی 

توسعه توانمندی فناورانه و تولیدی در بخش های برنامه ویژه برای زنجیره ارزش خود بدانند. لذا الزم است تا 

  تمرکز بر کاهش واردات و رفع گلوگاه های فناورانه بخش خود طراحی و اجرا نمایند.کلیدی به ویژه با 
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 هاهای مشخص برای آنهای بنیادین آینده و تدوین برنامهگذاری فناوریاولویت .5

ی آینده و هاجهانی شویم، به هیچ روی نباید از فناوری اگر بخواهیم در حوزه فناوری تبدیل به یک رهبر

ت کنیم و دولت باید به صورت هوشمندانه، برای توسعه آنها برنامه داشته باشد. برخی از این لغف نوظهور

 ها عبارتند از:فناوری

 خودروی الکتریکی و هوشمند و متصل -

 صنعت نسل چهار -

 بیوتکنولوژی و پزشکی شخصینسل جدید درمان مبتنی بر تحوالت  -

 محاسبات و مخابرات کوانتوم -

 های تجدیدپذیرانرژی -

 مواد جدید -

 سلولهای بنیادی -

 علوم شناختی -

 های بزرگبنیان و فناور به زنجیره تامین شرکتهای دانشورود شرکت .6

بارکی است، های تولیدی بزرگ، پیوند بسیار مبنیان و فناور با صنایع بزرگ و شرکتهای دانشپیوند شرکت

ها کند، تحریمرا تقویت می پذیری آنزیرا دانش و فناوری جدید را به بدنه فرسوده صنعت تزریق کرده و رقابت

بنیان و ارزش افزوده اقتصادی نیز منجر گیرد، و به ایجاد اشتغال دانشسازد، جلوی خروج ارز را میاثر میرا بی

از ابتدای قرن بیستم به این سو به سرعت در حال گسترش « بازنوآوری »شود. از همین روست که مفهوم می

های فناور و جوانان باانگیزه از های کوچکتر و حتی تیمهای بزرگ دنیا در همکاری با شرکتاست و شرکت

 گیرند. یکدیگر سبقت می

به خریدهای  های بزرگ تولیدیموانع متعددی بر سر راه این پیوند وجود دارد: بسیاری از صنایع و شرکت

های داخلی را اند، به تولید داخل آن طور که باید و شاید اطمینان ندارند، ظرفیتخارجی عادت کرده

بنیان ادبیات های دانششناسند. در سمت دیگر، شرکتهای فناورانه را نیز نمیشناسند، و سازوکار همکارینمی

شناسند، از مالحظات صنایع بزرگ و تولید ا نمیهای همکاری با صنعت ردانند، مدلصنعت و بازار را نمی

هایی اجرایی و خبرند، و بنیه مالی کافی برای دوام در این بازار پررقابت را ندارند. این دستگاهصنعتی بی

نهادهای حمایتی هستند که باید با ابزارهای مختلف ایجابی و سلبی، و ایفای نقش کاتالیزوری، این نوع 

بنیان و فناور با های دانشهای فناورانه شرکتو تسهیل کنند. بنابراین توسعه همکاری ها را تشویقهمکاری

 های اصلی دولت سیزدهم خواهد بود. صنایع بزرگ یکی از اهداف و سیاست

 

 برای توسعه نوآوری و فناوری  بازار داخل توسعه و جهت دهی .7

ها با تقدم بازارهای داخلی است. حتی برای بنیان و فناور مستلزم توسعه بازار آنهای دانشتوسعه شرکت
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اند، بازار داخل، فضایی برای تقویت بنیه فناورانه، کسب تجربه و اعتماد هایی که صادرات را نشانه گرفتهشرکت

 قعی و در میدان عمل است. به نفس و فرصتی برای توسعه محصول برپایه بازخورد مشتریان وا

بنیان و واردات المللی به رغم ایجاد موانع برای صادرات محصوالت دانشهای بینهای اخیر، تحریمدر سال

گیری موانعی برای واردات کاالهای خارجی شده و اقالم مورد نیاز برای تولید این نوع محصوالت، موجب شکل

