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 گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون 
حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و 
 تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها 
)با نگاهی به روند توسعه فعالیت های دانش بنیان در 
کشور در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه(

گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون حمایت از شرکت ها و 
مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی  اختراعات و نوآوری ها 

 )با نگاهی به روند توسعه فعالیت های دانش بنیان در کشور 
در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه( 

چكیده

اتخاذ سیاست های مناسب در نیل به اهداف کالنی همچون »افزایش 
شــتاب پیشــرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی« که در 
سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده است، نیازمند 
شناخت فضای حاکم بر زیست بوم نوآوری به لحاظ عملکردی است. در 
این پژوهش تالش شده است با جمع آوری حداکثری اطالعات موجود و 
در دسترس، عملکرد ۱۰ ساله قانون »حمایت از شرکت ها و مؤسسات 

دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات« مصوب ۱389 طی 
ســال های )۱۴۰۰-۱39۰( از منظر فعالیت شرکت های دانش بنیان 
مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. در ادامه، برخی محورهای اصلی که 
می توانند در طول اجرای برنامه هفتم توسعه با نگاه به رفع چالش ها و 
استفاده از ظرفیت های دانش بنیانی کشور مدنظر واقع شوند پیشنهاد 

شده است. 
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قانون »حمایت از شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان و تجاری سازی 
نوآوری ها و اختراعات« در سال ۱389 به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسید. یافته های موجود درباره نحوه فعالیت شرکت های دانش بنیان طی 

این دوره تقریباً ده ساله حاکی از آن است که:
 تعداد شرکت های دانش بنیان )نوپای نوع ۱ و 2، تولیدی نوع ۱ و 2(  
طی دوره ۱۴۰۰-۱39۰ از 55 شرکت به حدود 7۰۰۰ شرکت رسیده 

است.
 تعداد شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع 2 بر سایر انواع شرکت های 

زیست بوم نوآوری غالب است )حدود 56% کل شرکت ها(
 شرکت هایی که در چهار حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات )%23(، 
برق و الکترونیک )22%(، ماشــین آالت و تجهیزات پیشرفته )22%( و 
نیز صنایع شــیمیایی )۱۴%( فعالیت دارند، بخش اعظم شرکت های 

دانش بنیان را به خود اختصاص می دهند.
 نزدیک به 5۰ درصد کل شــرکت های دانش بنیان در تهران و مابقی 
در سایر اســتان ها از جمله اصفهان، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان 
شرقی و فارس مستقر هستند. عمده استان ها نیز در سه حوزه ساخت 
ماشین آالت و تجهیزات پیشــرفته، محصوالت مبتنی بر فناوری های 

شیمیایی و سخت افزارهای برق، الکترونیک و لیزر و فوتونیک فعالند. 
 به طور متوسط تنها ۱7 درصد شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در 

پارک ها از نوع دانش بنیان هستند. 
 میزان درآمد محصوالت دانش بنیان و اشتغالزایی این حوزه برمبنای 
درآمد کل و اشتغال شــرکت های دانش بنیانی که تأییده های الزم را 

دریافت کرده اند گزارش می شود.
تحلیل یافته ها و اطالعات با توجه به توزیع شــرکت های دانش بنیان 
براساس نوع و سطح و زمینه فعالیت، همچنین روند تأسیس شرکت های 
جدید و نوپا، نحوه پراکنش شرکت های دانش بنیان در استان ها و استقرار 
آنها در پارک هــای علم و فناوری و ارزیابی مواردی همچون اشــتغال، 
درآمد، صادرات، نحوه تأمین مالی فناوری و مؤلفه های شاخص جهانی 
نوآوری نشــان می دهد نرخ تأسیس شــرکت های نوپا و تبدیل آنها به 

شرکت های تولیدی نیز بسیار پایین آمده است. 
میزان فعالیت و درآمد پارک ها نیز بیانگر این واقعیت اســت که روند 
رشد و بلوغ شــرکت های دانش بنیان و هســته های فناور مستقر در 
پارک ها کند است و ممکن است ظرفیت زیست بوم نوآوری کشور از 
منظر شرکت های دانش بنیان به عنوان بازیگران کلیدی این عرصه در 
آینده با چالش جدی مواجه شود. این درحالی است که عمده تمرکز 

نظام علم و فناوری و نوآوری کشور بر آموزش عالی و خلق دانش بوده 
و هر چند تا کنون در تربیت نیروی دانشــگاهی و محتوای علمی بهتر 
از سایر مؤلفه های نوآوری عمل کرده، اما در هدایت نتایج تحقیقات 
و نیروی متخصص به سمت ایجاد و توســعه کسب و کارهای نوآورانه 
موفقیت قابل قبولی نداشــته اســت. محیط نهــادی )اعم از محیط 
سیاسی، قانونی و کسب و کار( هنوز بعد از گذشت ۱۰ سال از اجرای 
قانون حمایت از شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان برای توسعه این 
فعالیت ها مساعد نشده و جذب دانش و انتشار فناوری و تأمین مالی 
به کمک بخش خصوصــی نیز به دلیل ضعف هــا و نقص های موجود 
در تقویت پیوندها از قبیل ارتباط دانشــگاه و صنعت، خوشه ســازی 
و شبکه ســازی، ارتباطات بین المللی و تربیت نیروی کار دانشــی و 
رفع انحصار و رقابت غیرعادالنه با مشــکل مواجه است. در این میان 
نحوه ارائه آمار فعالیت های دانش بنیان نیز معموالً بر اساس درآمد و 
اشتغال کل شرکت هاســت که لزوماً معادل با درآمد واقعی حاصل از 
فعالیت های دانش بنیان نیســت و باید مالحظاتی از قبیل هزینه کرد 
تحقیق و توسعه به درآمد این شرکت ها را در هنگام ارائه آمار و داده ها 
در نظر گرفت. ازطرفی، برنامه های دوره ای پیمایش عملکرد نوآورانه 
شرکت ها در مسیر سیاســتگذاری نیز با جدیت دنبال نشده و به روز 
نمی شوند و برنامه های راهبردی شــفافی برای بهره مندی از ظرفیت 
شرکت ها و فعالیت های دانش بنیان در سطح استانی و کاهش تمرکز 

و تجمع آنها در استان هایی نظیر تهران تاکنون ارائه نشده است. 
بر این اســاس محورهای اصلی که می توانند با نگاه به رفع چالش ها و 
استفاده از ظرفیت های دانش بنیانی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه 

مدنظر قرار گیرند عبارتند از: 
 ایجاد و تقویت زیرســاخت های تقاضامحوری تجاری سازی از طریق 

حمایت و مشارکت دولت با بخش خصوصی
 رفع موانع کســب و کاری شــرکت های دانش بنیان از طریق تقویت 
دستورالعمل های موجود و دائمی کردن برخی از آنها در قالب یک حکم 

قانونی
 برنامه های راهبردی برای توسعه استانی فعالیت های دانش بنیان

 افزایش همکاری های فناورانه با کشورهای همسایه و ایجاد انگیزه و 
جذب سرمایه بخش خصوصی

 توجه به رصد، پایش و ارزیابی  سیاست ها و عملکرد در حوزه پژوهش 
و فناوری به عنوان ابزارها و زیرساخت های مهم سیاستگذاری صحیح و 

به روز شونده. 

خالصه مدیریتی
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 گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون 
حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و 
 تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها 
)با نگاهی به روند توسعه فعالیت های دانش بنیان در 
کشور در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه(

مقدمه
در کشور ما حمایت از  شرکت هاي دانش بنیان 
به عنوان یکي از ارکان توسعه اقتصاد دانش بنیان 
محسوب مي شود. در این راستا اسناد باالدستي 
از قبیــل سیاســت هاي اقتصــاد مقاومتــي 
ابالغــی مقام معظم رهبري در ســال ۱392 ، 
سیاســت هاي علم و فنــاوري ابالغي ۱393 و 
قوانین اختصاصي همچــون قانون حمایت از 
شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي 
نوآوري ها و اختراعات مصوب ۱389و اخیراً نیز 
قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ بر 
توسعه فعالیت هاي دانش بنیان تأکید کرده اند. 
حمایت از فعالیت ها و شرکت هاي دانش بنیان 
در کشور ما به طور جدي از سال ۱392 شروع 
شــده است. با وجود تبیین ادبیات دانش بنیان 
در حوزه سیاســتگذاري و برخي پیشرفت هاي 
صورت گرفته، این نوع فعالیت ها هنوز نتوانسته 
جایگاه مناسب خود را در بخش تولید، صادرات 
و حتي اشتغال پیدا کند. اگرچه در سطح کالن، 
اثرگذاری چالش های اقتصادي، شرایط محیط 
کســب و کار، تحریم ها، گستره تعامل و عواملي 
از این دســت را نباید بر حصــول این نتیجه 
نادیــده گرفت؛ اما نقش سیاســت هاي حامی 
فعالیت هاي دانش بنیان در تســهیل شــرایط 
نیز نباید از نظــر دور بماند. این گزارش ضمن 
بررســی عملکرد قانون حمایت از شرکت ها و 
مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات 
و نوآوری ها از منظر آمار و اطالعات در دسترس، 
روند فعالیت  شرکت های دانش بنیان را طی یک 
دهه گذشته )۱39۰-۱۴۰۰( مورد بررسی قرار 
داده و با توجه به وضعیت موجود و چالش های 
اصلی پیــش روی فعالیت هــای دانش بنیان، 
مباحثی که پرداختن بــه آنها در برنامه هفتم 
توسعه حائز اولویت و اهمیت است را پیشنهاد 
کرده است. به منظور یکپارچه بودن اطالعات و 
امکان مقایسه، بازه زمانی داده ها تا پایان سال 
۱۴۰۰ انتخاب شده و از داده های جدید بعد از 

آن صرف نظر شده است.
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1. بررسی وضعیت موجود در حوزه فعالیت های دانش بنیان
1-1. تعداد شرکت های دانش بنیان بر حسب نوع

تعداد کل شرکت هاي دانش بنیان تأیید شده مرکز شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان در شکل ۱ نشان داده شده است. تعداد این شرکت ها از 55 
شرکت در سال ۱392 به 667۱ شرکت تا فروردین ۱۴۰۱ رسیده است 
که ۴3۰7 شرکت از نوع تولیدی می باشند۱  و 236۴ شرکت از نوع نوپا 
نام گذاری شده اند.2  شرکت های نوپا و تولیدی برحسب درجه پیچیدگی 
محصول و سطح متوسط یا باالی فناوری به نوع ۱ و 2 تقسیم می شوند. 
به طور کلی شرکت های دانش بنیان نوع 2 )هم نوپا و هم تولیدی( باید 
حداقل یک »کاال یا خدمت یا فرایند تولید یا تجهیز تولید« با فناوری در 
سطح 2 را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته و ارائه کرده  باشند. 
اگر شرکت های نوع 2 شرکت تولیدی باشند باید یکی از شروط همچون 
مجری حداقل یک پروژه »مهندسی، پیمانکاری و ساخت« که حداقل 
۱۰ درصد از قیمت قرارداد پروژه مربوط به تولید محصوالت دانش بنیان 

باشد و نیز تولید محصوالتی با فناوری متوسط و باال به طوری که 3 درصد 
از درآمد کل شــرکت هایی با درآمد عملیاتی باال مربوط به آن باشد را 
برای اخذ تأییدیه دارا باشند. شــرکت های دانش بنیان نوع ۱ در حوزه 
فناوری های برتر فعالیــت دارند و در شــرکت های تولیدی نوع ۱ باید 
حداقل 25 درصد از درآمد عملیاتی مربــوط به تولید و فروش کاالها و 
خدمات با فناوری برتر باشد. شــرکت های نوپای نوع ۱ نیز باید حداقل 
یک نمونه محصول آزمایشــگاهی با فناوری برتر ســاخته و ارائه کرده 
باشند اما فاقد درآمد عملیاتی هستند. در دسته بندی های جدید از انواع 
شرکت های دانش بنیان، شرکت های نوپا و تولیدی مستعد دانش بنیان 
شــدن نیز گزینه های تازه ای هستند که مرکز شــرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان مدنظر قرار داده اند. البته از این دســته از شرکت ها در آمار 
گزارش پیش رو به دلیل جدید بودن و عدم امکان بررسی اثرات ۱۰ ساله 

آنها صرف نظر شده است.

نمودار 1. تعداد شرکت های دانش بنیان تا اردیبهشت 1401 برحسب نوع و سطح

۱. شرکت های دانش بنیانی که در آخرین اظهارنامه خود دارای درآمد عملیاتی باشند، به شرط فعالیت در حوزه فناوری های برتر به عنوان تولیدی شناخته می شوند
2. شرکت های دانش بنیانی که اظهارنامه مالیاتی ندارند یا براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی خود بدون درآمد عملیاتی باشند، به عنوان دانش بنیان نوپا شناخته می شوند

مأخذ: مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، فروردین ۱۴۰۱.
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 گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون 
حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و 
 تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها 
)با نگاهی به روند توسعه فعالیت های دانش بنیان در 
کشور در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه(

روند دانش بنیانی شــرکت ها طی سال های ابالغ قانون تا به امروز 
نشان می دهد تعداد شرکت های دانش بنیان رو به افزایش است. شیب 
این حرکت در سال های ۱396 تا ۱399زیاد است، اما در سال ۱۴۰۰ 
کندتر شده است و دلیل کندی روند را می توان به سخت گیری ها در 
اعطای تأییدیه و توجه بیشتر به کیفیت فعالیت های دانش بنیانی این 
شرکت ها در مقابل افزایش صرفاً کّمی آنها منتسب کرد. به طوری که 
در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ از میان 26۴۴ درخواست ارزیابی شده 
متقاضیان، ۴۰ درصد موفق به اخذ تأییدیه شــده و بقیه رد شده اند 
)گــزارش هفدهم عملکرد اجــرای قانون حمایت از شــرکت های و 

مؤسسات دانش بنیان، ۱۴۰۰(. 
با وجود به تمرکز بر حمایت از شــکل گیری شــرکت های نوپا و 
تولیدی نوع ۱ در سال های ابتدایی اجرای قانون، از سال ۱396 به بعد 
تعداد شرکت های تولیدی نوع 2 رو به افزایش هستند. در حال حاضر 
این شــرکت ها بیش از 55 درصد شــرکت های دانش بنیان را شامل 
می شوند و سهم چشــمگیری را در آمار منتسب به درآمد و اشتغال 

این حوزه دارا هستند.

2-1. روند تأسیس شرکت های جدید دانش بنیان
روند و میزان تأسیس شــرکت های جدید دانش بنیان طی سال های 
اخیر کاهش چشمگیری داشته است. به نحوی که در سال ۱399 تنها 
3 درصد کل شرکت هایی که موفق به اخذ تأیید دانش بنیان شده اند 
تازه تأســیس بوده اند. شــرکت های حوزه نرم افزار و فناوری اطالعات 
همچنان بیش از ســایر شرکت های نوپا در حال شکل گیری هستند 
و میزان تأسیس شــرکت های دانش بنیان جدید در زمینه دارو و نیز 
کشاورزی و زیست فناوری به شدت پایین و به صفر نزدیک شده است. 
عدم توان رقابت با شرکت های بزرگ یا بالغ شده به ویژه در حوزه دارو 
و فراورده های دارویی و احتمال شکل گیری انحصار در برخی حوزه ها، 
انگیزه تأسیس و عرصه فعالیت را برای شرکت های نوپا محدود کرده 
است. در حوزه زیست فناوری و کشاورزی، مسائلی از قبیل شیوه های 
سنتی کشاورزی، ضعف نفوذ فناوری در زنجیره و نبود ترویج مناسب 
که بر پذیرش و بازار محصوالت زیســت فناورانه اثرگذار اســت را نیز 

می توان در کنار سایر عوامل یاد شده، محدود کننده دانست.  

نمودار 2. تعداد شرکت های تازه تأسیس دانش بنیان و نسبت آنها )درصد( به کل شرکت های دارای تأیید دانش بنیانی در هر سال 

مأخذ: گزارش ساالنه زیست بوم شرکت هاي دانش بنیان- سامانه اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد )۱399(.
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3-1. توزیع شرکت های دانش بنیان برحسب زمینه فعالیت
شــرکت هایی که در چهار حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات )%23(، 
برق و الکترونیک )22%(، ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته )22%( و 
نیز صنایع شــیمیایی )۱۴%( فعالیت دارند، بخش اعظم شرکت های 
دانش بنیان را به خود اختصاص می دهند و شــایان ذکر است تعداد 
زیادی از این شــرکت ها نیز تولیدی نوع 2 هســتند )آمار با جزئیات 

بیشــتر در تارنمای مرکز مؤسسات و شرکت های دانش بنیان موجود 
بوده و در اینجا ارائه نشده است(. در میان همه شرکت های دانش بنیان 
با زمینه های مختلف که به تولید محصول می پردازند، سهم شرکت های 
دانش بنیان کشاورزی، صنایع غذایی و زیست فناوری بسیار کم است 
و این شــرکت ها تنها حدود ۴ درصد کل شرکت های دانش بنیان را 

تشکیل می دهند. 

نمودار 3. شرکت های دانش بنیان براساس زمینه فعالیت

مأخذ: مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، فروردین ۱۴۰۱.

4-1. تعداد شرکت های دانش بنیان نوپا و تولیدی به تفكیک استان ها

براساس آمار تعداد شرکت های دانش بنیان تا فروردین ۱۴۰۱، نزدیک به 5۰ درصد کل این شرکت ها در تهران مستقر هستند و شامل ۱۰88 شرکت 
نوپا و 2۱72 شرکت تولیدی هستند. نحوه توزیع شرکت های دانش بنیان در استان های کشور )به جز تهران( بر حسب نوپا و تولیدی بودن در نمودار 

۴ آمده است.
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 گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون 
حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و 
 تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها 
)با نگاهی به روند توسعه فعالیت های دانش بنیان در 
کشور در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه(

نمودار 4. نحوه توزیع شرکت های دانش بنیان تولیدی و نوپا در استان ها

مأخذ: یافته های تحقیق مستخرج از داده های مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، فروردین ۱۴۰۱.

همان طــور که نمــودار ۴ نشــان می دهد بخــش عمده این 
شــرکت ها در اصفهان، البرز، خراســان رضوی، آذربایجان شرقی و 
فارس متمرکز هستند. گفتنی اســت این استان ها نسبت به سایر 
استان های کشور سهم بســیاری در تولید ناخالص داخلی داشته و 
زیرساخت ها و واحدهای صنعتی بیشتری دارند )ترابی و همکاران، 
۱۴۰۰(. استان های همسایه تهران نظیر البرز، قم، قزوین و مرکزی 
نیز متأثر از موقعیت تهران، تعداد بیشــتری شــرکت دانش بنیان 

را نســبت به سایر نقاط کشــور به خود اختصاص داده اند. در اکثر 
استان ها، شــرکت های تولیدی بیشتر از شــرکت های نوپا هستند 
اما در اســتان های مرزی کشــور همچون اردبیل، بوشهر، سیستان 
و بلوچستان، ایالم، کرمانشاه، کردستان، گلستان و برخی استان ها 
نظیر لرســتان و کهگیلویــه و بویراحمد تعادل نســبی بین تعداد 
شرکت های نوپا و تولیدی برقرار است. زمینه فعالیت این شرکت ها 

به تفکیک استانی در بخش بعدی مورد بررسی قرار گرفته است.

5-1. نحوه پراکنش زمینه فعالیت شرکت های دانش بنیان به 
تفكیک استان ها 

در نمودار 5 سه دسته از بیشترین شرکت های دانش بنیان هر استان 
بر اســاس زمینه فعالیت آنها آمده اســت .۱ عمده اســتان ها در سه 
حوزه ساخت ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته، محصوالت مبتنی بر 
فناوری های شــیمیایی و ســخت افزارهای برق، الکترونیک و لیزر و 
فوتونیک فعالند. فراوانی شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات در تهران )3۱%(، کردستان )3۱%(، خراسان جنوبی )%3۰( 

و یزد )26%( باالتر از ســایر زمینه هــای فعالیت دانش بنیانی در این 
استان هاست. شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه دارو و تجهیزات 
پزشــکی در اســتان های کرمانشاه، لرســتان، مرکزی و کهگیلویه و 
بویر احمد سه دســته نخست شرکت های دانش بنیان این استان ها را 
شــکل داده اند و حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی نیز 
در استان های سیستان و بلوچســتان، اردبیل، چهارمحال بختیاری، 
کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و لرستان، بیشترین سهم را 

از کل شرکت های دانش بنیان این استان ها در اختیار دارد.