اما به ویژه این روزها که مذاکرات احیای بنیان کمک کرده است. های دانشاز این طریق، به توسعه بازار شرکت

های خارجی به بازار بزرگ و جذاب ایران به میان آمده است، برجام در جریان است و سخن از ورود شرکت

 بنیان مضاعف شده است. های دانشدغدغه بازار داخل برای شرکت

و در تجربیات بسیاری از کشورهای دنیا نیز مشاهده  "بازار هر کشور به منزله ناموس آن کشور است"

ها چه تقاضاهای خود و چه تقاضاهای داخلی را به عنوان ابزار مهمی برای توسعه دانش و نوآوری شده که دولت

به کار برده اند. این تجربه دقیقا در صنایع نظامی کشور رخ داده است که نیازهای پیشرفته کشور در این 

 به توسعه دانش و نوآوری شده است.  ها، منجرحوزه

بنیان های توسعه اقتصاد دانشلذا دولت سیزدهم، صیانت از بازار داخل را به عنوان یکی از مهمترین سیاست

 از طریق ابزارهایی مانند تجمیع تقاضا و وضع قوانین و مقررات جدید دنبال خواهد کرد. 

 

 م انسانیبرپایه علووکارهای نرم و فرهنگی توسعه کسب .8

از ضرورت شوند. های نوآوری و خلق ثروت در دنیای امروز محسوب میهای نرم یکی از مهمترین فرصتفناوری

های ظرفیتهای فرهنگی غرب علیه نظام اسالمی که بگذریم، فرهنگ غنی ایرانی ـ اسالمی، مقابله با هجمه

های های علوم انسانی و هنر نسبت به رشتهرشتهآموختگان دانشباالی تعداد موزش عالی کشور، و نظام آ

وکارهای نرم و فرهنگی به عنوان یک سیاست جدی کند توسعه صنایع و کسبزشکی، ایجاب میمهندسی و پ

 از سوی دولت دنبال شود.

گرچه پاسخگویی به نیازهای فزاینده بازار داخل کشور از اولویت برخوردار است، اما صادرات محصوالت نرم و 

تواند منبع ها داریم، میاالخص فرهنگی به کشورهای همسایه و منطقه که اشتراکات فرهنگی متعددی با آنب

یافته باشد. نباید فراموش کرد که سرشار خلق ثروت و اشتغال برای جوانان به ویژه در مناطق کمترتوسعه

کنند، به مراتب ها تغذیه میسانوکارهای صنایع نرم و فرهنگی که عمدتاً از آبشخور خالقیت انتوسعه کسب

 شود و این یک مزیت اساسی است. بر تمام میتر از صنایع سخت و ماشینارزان

ها به بازار تولید محتوا )فیلم و سریال(، تولید و صادرات و ورود آن VODهای فرمگیری پلترشد و شکل

های زارهای خارجی از طریق اپلیکیشنای، حضور ناشران و تولیدکنندگان محتوا در باهای رایانهبازی

های بسیار مناسب در این حوزه است در داخل کشور، همگی نشان از ظرفیت محتوامحور، بازار رو به رشد بازی

 که مغفول مانده است. 
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-شناسی، جامعهبنیانی باید در بسیاری از رشته های علوم انسانی نظیر رواندر دولت سیزدهم مفهوم دانش

 مدیریت، حقوق و از همه مهتر نظام تعلیم و تربیت توسعه پیدا کند. شناسی، 

 

 بنیان با تاکید بر مناطق کمتربرخوردارهای دانشتوسعه جغرافیایی متوازن شرکت .9

بنیان در مناطق برخوردار با مناطق کمتر برخوردار قابل مقایسه نیست و های دانشبی شک ظرفیت شرکت

ها باید ظرفیت مناطق را نیز در نظر گرفت. ارزیابی و تایید صالحیت این شرکتبراساس تعریف عدل، در 

ها و اشتغال بنیان در مناطق کمتربرخودار حاکی از عدم تناسب تعداد شرکتهای دانشمتاسفانه، تعداد شرکت

اکز آموزش ها و مرهایی که صنایع بزرگ و دانشگاههای بومی است. دست کم در استانبنیان با ظرفیتدانش

 بنیان به مراتب بیش از این باشد. های دانشرود تعداد شرکتعالی متعددی حضور دارند، انتظار می

تردید ای هستند، بیبنیان یکی از منابع ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد منطقههای دانشبا توجه به اینکه شرکت

بنیان در این های دانشبا هدف توسعه شرکت تمرکز بر نقاط کمتربرخودارهای دولت باید یکی از سیاست

 مناطق باشد. 