۱. سه دسته نخست  شرکت هایی که بیش از 7۰ درصد شرکت های دانش بنیان هر استان را شکل داده اند.
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نمودار 5. توزیع شرکت های دانش بنیان در استان های کشور برحسب بیشترین زمینه فعالیت

  نسخه نهايي 
  _______________________________________________________________________    

 

P3 

٧

استان در  نيز  غذايي  صنايع  و  زيستي  كردستان،  فناوري  بختياري،  چهارمحال  اردبيل،  بلوچستان،  و  سيستان  هاي 

  ها در اختيار دارد. بنيان اين استانهاي دانشو بويراحمد، گلستان و لرستان، بيشترين سهم را از كل شركتيلويه گكه

  

  هاي كشور برحسب بيشترين زمينه فعاليتبنيان در استانهاي دانش. توزيع شركت٥  نمودار
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 .١٤٠١جمهور، فروردين  يسئ ربنيان معاونت علمي و فناوري  دانشهاي شركتو سسات ؤممركز مأخذ: 

  

  ها  هاي علم و فناوري به تفكيك استان تعداد پارك   . ١- ٦

بنيان نسبت به كل واحدهاي فناوري و  هاي دانشهاي علم و فناوري استاني و درصد شركتتعداد پارك  ٦  نمودار در  

  نشان داده شده است.  ١٤٠٠صنعتي مستقر در آنها تا سال  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ييغذا عيو صنا يستيز يفناور ،يكشاورز

 ماشين آالت و تجهيزات پيشرفته

 فرايندهاي شيمياييمحصوالت مبتني بر 

 كيو فوتون زريل ك،يبرق و الكترون يسخت افزارها

 ياانهيرا يافزارهااطالعات و ارتباطات و نرم يفناور

 و درمان صيحوزه تشخ شرفتهيپ يهادارو و فرآورده

مأخذ: مرکز مؤسسات و 
شرکت های دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهور، 

فروردین ۱۴۰۱.

6-1. تعداد پارک های علم و فناوری به تفكیک استان ها 
در نمودار 6 تعداد پارک های علم و فناوری استانی و درصد شرکت های دانش بنیان نسبت به کل واحدهای فناوری و صنعتی مستقر در آنها تا سال 

۱۴۰۰ نشان داده شده است.

مأخذ: مستخرج از داده های ارسالی معاونت پژوهش و فناوري- وزارت علوم، تحقیقات و فناوري )۱۴۰۰(؛ پارک های علم و فناوری کشاورزی وابسته به سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )تات(، فناوری و نوآوری نفت وابسته به وزارت نفت، دانشگاه فردوسی مشهد و نیرو وابسته به وزارت نیرو به دلیل جدیدالتأسیس 

بودن فاقد آمار بوده و در لیست لحاظ نشده اند.

نمودار 6. توزیع پارک های علم و فناوری در استان ها و درصد واحدهای دانش بنیان مستقر در آنها
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 گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون 
حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و 
 تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها 
)با نگاهی به روند توسعه فعالیت های دانش بنیان در 
کشور در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه(

نمودار ۴ نشان می دهد به غیر از تهران با ۱3 پارک علم و فناوری 
تعــداد زیادی از اســتان ها یک پارک علم و فنــاوری دارند. هرچند 
همه استان های کشــور دارای پارک علم و فناوری هستند اما درصد 
شرکت های دانش بنیان مستقر در این پارک ها نسبت به کل واحدهای 
فناور و صنعتــی پارک ها بین 7 تا ۴8 درصد متغیر اســت و به طور 
متوســط تنها ۱7 درصد واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و 
فناوری از نوع دانش بنیان هســتند. این آمار در تهران از منظر تعداد 
پارک نیز قابل توجه اســت. با وجود ۱3 پارک علم و فناوری و ۱27۴ 
واحد فناور در آنها، تا ســال ۱۴۰۰ تنهــا ۱97 واحد دارای تأییدیه 
دانش بنیانی در آنها وجود داشته است که معادل با ۱5/5 درصد از کل 
شرکت هایی اســت که در این ۱3 پارک حضور دارند. آمار مشخصی 
از پارک هــای علم و فناوری و حتی پردیس های فناوری خصوصی در 
کشــور وجود ندارد۱  و به نظر نمی رســد تعداد آنها به انگشتان یک 
دست برســد. عالوه بر این، حدود 82 درصد از کل درآمد پارک های 

علم و فناوری تنها به 7 پارک شــامل پــارک علم و فناوری پردیس، 
پارک علم و فناوری سمنان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، پارک 
علم و فناوری خراســان رضوی، پارک علم و فناوری قم، پارک علم و 
فناوری فارس و پارک علم و فناوری اطالعات و ارتباطات تعلق دارند 
و به نظر می رسد بسیاری از شرکت های نوپای دانش بنیان نتوانسته اند 
مراحل رشد و بلوغ خود را به خوبی طی کنند. با توجه به این موارد، 
لزوم پایش عملکرد پارک های مختلف متناسب با نوع و کارکرد انواع 
پارک های علم و فناوری، دریافت حمایت های دولتی به مدت محدود 
و مشخص و مبتنی بر عملکرد، تمدید مجوز فعالیت پارک ها مبتنی بر 
عملکرد آنها، تشــویق و حمایت از نهادهای برتر حامی تجاری سازی 
و نیز اتخاذ سیاســت هایی به سمت تأسیس پارک های علم و فناوری 
خصوصی و همچنین تشــویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در 
پارک هــای علم و فناوری تقاضا محور با توجه به ظرفیت ها و نیازهای 

استان ها ضروری به نظر می رسد.

۱. پارک علم و فناوری ایرانیان مستقر در استان مرکزی - پارک علم فناوری دانشگاه آزاد اسالمی مستقر در تهران. 

7-1. تعداد شاغالن شرکت های دانش بنیان 
تعداد کل شاغالن شرکت های دانش بنیان )به صورت تجمیعی( و همچنین متوسط نحوه توزیع آنها در شرکت های نوپا و تولیدی در نمودار 7 آمده است.

نمودار 7. تعداد کل شاغالن در شرکت های دانش بنیان به تفیک سال و نوع شرکت ها

مأخذ: یافته های تحقیق برگرفته از آمار گزارش های شورای عالی عتف درخصوص عملکرد قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان.
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همان  طور که نمودار نشان می دهد تعداد کل شاغالن انواع مختلف 
شرکت های دانش بنیان با روند تقریباً ثابتی رو به افزایش است و مجموع 
شــاغالن تا سال ۱۴۰۰ به 23۰ هزار نفر رسیده است. 8۰ درصد این 
شاغالن در شــرکت های تولیدی نوع 2 مستقر هستند. شرکت های 
نوپا و تولیدی نوع ۱ درمجموع 2۰ درصد کل شــاغالن دانش بنیان را 

در بر می گیرند که معادل با ۴6 هزار نفر )تا سال ۱۴۰۰( است. 

8-1. درآمد حاصل از فعالیت های دانش بنیان
آمــار رســمی از میــزان درآمــد محصــوالت دانش بنیان با 

فناوری های برتر منتشــر نشده اســت. برآوردها نشان مي دهد 
درآمد شــرکت هاي دانش بنیان در ســال ۱399 حدود ۱5۰ 
هــزار میلیارد تومــان )۴ درصــد از تولید ناخالــص داخلی 
) GDP( کشــور در آن ســال( بوده که تنهــا ۱۰ درصد آن به 
نوپا  و شــرکت های  پیشرفته  فناوري هاي  داراي  شــرکت هاي 
متعلق اســت و 9۰ درصــد باقي مانده در اختیار شــرکت هاي 

داراي فناوري هاي متوســط رو به باال قرار دارد. 
در نمودار 8 روند اشتغال و درآمد شرکت های دانش بنیان با روند 

مجوزهای دانش بنیانی شرکت ها تطبیق داده شده است.

نمودار 8. تطبیق روند اشتغال و درآمد شرکت های دانش بنیان با روند افزایش مجوزهای دانش بنیانی
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 گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون 
حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و 
 تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها 
)با نگاهی به روند توسعه فعالیت های دانش بنیان در 
کشور در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه(

همان طور که قابل انتظار است، با شروع روند افزایش تأییدیه های 
دانش بنیانی شــرکت های تولیدی نوع 2 از ســال ۱396، درآمد کل 
اظهاری شرکت های دانش بنیان نیز از سال بعد از آن )۱397( به طور 
نمایی افزایش داشــته است. علت این اســت که در احتساب درآمد 
حاصل از فعالیت های دانش بنیان، درآمد کل شرکت ها به عنوان معیار 
اعالم می شود و نه آن بخش از درآمد که صرفاً به توسعه فعالیت های 
دانش بنیان پرداخته شــده است. این در حالی است که ممکن است 
بخش چشــمگیري از درآمد کل ذکر شده، از طریق ارائه خدمات یا 
فروش محصوالت غیر دانش بنیان این شــرکت ها حاصل شــده باشد 
ازاین رو درآمد و اشــتغال کل شــرکت هایی که تأییــد دانش بنیانی 
دارند لزوماً به منزله ایجاد اشتغال یا درآمدزایی دانش بنیانی محسوب 
نمی شود. همین موضوع در مورد پارک های علم و فناوری نیز صادق 
است. تعداد شاغالن واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک های 
علم و فنــاوری حدود 6۰ هزار نفر و درآمد و صادرات آنها در ســال 
۱399 به ترتیب حدود 2۰ هزار میلیارد تومان و 8۰ میلیارد دالر اعالم 

شده است )گزارش عملکرد پارک های علم و فناوری، ۱۴۰۰(. با توجه 
به اینکه کل شرکت های مستقر در پارک ها دانش بنیان نیستند، همه 
شــاغالن مستقر در آن و درآمد و صادرات آن را نمی توان دانش بنیان 

و فناورانه دانست. 

9-1. صادرات محصوالت با فناوری های برتر و دانش بنیان
بر اساس گزارش بانک جهانی میزان صادرات محصوالت با فناوری های 
پیشرفته ایران نســبت به کل صادرات صنعتی کشور طی چند سال 
گذشته به طور متوســط ۱ درصد بوده و نه تنها نسبت به کشورهای 
توسعه یافته ای نظیر آلمان بلکه از کشورهایی نظیر ترکیه و هند نیز 
پایین تر اســت. کشور چین با رشدی فوق العاده در سال های 2۰۰5-

۱992 به ســهم 3۰ درصــدی صادرات محصــوالت فناورانه به کل 
صادرات صنعتی خود رسید و این سهم را همچنان حفظ کرده است. 
سهم صادرات فناورانه چین حتی از متوسط جهانی نیز فاصله بسیاری 

دارد )نمودار 9(.  
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نمودار 9. سهم صادرات محصوالت با فناوری های پیشرفته نسبت به کل صادرات صنعتی در برخی کشورهای منتخب

مأخذ: یافته های تحقیق برگرفته از داده های بانک جهانی.

مقدار واقعی و دقیق شاخص صادرات محصوالت با فناوری باال و 
محصوالت دانش بنیــان یکی از موضوع های مورد اختالف و بحث در 
کشور اســت. در صادرات محصوالت دانش بنیان، گمرک صرفاً حجم 
صادرات شرکت های دانش بنیان ازطرف گمرک به شورای عالی عتف 
ارائه می شود. در آمار گمرک، اطالعات صادرات برخی اقالم همچون 
نرم افزارها یا بازی های رایانه ای یا اقالم دفاعی پیشرفته لحاظ نمی شود 
و از این رو در برخی مواقع آمار ارائه شده توسط نهادهای بین المللی با 
آمارهای داخلی متفاوت است. البته یکی از دالیل این مسئله، نبود یک 
دسته بندی مشــخص )بر اساس استانداردهای طبقه بندی بین المللی 
محصوالت مثل طبقه بندی اســتاندارد صنعتــی )ISIC(، طبقه بندی 
بر مبنای محصول )CPC( یا طبقه بندی بر اساس استاندارد بین المللی 
تجارت )SITC(( و قابل تطبیق با فرمت گمرکی )HS( برای محصوالت 
دانش بنیان است )براتی و زین العابدینی، ۱396(. براساس آمار گمرک 
جمهوری اســالمی ایران، صادرات محصــوالت با فناوری برتر به طور 
متوسط 6۰۰ میلیون دالر در سال است که تقریباً معادل با ۱ درصد از 
کل ارزش ارزی صادرات غیرنفتی است  )فصیحی، ۱397(. در آخرین 
آمار منتشره از صادرات شرکت های دانش بنیان، سهم این شرکت ها در 
سال ۱398 حدود 7۴۱ میلیون دالر عنوان شده که کمتر از 2 درصد 

کل صادرات غیرنفتي کشور در آن سال است.

در تازه ترین آمار، ســهم صادرات محصوالت دانش بنیان در سال 
۱۴۰۰ حدود 8۰۰ میلیون دالر در مقایســه با صادرات 8/۴ میلیارد 
دالری کل صادرات غیرنفتی کشور اعالم شد.۱  ذکر این نکته ضروری 
است که در این زمینه هم ارقام اعالم شده نشان دهنده کل صادرات، 
اعم از محصوالت فناورانه یا محصوالت سطح متوسط و معمولی این 
شرکت ها بوده و لزوماً منعکس کننده میزان محصوالت با سطح فناوری 

باال نیست. 
مقایسه صادرات محصوالت با فناوری برتر پیش از قانون حمایت 
از شــرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱389 )یعنی بازه زمانی 
2۰۱۰-۱997( و پس از اجرایی شــدن قانون در سال ۱392 )یعنی 
بازه زمانی 2۰۱3 به بعد( نشان می دهد، ظرفیت صادرات محصوالت 
فناورانه تغییری نکرده است. هرچند باید اثر تحریم ها بر این رکود را 
که شروع آن با قطعنامه های شورای حکام در فاصله سال های 2۰۰6 
تا 2۰۱2 بوده و در ادامه بر شدت آنها افزوده شده است در نظر گرفت. 
تحریم ها به طور مستقیم بر تأمین مواد اولیه مورد نیاز از خارج کشور، 
جذب و انتقال فناوری، اجبار به صادرات غیررسمی برخی محصوالت 
فناورانه اثر منفی داشــته )فصیحی، ۱397( و حتی به تمایل برخی 
شــرکت ها به صادرات غیرمســتقیم به  دلیل احداث شعب در محل 

کشورهای مقصد و به نام آن کشورها منجر شده است.

 /https://danakhabar.com/fa/news/۱28853۰ ۱. رجوع شود به

چین
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 گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون 
حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و 
 تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها 
)با نگاهی به روند توسعه فعالیت های دانش بنیان در 
کشور در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه(

10-1. تأمین مالی فعالیت های دانش بنیان در کشور
هرچند تخمین دقیق هزینه هاي اقتصادي )اعم از هزینه هاي آشکار و ضمني( تولید محصوالت دانش بنیان در کشور امکان پذیر نیست، اما شناسایي و 
بررسي برخي هزینه هاي آشکار نشان مي دهد بخش عمده اي از هزینه توسعه فعالیت هاي دانش بنیان و تجاري سازي محصوالت بر دوش دولت است. 

در نمودار ۱۰ برخی هزینه هاي آشکار توسعه فعالیت هاي دانش بنیان در کشور )سال ۱399( تخمین زده شده است.

نمودار 10. تخمین هزینه هاي آشكار توسعه فعالیت هاي دانش بنیان کشور در سال 1399

مأخذ: گزارش مرکز پژوهش های مجلس به شماره مسلسل ۱8۱78.

تصویر جامعي از میــزان فعالیت نهادهاي خصوصي تأمین مالي 
تجاري ســازي فناوري در کشــور وجود ندارد و ســهم نهادهایي با 
سرمایه گذاري جسورانه و سایر نهادهاي تأمین مالي همچون فرشتگان 
کســب و کار یا نهادهاي تأمین مالي جمعي در کشور ما نسبت به بار 
نزدیک به 7۰ درصدی که دولت درمجموع و از طرق مختلف )مالیات، 
گمرک، هزینه کرد مستقیم در تحقیق و توسعه و تأمین سرمایه های 
اولیه از صندوق توســعه ملی( متحمل می شــود بسیار ناچیز است. 
ازســویی دیگر، تأمین شرایط اخذ تسهیالت از بانک ها و مؤسسه هاي 
مالي از قبیل میزان مشخص سپرده گذاري، وثیقه گذاري و بازپرداخت 
وام ها براي شــرکت هاي دانش بنیان به ویژه نوپا بســیار سخت است. 
در نتیجه بانک ها عماًل با صندوق نوآوری و شــکوفایی و لحاظ کردن 
سهم خود در پرداخت وام به فعالیت های دانش بنیان مشارکت چندانی 
ندارند و این روش تأمین مالي نیز براي بخش زیادي از کسب و کارهاي 

فناور مؤثر واقع نشده است.

11-1. وضعیت ایران براساس شاخص جهانی نوآوری1  و زیر شاخص های آن
ایران در شاخص جهانی نوآوری سال 2۰2۱ از میان ۱32 کشور رتبه 6۰ 
را به دست آورده است. بررسی زیرشاخص ها و ارکان آن )نمودار ۱۱( نشان 
می دهد از نظر مؤلفه های نهادی کسب و کارهای فناورانه )محیط سیاسی، 
قانونی و کسب و کار( وضعیت مساعدی حکمفرما نیست. در جذب دانش و 
انتقال فناوری، ایجاد پیوندهای نوآوری از طریق ارتباط دانشگاه و صنعت 
و یا خوشه ســازی و شبکه سازی و ارتباطات بین المللی تحقیق و توسعه 
ضعیف عمل شده اســت. هرچند در زمینه سرمایه انسانی و پژوهش و 
برخی خروجی های دانشــی ازجمله خلق دانش اوضاع بهتر بوده و ایران 
از نظر نیروهای شــاغل به تحصیل در آموزش عالی رتبه نهم و در خلق 
دانش )که به طور عمده به انتشارات علمی مرتبط است( رتبه چهاردهم در 
میان کشورها را داراست، اما از نظر کارکنان دانشی به علت کمبود نیروی 
متخصص و حرفه ای دانشــی )با مدارک دکتری و کارشناسی ارشد( در 
شرکت ها و صنایع، کمبود آموزش های علمی و رسمی به کارکنان و سهم 

اندک بخش کسب و کار در تحقیق و توسعه وضعیت مطلوبی ندارد. 

1. Global Innovation Index



20

نمودار 11. رتبه ایران در زیرشاخص ها و ارکان شاخص جهانی نوآوری سال 2021

مأخذ: شاخص جهانی نوآوری 2۰2۱.

2. تحلیل عملكرد فعالیت های دانش بنیان در کشور
 در چارچوب قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

  غالب بودن تعداد شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع 2، کاهش 
نرخ تأسیس شرکت های نوپا و تبدیل آنها به شرکت های تولیدی

شــرکت های تولیدی نوع 2 حدود 55 درصد کل شرکت های دارای 
تأییدیه دانش بنیانی را در کشور شکل داده اند. این شرکت ها معموالً از 
قبل دارای زیرساخت بوده و سپس بر حسب نوع فعالیت و سطح آن، 
مجوز دانش بنیانی را دریافت می کنند. هرچند برخی محققان معتقدند 
نوآوری بیشــتر در شرکت های کوچک اتفاق می افتد، اما برخی دیگر 
اعتقاد دارند شــرکت های بزرگ به دلیل قرار داشــتن در مرحله بلوغ 
چرخه عمر یک صنعت و مزایایی همچون ســرمایه و زیرساخت های 
تولید، بیشــتر دست به نوآوری می زنند )کریمی و همکاران، ۱398(. 
دانش بنیان شدن شرکت های تولیدی به منزله بهره مندی از دانش نهفته 

در تجارب و مهارت های صنعتی آنها در توســعه یک محصول نوین و 
فناورانه محسوب می شود و به نظر می رسد ظرفیت های ساختاری آنها 
در یادگیری تجربی و تعاملی ۱ که با امکان تحقیق و توســعه داخلی 
و مشارکتی، توانایی خرید تجهیزات و تأمین هزینه های دستیابی به 
دانش و فناوری خارج از شــرکت همراه است، اتخاذ سیاست هایی در 
جهت حمایت و تشویق به دانش بنیان شدن این شرکت ها و افزایش 
نقش و مشــارکت آنها در توسعه زیســت بوم نوآوری کشور را در پی 
داشته است. محصوالت شــرکت های دانش بنیان نوع 2 معافیت های 
مالیاتی دریافت نمی کنند اما در صورت احراز شرایط، مشمول دریافت 
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه خواهند شد )آیین نامه ارزیابی شرکت ها 

و مؤسسات دانش بنیان، ۱۴۰۰(. 2

1. learning-by-doing, by-using, and by-interacting (DUI)
2. https://daneshbonyan.isti.ir/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1
%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B4%D8%B-
1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-
%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7
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 گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون 
حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و 
 تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها 
)با نگاهی به روند توسعه فعالیت های دانش بنیان در 
کشور در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه(

شــرکت های نوپا و تازه تأســیس دانش بنیان عمدتاً مبتنی بر 
نوآوری هــای فناورانه به ســبک پژوهــش۱ و اســتفاده از نتایج 
فعالیت هاي تحقیق و توســعه هســتند.2 مطالعات مختلفی نشان 
داده اند ترکیب این دو سبک )پژوهش بنیاد و تجربه بنیاد( موفقیت 
و اثرگذاری بیشتری در نوآوری دارد )محمدی و همکاران، ۱396؛ 
قاضی نــوری و مهاجری، ۱398( و نظام نــوآوری نیازمند برقراری 
تعادل میان کنشــگران این دو نوع مدل یادگیری اســت. این در 
حالی اســت که در کشــور ما طی سالیان گذشــته، روند تأسیس 
شرکت های جدید دانش بنیان و نسبت آن به کل شرکت های تأیید 
شــده در هر سال، با کاهش همراه بوده است؛ به طوری که در سال 
۱399 تنها 3 درصد از شــرکت هایی که موفق به اخذ دانش بنیانی 
شــده اند تازه تأســیس بوده اند. وضعیت تبدیل شرکت های نوپا به 
تولیدی نیز بر اســاس آخریــن آماری که به مرکــز پژوهش های 
مجلس ارسال شده نشان می دهد، حدود 2۰ درصد این شرکت ها 
قادرند از نوپا به تولیدی تبدیل شوند.3 کمبود منابع مالی مورد نیاز 
در مراحل عمر اولیه کسب و کارهای نوپا و ضعف در جذب سرمایه  
از یکسو و عدم توان رقابت با شرکت های بزرگ و بالغ از سوی دیگر، 

باعث شده انگیزه تأسیس و عرصه فعالیت محدود شود. 