 

 صادرات محصوالت دانش بنیانتوسعه  .10

 را ملی پول تنها نه و گردیده کشور به ارز تزریق باعث که چرا است بخش مهمترین امروز دنیای در صادرات

صادرات محصوالت  روی این از. دهدمی قرار تاثیر تحت نیز را کشور فرهنگی هویت بلکه کند،می تقویت

بسیار بااهمیت  ی اقتصاد ملی کشورافزوده و ارزآوری، برادلیل نقش تاثیرگذار بر ایجاد ارزشبنیان بهدانش

 شود. تلقی می

. در این راستا عالوه بر حکمرانی استریزی حساب شده بنیان نیازمند یک استراتژی و برنامهصادرات دانش

های مناسب نظیر زیرساخت حقوقی، تامین مالی، آموزش و توانمندسازی زیرساختمناسب توسط دولت، تامین 

-و  از طرفی دیگر، توسعه بازارهای هدف صادراتی و فعال نمودن سفارتخانهبنیان از یک طرف های دانششرکت

های ایران در سایر کشورها به ویژه ده کشور مقصد صادراتی کشور با کمک نمایندگان بخش خصوصی و 

 عریف کارویژه اقتصادی برای سفرا و...بسیار راهگشاست.ت

اما به عنوان مهمترین استراتژی دولت سیزدهم در توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان توسعه واسطه های 

های مدیریت های صادراتی و شرکتنقش واسطهصادراتی و شرکت های مدیریت صادرات قوی و کارآمد است. 

بت روزافزون سیاسی و اقتصادی کشورها، غیر قابل انکار و کامال تاثیرگذار است که در صادرات با توجه به رقا

های تولیدکننده ها و نیز شرکتکشورهای توسعه یافته به عنوان بازیگران اصلی صادراتی مورد استقبال دولت

  .قرارگرفته است

هایی باشند که در کشورهایی نظیر ترکیه ثبت توانند شرکتهای صادراتی، در بسیاری از موارد میاین واسطه

ها را اند و حتی کاالی داخلی را ممکن است با یک برند دیگر به دنیا صادر کنند تا از این طریق تحریمشده

د اجرایی فرمان امام این رویکرد را های حاکمیتی نظیر ستاهای خصوصی بزرگ و بخشدور بزنند. کمپانی
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اند. با توجه به شرایط ایجاد شده در اوراسیا، دولت باید یک اند و پاسخ بسیار مثبتی از آن گرفتهبرگزیده

استراتژی کامال فعال در این زمینه اتخاذ نماید و تسهیالت مناسبی در زمینه انتقال و جابجایی ارز برای آنان 

 فراهم نماید. 

 

 مدل های نوین کسب و کار و رفع چالش های مهم آنها توسعه .11

ها رشد چشمگیری داشته و گذرد، اما برخی از آنسال نمی 10آپ در کشور ما هنوز از ورود مفهوم استارت

ای به های بازار، خدمات ارزندهوکارهای سنتی و متعارف یا استفاده از فرصتاند با غلبه بر کسبتوانسته

دهند که به هایی تشکیل میفرموکارها یا پلتآپی کشور را عمدتاً کسب. موج اول استارتکنندشهروندان ارایه 

( و دست کم در اوایل چرخه عمر خود، رنگ و بوی B2Cوکار کنند )مدل کسبشهروندان خدمات ارایه می

 فناورانه ندارند.