 روند کند رشد و بلوغ شرکت های دانش بنیان مستقر در 
پارک های علم و فناوری

در حالی که تقریباً همه اســتان ها حداقل یک پارک علم و فناوری 
دارند، به طور متوسط تنها ۱7 درصد از کل واحدهای فناور مستقر 
در آن از نوع دانش بنیان هســتند. در تهران با وجود استقرار بیش 
از ۱3 پارک علم و فناوری، به ازای هر پارک، تنها ۱ درصد شرکت 
دانش بنیان در محل اســتقرار یافته اســت. بخشــی از این اتفاق 
احتماالً به دلیل عدم توان شرکت های دانش بنیان در برآورده کردن 
ضوابط و هزینه های اســتقرار در پارک هــای علم و فناوری تهران 
اســت. دیوانســاالری های اداری حاکم بر پارک ها نیز بر مشکالت 
دامن زده و از ســویی دیگر انگیزه های پارک ها برای کســب درآمد 
بیشــتر، نه تنها تمایل شرکت های دانش بنیان به حضور در پارک ها 
را کاســته بلکه حتی در صورت تمایل، امکان استقرار را نیز از آنها 
گرفته است. از سویی دیگر تمرکز درآمدزایی 82 درصدی حاصل از 
فعالیت های دانش بنیان تنهــا در هفت پارک علم و فناوری از ۴5 
پارک بررســی شده نشان می دهد بســیاری از شرکت های نوپای 
دانش بنیان نتوانســته اند مراحل رشــد و بلوغ خود را به خوبی در 

پارک ها طی کنند. 
به نظــر می رســد در گام اول بایــد نحــوه پایــش و ارزیابی 
پارک هــای علم و فناوری مورد بازنگری قــرار گرفته و مباحثی از 
قبیل دســته بندی پارک های علم و فناوری بر اساس نوع و کارکرد، 
پایش عملکرد و تمدید مجوز فعالیت بر اساس شاخص های مرتبط 
بــا ویژگی هر پــارک و نیز امکان دریافــت حمایت های دولتی به 
مدت محدود و مشــخص و مبتنی بر عملکرد حتماً در سیاست های 
تشــویق و حمایت از نهادهای برتر حامی تجاری سازی لحاظ شود. 
تشویق و تســهیل تأســیس پارک های علم و فناوری تخصصی با 
توجه به ظرفیت ها و نیازهای اســتان ها به ویژه به کمک خیرین و 

وقف کنندگان نیز تأثیر چشمگیری خواهد داشت.

 مشــكالت کســب و کاری پیش روی اســتارت آپ ها و 
شــرکت های دانش بنیــان به ویژه فعاالن حــوزه فناوری 

اطالعات و ارتباطات 
به لحاظ تعدادی، بیشترین تعداد شرکت های دانش بنیان در حوزه 
فنــاوری اطالعات و ارتباطات فعالند. ابعــاد متنوع و ظرفیت های 
موجــود در این حوزه برای تولید محصوالت و ارائه خدمات جدید، 
راه اندازی کســب و کارهای نوین را رونق بخشــیده است. از این رو 
ابزارهــای حمایتی و تنظیم گری مختلفی توســط دســتگاه های 
اجرایی مورد اســتفاده قرار می گیــرد. به این ترتیب، عالوه بر مرکز 
مؤسســات و شــرکت های دانش بنیــان که ارزیابــی و حمایت از 
شــرکت های این حوزه را دنبال می کند، سازمان فناوری اطالعات 
ایــران نیز با همــکاری نهادهایی از قبیل معاونت علمی ریاســت 
جمهوری و ســازمان نظام صنفی رایانه  ای کشور و صندوق نوآوری 
و شــکوفایی، اقدام به راه اندازی سامانه ای به نام سامانه ملی ایران 
نوآفرین کرده که از طریق آن خدمات و تســهیالت کسب و کارهای 
این حوزه یکپارچه و متمرکز شــوند. تا کنون ۴75۱ شرکت نوپای 
ثبت شده )همگی آنها لزوماً دانش بنیان نیستند( و ۱۱97 شرکت 
بزرگ رشــد یافته و نیز ۴389 تیم نوپا )در قابل اســتارت آپ( در 
این سامانه ثبت نام کرده اند که مؤید قابلیت های فراوان این حوزه 
و کشش بازار آن است.۴ بررســی بازار کسب و کارهای استارت آپی 
نشــان می دهد حوزه »خدمات و ابزارهای پایه فناوری اطالعات« 
و »اینترنت اشــیا« جذاب تر از سایرین بوده و در مجموع نزدیک به 
37 درصد از کل اســتارت آپ ها در این عرصــه فعالیت می کنند.5  
اســتارت آپ ها به لحاظ تعداد کارمند و ساختار اداری با شرکت ها 

1. scientific and technologically-based innovation (STI) 
2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316000020 

3. تا سال ۱398 از مجموع ۱7۴9 شرکت نوپا، تنها 39۴ شرکت به تولیدی تبدیل شده اند.
4. https://irannoafarin.ir/
5. https://www.zoomit.ir/tech-iran/343777-analytical-report-startup-ecosystem-iran/
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۱. سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه.
امور زیربنایی: 6ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل 9۰ درصد کاالهای اساسی و اقالم غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سالمت و ایمنی مواد غذایی

2. سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه 
علمی، فناوری و آموزشی:

2۰. افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه های اطالعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و تجدیدپذیر.

بسیار متفاوت هستند. آمارها نشان می دهد 63 درصد آنها بین ۱ 
تــا 5 کارمند پاره وقت دارند. تعداد کــم کارمندان، پاره وقت  بودن 
آنــان و ماهیت کاری به ویژه در اســتارت آپ های حــوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات باعث توســعه کسب و کار به شیوه آزادکاري، 
دورکاري یا فعالیت هاي پاره وقت شــده اســت. اما این شیوه هاي 
کاري در نظام تأمین اجتماعي به رســمیت شــناخته نمي شوند و 
در نتیجه ســابقه بیمه براي این افراد در نظر گرفته نمي شود )مگر 
به صورت خویش فرما( و بخشــنامه ها و دســتورالعمل های سازمان 
تأمین اجتماعی برای حل این چالش ها و معضالت نیز به طور مؤثر 
و نظام مندی اجرا نمی شــوند. از این رو تقویت زیرساخت قانوني و 
مقرراتي تأمین اجتماعی و تعریف ساز و کار مناسب برای بیمه افراد 
پاره وقت در توســعه این نوع کسب و کارها ضروری است )علیزاده و 

خردمندنیا، ۱398(. 
دریافت کد کارگاهي و کد مؤدي از دیگر مســائل شرکت های 
مســتقر در فضاهای کاری اشتراکی اســت که اغلب استارت آپ ها 
به علت کارمندان ســاعتی و صرفه جویــی در هزینه ها از آن بهره 
می برند. این در حالی است که سازمان  امور مالیاتی  تنها مالک فضاي 
کاري اشــتراکی را به رســمیت مي شناسد و به شرکت هاي ساکن 
در فضاي کاري اشــتراکي،  مراکز رشد و شــتاب دهنده ها، کدهاي 
مربوط را اختصــاص نمي دهند )علیــزاده و خردمندنیا، ۱398(. 
هرچند بر اســاس ماده )۱۰( آیین نامه »حمایت از کسب و کارهای 
نوپا« مصوب ۱398 هیئت وزیران، ســازمان امور مالیاتي و تأمین 
اجتماعي مکلف به تخصیص کد به این نوع شــرکت ها شــده اند و 
شــرکت هایی که در ســامانه ملی ایران نوآفرین ثبت نام کرده اند 
بــا دریافت کد نوآفرین و گواهی می توانند نســبت به دریافت کد 
کارگاهی از ســازمان تأمین اجتماعی و کد مؤدی از سازمان امور 
مالیاتی اقــدام کنند؛ اما اجرای این مــاده و نظارت بر اجرای آن 

ضروری است.

  سهم اندک شــرکت های دانش بنیان کشاورزی، صنایع 
فعالیتی  به سایر زمینه های  و زیست فناوری نسبت  غذایی 

دانش بنیان
حــدود ۴ درصــد از کل شــرکت های دانش بنیان تأیید شــده را 
شرکت های فعال در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و زیست فناوری 

تشــکیل می دهنــد. این در حالی اســت که دو بند سیاســتی از 
سیاســت های کلی برنامه هفتم توسعه ابالغی مقام معظم رهبری 
به طور مســتقیم معطــوف به فعالیت های کشــاورزی در ایمنی و 
ســالمت مواد غذایــی، حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی۱  و توســعه 
فناوری های زیستی2  است. کم بودن تقاضای محصوالت فناورانه در 
میان کشاورزان که بخش عمده آنها کشاورزان خرده پا و معیشتی 
هستند و ریســک باالی ســرمایه گذاری به دلیل وابستگی شدید 
محصوالت کشــاورزی به اقلیم و آب و هوا، انگیزه سرمایه گذاران 
برای توســعه فناوری و ایجاد نوآوری در این حوزه را کاسته است. 
لــذا تقویت ظرفیت های دانش بنیانی و رفع موانع و چالش هایی که 
ریسک باالی ســرمایه گذاری در عرصه های کشاورزی و زیستی و 
پذیرش فناوری را بکاهد در راستای کمک به تحقق اهداف برنامه 

هفتم توسعه به شدت احساس می شود. 

برنامه هــای دوره ای پیمایش عملكــرد نوآورانه  نبود    
شرکت ها در مسیر سیاستگذاری

میــزان تأثیر و عملکرد نوآورانه شــرکت های دانش بنیــان با زمینه 
فعالیت های مختلف نیازمند طراحی، اجرای پیمایش و تحلیل نتایج 
حاصل از آن اســت. نخســتین پیمایش نوآوری ایران در بازه زمانی 
۱393-۱39۱ با هدف شناســایی زیست بوم نوآوری کشور از طریق 
بررســی رفتار و عملکرد نوآورانه بنگاه ها در حوزه های منتخب انجام 
شــد تا به این وسیله داللت های سیاســتی هدایت و جهت دهی به 
فعالیت های نوآورانه در ســطح بنگاه ها و مســیر برنامه های حمایتی 
مناسب تبیین شــود. به نظر نمی رسد این پایش بعد از دور اول اجرا، 
به روزرسانی شده باشد. به طوری که هنوز هم محققان مختلف در حال 
انجام تحلیل داده های پایش نخست هستند. اما به نظر نمی رسد این 
داده ها که حدود ۱۰ ســال از آنها می گذرد در شرایط کنونی بتوانند 
به جهت گیری های مناسب سیاستی کمک کنند. کریمی و همکاران 
)۱398(، کارایی نوآوری شــرکت های چهار صنعت پیشرفته فناوری 
نانو، زیست فناوری، تولید محصوالت الکترونیک، میکروالکترونیک و 
مخابراتی و هوافضا را براساس داده های پایش نخست نوآوری بررسی 
کرده و نشــان داده اند به ترتیــب حــدود 2۴، ۱8، 2۰ و ۱8 درصد 
شرکت های ذکر شده دارای کارایی نوآوری بوده اند. اکثر شرکت های 
کارا در حوزه نانو کمتر از ۱۰ نفر پرســنل داشته اند. در حوزه هوافضا 
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 گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون 
حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و 
 تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها 
)با نگاهی به روند توسعه فعالیت های دانش بنیان در 
کشور در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه(

نیز روند مشــابهی مشاهده شــد به طوری که هرچه اندازه شرکت ها 
بزرگ تر بودند، درصد )نســبت( کمتری از آنــان کارا بودند. در حوزه 
الکترونیک و مخابرات شرکت هایی با نیروی 5۰-۱۰ نفر، نوآورتر بوده 
و در حوزه زیست فناوری برخالف ســایرین، هرچه شرکت بزرگ تر، 
از نظر نوآوری نیز کاراتر بوده اســت. ســتاری و همکاران )۱۴۰۰( با 
تحلیل داده های پیمایش مذکور دریافتند حمایت های مالی دولت بر 
نوآوری های فرایندی، ســازمانی و بازاریابی شرکت های دانش بنیان و 
نوپا، تأثیر مثبتی داشــته است اما به نوآوری محصولی این شرکت ها 
کمکی نکرده اســت. مجدداً باید یــادآوری کرد نتایج این پژوهش ها 
ممکن اســت در دوره کنونی با توجه به تغییر شرایط، کاماًل متفاوت 
باشد اما به عنوان سابقه و تاریخچه می تواند در کنار اجرای پایش جدید 

و تحلیل داده های آن مؤثر واقع شود.

  نبود برنامه  و راهبردهای شــفاف بــرای بهره مندی از 
ظرفیت شرکت ها و فعالیت های دانش بنیان در سطح استانی

توزیع و تجمع شرکت های دانش بنیان در کشور به لحاظ جغرافیایی 
معموالً با توجه به ویژگی های فضایی و اقلیمی استان ها شکل گرفته 
است. بدین ترتیب اکثر شــرکت های دانش بنیان در استان هایی با 
زیرســاخت های صنعتی و حول کارخانه ها و شــهرک های صنعتی 
مستقر شده اند. زمینه فعالیت این شرکت ها مرتبط با ماشین آالت 
و تجهیزات پیشــرفته، محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی 
و ســخت افزارهای برق، الکترونیک و لیزر و فوتونیک اســت. غلبه 
شــرکت های دانش بنیان با زمینه فعالیت کشاورزی در استان هایی 
همچــون اردبیل، چهارمحــال بختیاری، کردســتان، کهگیلویه و 
بویراحمد، گلستان، لرســتان و سیستان و بلوچستان که به لحاظ 
اقلیمی مناســب بوده اند نیــز حاکی از شــکل گیری فعالیت های 

خوشه ای براساس ظرفیت ها و الزامات جغرافیایی است. 

عالوه بر این، بیشــترین شرکت ها با زمینه فعالیت در تجهیزات 
پزشــکی و دارویی نیز در اســتان های همجوار شــامل کرمانشاه، 
لرســتان، مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد تجمع یافته اند. هرچند 
به نظر می رســد این خوشــه ها به صــورت طبیعی ایجاد شــده و 
شــرکت های دانش بنیان بهبود و توسعه کسب و کار خود را آگاهانه 
یا غیرآگاهانه در همجواری با یکدیگر و ســایر خوشه های صنعتی 
دنبال می کنند، اما توسعه فعالیت های دانش بنیان استانی متناسب 
با ظرفیت های آمایش ســرزمین باید به طور شــفاف و هدفمند در 
برنامه هــای دولت و نهادهای متولــی فعالیت های دانش بنیان قرار 
گیرد. این فعالیت ها باید متمرکز بر تقویت شــرکت های کوچک و 
نوپا با ابزارهای سیاستی مختلف و اتصال فعالیت های آنها به نیازها 

و تقاضاهای شــرکت های بزرگ تر باشند؛ مخصوصاً در استان های 
مرزی که تعداد شرکت های نوپا و بزرگ دانش بنیان مستقر در آنها 

با یکدیگر برابری می کنند. 

  نحــوه ارائه آمار فعالیت هــای دانش بنیان و لزوم دقت، 
دانش بنیان  فعالیت های  اطالعات  و  آمار  تجمیع  و  شفافیت 

در کشور  
ارائه ساالنه میزان اشتغال و فروش و صادرات محصوالت دانش بنیان 
ازجمله آمار کلیدی تعیین نقش و سهم اقتصاد دانش بنیان محسوب 
می شــود. اما نحوه ارائه این آمار و میــزان آنها همواره از موضوع های 
بحث برانگیــز میان متخصصــان و متولیان این حوزه اســت. درآمد 
حدود 2۰۰ هزار میلیارد تومانی و اشــتغال بیــش از 2۰۰ هزار نفر 
از زمان اجرای قانون حمایت از شــرکت ها و مؤسسات دانش بنیان تا 
ســال ۱۴۰۰ در واقع به کل درآمد و پرسنل شرکت های دارای تأیید 
دانش بنیانی منتسب می شود. 8۰ درصد این شاغالن در شرکت های 
تولیدی نوع 2 مشــغول به فعالیتند که حداقل ســه درصد از درآمد 
عملیاتــی آنها باید به فناوری های متوســط رو به باال اختصاص یابد. 
این بدان معناســت که الزاماً همه فعالیت یا محصول این شــرکت ها 
دانش بنیان نیست و ازاین رو در بیان درآمد کل و اشتغال آنها به عنوان 
دســتاوردهای دانش بنیان باید دقت بیشتری داشته و مالحظاتی را 
در نظر گرفت. البته در ســطح جهانی نیز اصطــالح فناور و نوآور به 
شرکت ها اطالق می شــود و نه به طور خاص به محصوالت آنها، ولی 
باید به این نکته توجه داشــت که در شرکت های نوآور جهانی، سهم 
هزینه کرد در تحقیق و توســعه به ازای درآمد کسب شده قابل توجه 
اســت. میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه نســبت به درآمد برخی از 
برترین شرکت های نوآور جهانی سال 2۰2۰ در نمودار ۱2 نشان داده 
شــده است. همان گونه که نمودار نشــان می دهد، شرکت های نوآور 
حوزه سالمت از قبل مرک و فایزر و شرکت های حوزه ارتباطات مثل 
فیسبوک، بایدو و آلفابت هزینه کردهای بسیاری در تحقیق و توسعه 
دارند. به طوری که به ازای هر ۱۰۰ دالر درآمد، بین ۱5 تا 3۰ دالر در 
این شــرکت ها صرف تحقیق و توسعه شــده است. به همین ترتیب، 
شــرکت های نوآور در حوزه فناوری اطالعات و نرم افزار همچون اپل، 
سامسونگ، مایکروســافت و هوآوی بین 7 تا ۱6 درصد، شرکت های 
حوزه خدمات و چرخه فروش از فولکس واگن تا آمازون بین 6 تا ۱۱ 
درصد و شرکت های صنعتی همچون زیمنس، ایرباس، ولوو و بویینگ 
نیز بین ۴ تا 8 درصد به ازای درآمد خود در تحقیق و توســعه هزینه 
می کنند.۱ از این رو اطالق شــرکت نوآور و فناور به آنها و لحاظ کردن 
کل درآمدشان به عنوان درآمد حاصل از فناوری، فارغ از تفکیک سطح 

فعالیت های نوآورانه یا معمولی آنها، غیرمعقول به نظر نمی رسد.

1. https://www.fdiintelligence.com/content/data-trends/global-innovation-leaders-in-2020-79672 
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نمودار 12. نسبت هزینه کرد تحقیق و توسعه به درآمد در شرکت های نوآور جهانی

اطــالق دانش بنیانی بــه کل درآمد شــرکت های دارای تأییدیه 
دانش بنیان در کشور ما نیز زمانی منطقی است که میزان هزینه کرد 
هر یک در تحقیق و توســعه و اثر آن بر درآمد نیز مدنظر قرار گیرد. 
این در حالی است که براساس آخرین نتایج آمارگیری از فعالیت های 
تحقیق و توســعه شرکت های دانش بنیان کشــور در سال ۱398 که 
به تازگی مرکز آمار ایران منتشــر کرده است، کل هزینه کرد تحقیق 
و توســعه شرکت های دانش بنیان کشور )اعم از تولیدی و نوپا( در آن 
ســال و به ازای 23۰7 شرکت، حدود ۴۱ هزار میلیارد ریال است که 
معادل 3/۴ درصد مجموع درآمد کل همه این شرکت هاســت )مرکز 

آمار ایران، ۱۴۰۱(. 