های انقالب وکارها با ظرفیتو کسبهای فناوری اطالعات در کشور، آشنایی صنایع اما با توسعه زیرساخت

هایی تشکیل آپآپی کشور را استارت، موج بعدی استارتB2Cدیجیتال، و همچنین اشباع نسبی بازارهای 

های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، واقعیت افزوده و مجازی و برپایه فناوریخواهند داد که اوالً 

وری تولید را شوند و بهرهوکارها و صنایع متمرکز می بیش از شهروندان، بر کسبشوند، و ثانیاًامثال آن بنا می

 دهند. میافزایش 

مندی شهروندان ایران اسالمی از مواهب انقالب دیجیتال و متعاقباً اقتصاد دیجیتال، الزامات متعددی دارد. بهره

. گری هوشمندانه باید مد نظر قرار گیردتنظیمو های اطالعاتی و ارتباطاتی زیرساختتکمیل پیش از هر چیز، 

 ها هستند که باید تقویت شوند تا بتوانند خدمات قابل اتکا و کارآمدی ارایه کنند. آپاما پس از آن، این استارت

با هدف شکوفایی اقتصاد آپی های اصلی دولت سیزدهم، حمایت از اکوسیستم استارتاز این رو، یکی از سیاست

ها و صنایع بزرگ تولیدی، از کشاورزی و صنایع ها با بدنه صنعتی کشور و شرکتبه ویژه پیوند آندیجیتال و 

 غذایی گرفته تا نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و فوالد، هوافضا، و ... خواهد بود. 

 مهمترین گام در این راه ایجاد نظام تنظیم گری محیط کسب و کار با هدف کاهش الزام به اخذ مجوزهای

استارتاپ ها و کسب و کارهای مجازی توسط دستگاه های اجرایی مسئول مضاعف و تبیین الزامات فنی فعالیت 

 بخش است. 

 

 بنیانهای دانشمتنوع سازی و هدفمند کردن ابزارهای حمایت از شرکت .12

های شرکتایت از حمخوشبختانه در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان ابزارهای حمایتی مناسبی برای 

بینی شده است و عالوه بر آن حمایت های متنوع دیگری نیز توسط دستگاه ها و نهادهای دانش بنیان پیش

 مختلف به کار گرفته شده است.

اکنون پس از یک دهه اجرای قانون و استفاده شرکت ها از این ابزار، زمان آن فرا رسیده تا ضمن استفاده 
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نظور اولویت گذاری و سوق دادن شرکت های دانش بنیان به سمت مسائل کامل از حمایت های قانونی، به م

اساسی و راهبردی کشور، با ایجاد و توسعه ابزارهای نوین حمایتی نسبت به هدفمندکردن حمایت های موجود 

ی هانیز اقدام نمود. استفاده از حمایت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، تامین مالی، نظام وظیفه تخصصی شرکت

دانش بنیان، معافیت بیمه قراردادها و حقوق گمرکی از جمله ابزارهایی هستند که می توان برای موضوعات 

 راهبردی مورد استفاده قرار گیرند.  

  

 تقویت نظام تامین مالی نوآوری .13

توازن بخشی و ایجاد دهد که نیازمند تنوعنگاهی اجمالی به وضعیت نظام تامین مالی نوآوری کشور نشان می

 :است

 هزار دانشگاه و پژوهشگاه کشور، سرمایه  5بیش از در : هزاران دانشجو و عضو هیات علمی تقویت گرنت

دادن این جمعیت بزرگ به سمت شوند. اما سوقبنیان محسوب میاصلی کشور برای توسعه اقتصاد دانش

موسوم به گرنت است. حجم های بالعوض توسعه فناوری و کارآفرینی فناورانه، مستلزم تقویت حمایت

منابع مالی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری )از طریق ستادهای توسعه فناوری یا صندوق 

گرنت »حمایت از پژوهشگران(، صندوق نوآوری و شکوفایی، و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 

گذاران ها، سرمایهکه شتابدهنده دهند، بسیار ناکافی است. مجموع سرمایه بذریاختصاص می« دانشگاهی

در برابر نیاز بدنه دانشگاهی نیز کنند وکار( تامین میاندیش )فرشتگان کسبگذاران نیکخطرپذیر و سرمایه

دره »وکارهای فناورانه در ابتدای چرخه عمر ـ موسوم به توسعه کسب گرنت، ریسککشور ناچیز است. 