  تمرکز بر آموزش عالی و خلق دانش بدون ســرریز آن به 
خروجی های نوآوری 

ارزیابی هــای جهانی همچون رتبه ایران در شــاخص جهانی نوآوری 
و زیرشــاخص های آن بر برخی چالش های شناسایی شده در مسیر 
توسعه فعالیت های دانش بنیانی کشور صحه گذاری می کنند. هرچند 
کشور تاکنون در خلق دانش و تربیت نیروی دانشگاهی و آموزش عالی 
بهتر از ســایر مؤلفه های نوآوری عمل کرده است، اما در هدایت نتایج 
تحقیقات و نیروی متخصص به سمت ایجاد و توسعه کسب و کارهای 

نوآورانه موفقیت قابل قبولی نداشته است. محیط نهادی )اعم از محیط 
سیاســی، قانونی و کسب و کار( هنوز بعد از گذشت ۱۰ سال از اجرای 
قانون حمایت از شــرکت ها و مؤسسات دانش بنیان برای توسعه این 
فعالیت ها مساعد نشده و جذب دانش و انتشار فناوری نیز با ضعف ها و 
نقص های موجود در تقویت پیوندها از قبیل ارتباط دانشگاه و صنعت، 
خوشه سازی و شبکه سازی، ارتباطات بین المللی و تربیت نیروی کار 
دانشی )براساس امتیازات و رتبه بندی هایی که گزارش شاخص جهانی 
نوآوری ارائه داده است( با مشــکل مواجه است. موضوع تأمین مالی 
فناوری نیز همچنان جدی اســت. دولت از طریق تزریق اعتبارات به 
بخش تحقیق و توسعه دولتی و کمک به صندوق نوآوری و شکوفایی 
به عنوان یکی از نهادهای اصلی تأمین مالی فناوری، به تجاری ســازی 
محصوالت دانش بنیان کمک می کند. اما طبیعتاً این اعتبارات محدود 
است و نخواهد توانســت بار همه فعالیت های مرتبط با تجاری سازی 
محصوالت دانش بنیان را تقبل کند. از این رو نه تنها اتخاذ راهبردهایی 
کــه برای بخش خصوصــی انگیزه ســرمایه گذاری در فناوری ایجاد 
کند ضروری اســت بلکه عزم جدی می طلبد. در قانون جهش تولید 
دانش بنیان ابالغی خرداد ۱۴۰۱ تمهیداتی برای تسهیل سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در مسیر تقویت زیست بوم فناوری لحاظ شده است 

که در زیر به طور خالصه به برخی از مهم ترین آنها اشاره شده است:

۱. بند »چ« ماده )۴( قانون جهش تولید دانش بنیان.
2. بند »الف« ماده )۱۰( قانون جهش تولید دانش بنیان.
3. بند »پ« ماده )۱۰( قانون جهش تولید دانش بنیان.

۴. بندهای »ب« و »ت« ماده )۱۱( قانون جهش تولید دانش بنیان.

صنایعارتباطاتچرخه فروشفناوریسالمت
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 گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون 
حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و 
 تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها 
)با نگاهی به روند توسعه فعالیت های دانش بنیان در 
کشور در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه(

 صدور ســند مالکیت اعیانی برای ســاختمان هایی که بخش 
خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می کنند ؛ ۱

 حذف تشریفات برگزاری مناقصه برای شرکت های دانش بنیانی 
که محصول بار اول تولید می کنند؛2

 توقــف فعالیــت نهادهای دولتی و عمومــی در صورت رقابت 
غیر عادالنه با شرکت های دانش بنیان؛3

 اعطای اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به ســنوات آتی معادل 
هزینه انجام شــده برای فعالیت های تحقیق و توسعه به شرکت ها و 

مؤسسات متقاضی و اعطای اعتبار مالیاتی به حداکثر 3۰ درصد سرمایه 
شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که مقدار مشخصی از 
ســرمایه خود را به طور مستقیم در شرکت های دانش بنیان و فناور یا 
به طور غیر مستقیم در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش 

و فناوری سرمایه گذاری کرده اند.۴
با این وجود به نظر می رســد مسیر تدوین آیین نامه های مرتبط و 
اهتمام دستگاه های اجرایی به تحقق مفاد این قانون به ویژه در بحث 

اعطای اعتبارات مالیاتی بسیار پر پیچ و خم باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری
در سال هاي اخیر توجه به فعالیت هاي دانش بنیان در تولید ثروت و 
ارزش اقتصادی، جایگاه ویژه اي در سیاستگذاري هاي کالن کشورها 
یافته است. در کشور ما نیز توجه به این رویکرد سال هاست مد نظر 
قرار گرفته به طوری که قانون »حمایت از شــرکت ها و مؤسســات 
دانش بنیان و تجاري ســازي نوآوري ها و اختراعات« در سال ۱389 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و با تصویب آیین نامه های 
اجرایی آن از ســال ۱392 عملیاتی شــد. در جدیدترین تأکیدات 
مقام معظــم رهبری بر نقش فعالیت هــای دانش بنیان در اقتصاد، 
سال ۱۴۰۱ با نام »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« معرفی شده 
است. اتخاذ سیاســت های مناســب در نیل به این هدف، نیازمند 
شناخت فضای حاکم بر این زیســت بوم به لحاظ عملکردی است. 
بنابراین در این گزارش تالش شده با جمع آوری حداکثری اطالعات 
موجود و در دســترس، عملکرد ده ساله قانون حمایت از شرکت ها 
و مؤسســات دانش بنیان طی ســال های )۱۴۰۰-۱39۰( از منظر 
فعالیت شرکت های دانش بنیان بررسی و تحلیل شود. بر اساس قانون 
مذکور و آیین نامه های آن، شرکت ها به سه دسته کلی نوپا، تولیدی 
و مســتعد دانش بنیان شدن تقسیم می شــوند. بر حسب پیچیدگی 
محصول و ســطح فناوری نیز به نوع ۱ و 2 تقســیم می شــوند و 
باید ویژگی های مشــخصی را برای دریافــت تأییدیه دانش بنیانی 
دارا باشند. شــرکت های نوپا باید حداقل یک نمونه آزمایشگاهی با 
فناوری متوســط رو به باال )برای نــوع 2( و فناوری برتر )برای نوع 
۱( ســاخته و ارائه کرده باشند اما فاقد درآمد عملیاتی هستند. در 
شرکت های تولیدی نوع ۱ باید حداقل 25 درصد از درآمد عملیاتی 
شــرکت مربوط به تولید و فروش کاالها و خدماتی با فناوری برتر 
باشــد. در شرکت های تولیدی نوع 2 باید حداقل 3 درصد از درآمد 
عملیاتی مربوط به تولید و فروش محصوالتی با فناوری متوسط رو 
به باال بوده و شــرکت مجری دارای حداقل یک پروژه پیمانکاری و 
ســاخت باشد که ده درصد قیمت آن قرارداد به تولید یک محصول 

دانش بنیان اختصاص یافته باشد.

یافته ها:  الف

 شرکت های دانش بنیان به لحاظ تعداد و زمینه فعالیت
 تعــداد شــرکت های دانش بنیان طــی دوره ۱۴۰۰-۱39۰ از 55 

شرکت به حدود 7۰۰۰ شرکت رسیده است.
  در دســته بندی شــرکت های نوپــا و تولیدی، حــدود 6 درصد 
شــرکت ها از نوپای نوع ۱، 27 درصد شــرکت ها نوپای نوع 2، ۱۱ 
درصد شــرکت ها تولیدی نوع ۱ و 56 درصد شرکت ها تولیدی نوع 

2 وجود دارند.
 شــیب دریافت تأییدیه های دانش بنیانی از ســال ۱396 تا ۱399 
زیاد اســت، اما در ســال ۱۴۰۰ کندتر شــده و دلیل کندی روند 
را می توان به ســخت گیری ها در اعطای تأییدیه و توجه بیشــتر به 
کیفیــت فعالیت های دانش بنیانی این شــرکت ها در مقابل افزایش 

صرفاً کّمی آنها منتسب کرد. 
 روند و میزان تأسیس شرکت های جدید دانش بنیان طی سال های 
اخیر کاهش چشمگیری داشته اســت. به نحوی که در سال ۱399 
تنها 3 درصد کل شــرکت هایی که موفق به اخذ تأیید دانش بنیان 

شده اند تازه تأسیس بوده اند. 

 شــرکت های حــوزه نرم افزار و فنــاوری اطالعات بیش از ســایر 
شــرکت های نوپا در حال شــکل گیری هســتند و میزان تأسیس 
شــرکت های دانش بنیان جدید در زمینه دارو و نیز کشــاورزی و 

زیست فناوری به شدت پایین و به صفر نزدیک شده است.
 شــرکت هایی که در چهار حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
)23%(، برق و الکترونیک )22%(، ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته 
)22%( و نیز صنایع شــیمیایی )۱۴%( فعالیت دارند، بخش اعظم 

شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص می دهند.

 شرکت های دانش بنیان و فعالیت استانی
 نزدیک به 5۰ درصد کل شرکت های دانش بنیان در تهران و مابقی 
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در سایر استان ها از جمله اصفهان، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان 
شرقی و فارس مستقر هستند. 

 اســتان های همســایه تهران نظیر البرز، قم، قزوین و مرکزی 
متأثر از موقعیت تهران، تعداد بیشتری شرکت دانش بنیان را نسبت 

به سایر نقاط کشور به خود اختصاص داده اند. 
 عمده استان ها در سه حوزه ساخت ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته، 
محصوالت مبتنی بر فناوری های شــیمیایی و سخت افزارهای برق، 

الکترونیک و لیزر و فوتونیک فعالند. 
 فراوانی شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
در تهران )3۱%(، کردســتان )3۱%(، خراســان جنوبی )٪3۰( و 
یزد )26%( باالتر از ســایر زمینه هــای فعالیت دانش بنیانی در این 

استان هاست. 
 شــرکت های دانش بنیان فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشــکی 
در استان های کرمانشــاه، لرستان، مرکزی و کهگیلویه و بویر احمد 
جزء سه دسته نخست شرکت های دانش بنیان این استان ها را شکل 

داده اند.
حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی نیز در استان های 
سیســتان و بلوچســتان، اردبیل، چهارمحال بختیاری، کردستان، 
کهگیلویه و بویراحمد، گلســتان و لرستان، بیشترین سهم را از کل 

شرکت های دانش بنیان این استان ها در اختیار دارد.

 پارک های علم و فناوری
 به غیر از تهران با ۱3 پارک علم و فناوری تعداد زیادی از اســتان ها 

یک پارک علم و فناوری دارند. 
 درصد شرکت های دانش بنیان مستقر در این پارک ها نسبت به کل 
واحدهای فناور و صنعتی پارک ها بین 7 تا ۴8 درصد متغیر است و 
به طور متوسط تنها ۱7 درصد واحدهای فناور مستقر در پارک های 

علم و فناوری از نوع دانش بنیان هستند.
 در تهــران با وجود ۱3 پــارک علم و فناوری تنهــا معادل ۱5/5 
درصد از کل شرکت ها و واحدهای فناوری مستقر از نوع دانش بنیان 
هستند، یعنی به طور متوسط به ازای هر پارک تنها ۱ درصد شرکت 

دانش بنیان استقرار یافته است.