 های مهم دولت سیزدهم خواهد بود. ابع یکی از سیاستلذا تقویت این منشکند. ـ را می« مرگ

 بنیان و های دانششرکت: ها به بورسآپبنیان و استارتهای دانشتسهیل ورود شرکت

شوند، برای تامین منابع مالی خود باید به بازار سرمایه راه یابند. تر میهایی که از حدی بزرگآپاستارت

دهد، نشانه ها امکان تامین مالی از بازار سرمایه را میها به بورس، عالوه بر اینکه به آنورود این شرکت

ها است، و از سوی دیگر، فرصت مشارکت بیشتر بخش الی آنبلوغ، انضباط و شفافیت مسودآوری، و 

های حذف موانع موجود و تسهیلگری برای ورود شرکتسازد. خصوصی در تامین مالی نوآوری را فراهم می

 های مهم دولت سیزدهم در این عرصه خواهد بود. ها به بورس، یکی از سیاستآپبنیان و استارتدانش

 های پژوهش و فناوری، نکته بسیار مهم در خصوص صندوق: خطرپذیر شرکتیگذاران تقویت سرمایه

دهند که توان قابل توجهی های کوچک تشکیل میها را صندوقآن است که بخش اعظم این صندوق

های ها پررنگ است و همچنین، صندوقندارند. از آن مهمتر، حضور بخش دولتی در بسیاری از این صندوق

 ها و صنایع بزرگ کشور را به میدان بیاورند، همچنان غایبند. بتوانند ظرفیت شرکتجسورانه شرکتی که 

  ها و موسسات مطابق قانون حمایت از شرکت: صندوق نوآوری و شکوفایی هایفعالیتتقویت

صندوق نواوری و شکوفایی وظیفه تامین مالی شرکت های دانش بنیان را بر عهده دارد. اگرچه بنیان، دانش
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صندوق باید نقش بیشتری در تامین سال گذشته توسعه یافته است لکن  2ت های این صندوق طی فعالی

در این راه برعهده بگیرد.  و متناسب با سیاست های عمودی بوم نوآوریتر زیستهای پرریسکمالی بخش

 تقویت منابع مالی صندوق توسط دولت نیز امری اجتناب ناپذیر است.

 

 بزرگ و بخش های صنعتی کشور در تحقیق و توسعه ملی افزایش سهم بنگاه ها .14

ها به مجرد ورود به بازار و چشیدن طعم شیرین ، تحقیق و توسعه است، اما برخی از آنهاشرکت موتور محرکه

.. این پدیده را کشنددست از تحقیق و توسعه میکنند و تمام توجه خود را به افزایش فروش معطوف میآن، 

اقدامات نظارتی در نهادهای متولی، و به ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و  توان به خالءمی

بنابراین یکی ها نسبت داد. ها بر توسعه بازار و غفلت از توان تحقیق و توسعه شرکتهمچنین تمرکز سیاست

ها از طریق های مهم دولت سیزدهم در این عرصه، کمک به تقویت توان تحقیق و توسعه شرکتاز سیاست

مابین  ایجاد سازوکارهای تشویقی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و اعطای گرنت برای تقویت همکاری

 های دانشگاهی و مانند آن خواهد بود. بنیان و هستههای دانششرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 بنیان:برخی از مهمترین شاخص های برنامه توسعه اقتصاد دانش

 1404 وضع موجود واحد شاخص

تحقیق و توسعه از  کردهزینهسهم 

 تولید ناخالص داخلی
 4 83/0 درصد

کرد تحقیق و توسعه سهم هزینه

 کسب و کار از تولید ناخالص داخلی
 5/1 2/0 درصد

 10000 6000 عدد تعداد شرکت های دانش بنیان

 3000 1300 عدد شرکت های خالق

 8000 5000 عدد واحد فناور/استارتاپ

 1.000.000 200.000 نفر بنیانهای دانششرکت اشتغال

 1000.000 120.000 میلیارد تومان فروش

 5 1 میلیارد دالر صادرات

بنیان درصد صادرات محصوالت دانش

 از کل صادرات غیرنفتی
 5 تر از یک مک درصد

 200 144 عدد نوآوری شتابدهنده

 20 10 عدد کارخانه نوآوری

 