  میزان درآمد، تعداد شاغالن و حجم صادرات محصوالت دانش بنیان
 تعداد کل شاغالن انواع مختلف شرکت های دانش بنیان با شیب تقریباً 
ثابتی رو به افزایش اســت و مجموع شاغالن تا سال ۱۴۰۰ به 23۰ هزار 
نفر رسیده اســت. 8۰ درصد این شاغالن در شرکت های تولیدی نوع 2 

مستقر هستند. 
 درآمد شرکت هاي دانش بنیان در سال ۱399 حدود ۱5۰ هزار میلیارد 
تومان )۴ درصد از تولید ناخالص داخلی ) GDP( کشــور در آن ســال( 
بوده که تنها ۱۰ درصد آن به شرکت هاي داراي فناوري هاي پیشرفته و 

شرکت های نوپا متعلق است و 9۰ درصد باقي مانده در اختیار شرکت هاي 
داراي فناوري هاي متوسط رو به باال قرار دارد.

 بر اساس گزارش بانک جهانی میزان صادرات محصوالت با فناوری های 
پیشرفته ایران نسبت به کل صادرات صنعتی کشور طی چند سال گذشته 

به طور متوسط ۱ درصد بوده است.
 مقایســه صادرات محصوالت با فناوری برتر پیــش از قانون حمایت از 
شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱389 )یعنی بازه زمانی 2۰۱۰-

۱997( و پس از اجرایی شــدن قانون در سال ۱392 )یعنی بازه زمانی 
2۰۱3 به بعد( نشان می دهد، ظرفیت صادرات محصوالت فناورانه تغییر 
محسوسی نداشته است؛ هرچند باید اثر تحریم ها که عمدتاً در این دوره 

ده ساله رخ داده را بر این رکود در نظر گرفت. 
 بار تأمین مالی تجاری سازی فعالیت های دانش بنیان عمدتاً بر دوش دولت 
است و درمجموع و از طرق مختلف )مالیات، گمرک، هزینه کرد مستقیم 
در تحقیق و توســعه و تأمین سرمایه های اولیه از صندوق توسعه ملی( 

نزدیک به 7۰ درصد است.

ب مهم ترین چالش های پیش روی آینده در حوزه فعالیت 

شرکت های دانش بنیان
 غالب بودن تعداد شــرکت های دانش بنیان تولیدی نوع 2، کاهش 

نرخ تأسیس شرکت های نوپا و تبدیل آنها به شرکت های تولیدی؛
 روند کند رشد و بلوغ شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری؛

مشــکالت کســب و کاری پیش روی اســتارت آپ ها و شــرکت های 
دانش بنیان به ویژه فعاالن حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات با توجه به 
استقبال بیشترین شرکت های دانش بنیان نسبت به این زمینه فعالیت؛

 ســهم اندک شرکت های دانش بنیان کشــاورزی، صنایع غذایی و 
زیســت فناوری نسبت به سایر زمینه های فعالیتی به دالیلی همچون 
عدم توان رقابت عادالنه، واردات، وابستگی های اقلیمی، ریسک باالی 

سرمایه گذاری و ضعف نفوذ فناوری در زنجیره ارزش؛ 
 تمرکز بر آموزش عالی و خلق دانش بدون سرریز آن به خروجی های 
نوآوری به طوری که رتبه ایران در برخی از مهم ترین زیرشاخص های جهانی 
نوآوری از جمله محیط نهادی )اعم از محیط سیاسی، قانونی و کسب و کار( 
و جذب دانش و انتشار فناوری، باالتر از ۱۰۰ در میان ۱32 کشور است؛ 

 نبود برنامه های دوره ای پیمایش عملکرد نوآورانه شرکت ها در مسیر 
سیاستگذاری: اولین و آخرین نتایج رسمی پیمایش نوآوری مربوط به 
بازه زمانی ۱393-۱39۱ و پیش از اجرای قانون حمایت از شرکت ها 

و مؤسسات دانش بنیان است؛
 نبود برنامه  و راهبردهای شــفاف برای بهره مندی از ظرفیت شرکت ها و 
فعالیت های دانش بنیان در سطح استانی و توجه به نحوه توزیع و تجمعی که 
در نحوه استقرار استانی شرکت های دانش بنیان به لحاظ ویژگی های فضایی و 

اقلیمی استان ها و زمینه های موجود برای فعالیت شکل گرفته است؛
 نحوه ارائه آمار شــرکت ها و فعالیت های دانش بنیان به نحوی که: ۱. 
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 گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون 
حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و 
 تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها 
)با نگاهی به روند توسعه فعالیت های دانش بنیان در 
کشور در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه(

میزان درآمد، اشتغال و صادرات محصوالت فناورانه لزوماً به کل درآمد 
شرکت های دارای تأییدیه دانش بنیان که بخش عمده ای از آنها از نوع 
تولیدی 2 هستند اطالق نشود و 2. دسته بندی محصوالت دانش بنیان 
بر اساس اســتانداردهای طبقه بندی بین المللی محصوالت  برای ارائه 
آمار صادرات محصوالت فناورانه ازسوی نهادهای متولی عملیاتی شود.

ج برخی گزاره های سیاستی و راهبردهای عملیاتی به منظور 

توسعه فعالیت های دانش بنیان در بستر برنامه هفتم توسعه
پژوهش ها نشــان داده است ابزارهای سیاســتی توسعه فعالیت های 
دانش بنیــان تا کنــون عمدتاً بــرای ایجاد زیرســاخت های قانونی و 
مقررات گذاری و تأمین مالی مستقیم تحقیق و توسعه است )حمیدی 
و همکاران، ۱۴۰۰(. به عبارت دیگر در زیست بوم نوآوری وقت بسیاری 
برای ســاخت چارچوب ها و قوانین صرف شــده اســت امــا در اجرا 
خروجی ها رضایت بخش نیســت. عالوه بر این، بسیاری از برنامه ها و 
راهبردهای تقویت تجاری سازی از سوی دولت معموالً بر طرف عرضه 
فناوری یعنی حمایت از پژوهش ها و سوق دادن اعتبارات دستگاه های 
اجرایی و شــرکت های وابســته به دولت به ســمت تحقیق و توسعه 
متمرکز بوده و سهم ابزارهای سیاستی همچون تحریک طرف تقاضا، 
آینده نگاری، میانجی گری و اتصال شرکت های دانش بنیان به صنعت 
بســیار ناچیز اســت. بنابراین ضمن اینکه نباید از حمایت هدفمند 
پژوهش های تقاضا محور و متناسب با نیازها و اولویت های کشور غافل 
شــد، رفع چالش های آتی در مسیر فعالیت های دانش بنیان، عالوه بر 
ابزارهای ســنتی یاد شده و تا به امروز اجرا شده، ابزارهای مؤثرتری را 
می طلبد. بدین منظور برنامه هفتم توســعه که سیاست های کلی آن 
برپایه پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت بنا نهاده شده، چارچوبی است 
که می تواند محورهای زیر را از منظر سیاســتگذاری و اجرا در حوزه 

فناوری و تجاری سازی مدنظر قرار دهد:

 ایجاد و تقویت زیرساخت های تقاضامحوری تجاری سازی 
حمایت و مشارکت دولت با بخش خصوصی در راه اندازی و تقویت فن 
بازارها، شتاب دهنده ها، آزمایشگاه های مرجع و کارگزاران تجاری سازی 

دانش و فناوری.
تأســیس پارک های تخصصی و تقاضامحور قابل تأسیس با مشارکت 
بخش خصوصی و با توجه به نیازها و پتانسیل های استان ها به ویژه به 

کمک خیرین و وقف کنندگان.

عملیاتی کردن موضوع »اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه« در تحریک 
تحقیق و توسعه بنگاه های تجاری به جای حمایت های مالی مستقیم 
به منظور کاهش بار مالی دولت در تجاری ســازی و واقعی تر شــدن 

آمارهای درآمد و فروش محصوالت دانش بنیان شــرکت ها براســاس 
شاخص هزینه کرد تحقیق و توسعه نسبت به درآمد.

 توانمندسازی با رفع موانع کســب و کاری، توسعه استانی 
فعالیت هــای دانش بنیان، افزایش همكاری هــای فناورانه با 
کشــورهای همســایه و ایجاد انگیزه و جذب سرمایه بخش 

خصوصی
 لزوم توزیع متناسب جغرافیایی شــرکت های دانش بنیان و ایجاد 
تعادل بین انواع مختلف آن با تقویت مشارکت شرکت های دانش بنیان 
اســتانی در فعالیت های اقتصادی بر اساس مزیت های بالفعل و بالقوه 

آمایش سرزمینی،
 تمرکز بر شبکه سازی های استانی و منطقه ای شرکت های دانش بنیان 
و استفاده از ظرفیت های استانی این شرکت ها در عرصه انرژی های نو 
و تجدید پذیر و زیست فناوری و کشاورزی بر اساس سیاست های کلی 

برنامه هفتم توسعه،
 تشویق و حمایت از نهادهای برتر حامی تجاری سازی فناوری،

 تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع اجرایی با تقویت زیرساخت های 
قانوني و مقرراتي تأمین اجتماعی و تعریف ساز و کار مناسب برای بیمه افراد 

پاره وقت در توسعه کسب و کارهای نوپا و نوآفرین،
 تقویت شبکه رأی زنی همکاری های فناورانه در کشورها و شناسایی 
ظرفیت های جذب، انتقال و انتشار فناوری و نیز صادرات محصوالت 

دانش بنیان مبتنی بر اولویت ها، نیازها و توانمندی های کشور.

 توجه به ابزارها و زیرســاخت های سیاستگذاری صحیح و 
به روز شونده )رصد، پایش و ارزیابی( با توجه به ماهیت فناوری 

و نوآوری 
 راه اندازی یک پایگاه داده فراگیر فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان 
با استفاده از ظرفیت ســامانه های موجود و با تمرکز بر شاخص های 
بومی ایــن حوزه به منظور یکپارچه ســازی داده ها و هماهنگی میان 

دستگاه هاي اجرایي در ارائه اطالعات مرتبط با اقتصاد دانش بنیان،
 لزوم برگــزاری پیمایش های دوره ای نوآوری و تحلیل و ارائه نتایج 

آن به سیاستگذاران،
 لزوم اســتقرار نظام پایش و ارزیابی هزینه کرد اعتبارات پژوهشی و 
فناورانه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی 

وابسته به دولت بر اساس شاخص های قابل اندازه گیری و سنجش،  
 بازنگــری نحوه پایش و ارزیابی پارک های علم و فناوری با توجه به 
نوع و کارکرد پارک ها و لزوم حرکت به ســمت تعیین ســقف مالی و 
زمانی مشخص و محدود حمایت دولت از پارک ها و تخصیص اعتبارات 

مبتنی بر عملکرد.
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 گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون 
حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و 
 تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها 
)با نگاهی به روند توسعه فعالیت های دانش بنیان در 
کشور در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه(
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