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 کارگروه فناوری و اقتصاد دانش بنیان

 0011تیر 

 



 

 

 کشور توسعه اقتصاد دانش بنیان مطلوب تینشانگر وضع یهافهرست مولفه

 کشور و بزرگ شرکتهای صنعتی از نیازهای فناورانه شرکتهای دانش بنیان سهم بازار  -0

 کشور دولتی سهم بازار شرکتهای دانش بنیان از بازار خدمات و محصوالت -2

 منطقه ای مخصوصا کشورهای بین المللی و  هایبازاردر شرکتهای دانش بنیان و حجم بازار تعداد  -3

 توسط شرکتهای دانش بنیان تعداد محصوالت ساخت بار اول کلیدی در کشور   -0

  بنیان به ویژه صندوق نوآوری و شکوفاییو حمایت نهادهای تخصصی تأمین مالی اقتصاد دانشمیزان سرمایه گذاری   -5

 گذاری خطرپذیر شرکتی برای رفع نیازهای گلوگاهی صنایعافزایش سرمایهان میز -6

توسط بانکها و صندوق توسعه میزان تامین مالی پروژه های ملی و بین المللی بنگاههای صنعتی داخلی دانش بنیان داخلی  -7

 ملی 

 

  شرکت در کشور بوده ایم که   5011در طول یک دهه گذشته شاهد رشد کمی قابل توجه شرکتهای دانش بنیان به عدد حدودا

این توسعه عمدتا کمی بوده و هنوز تعداد  جرم بحرانی اولیه ای برای تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور پدید آورده است اما

قابل توجهی از این شرکتها به نیازها و مسایل کشور مرتبط نبوده و در زنجیره ارزش شرکتهای بزرگ و صنعتی تعریف نشده اند 

 هو سهم قابل توجهی از محصوالت و خدمات مورد نیاز بخشهای دولتی توسط این شرکتها تامین نمیشود. ضمن اینکه سرمای

 گذاری الزم در این زمینه در کشور انجام نشده است.

   یازهای در کشور به رفع نشرکتهای دانش بنیان برای افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد ملی نیاز است تا این ظرفیت

بازارهای داخلی و  کشور و بازارهای داخلی از یک سو و از سوی دیگر به شرکتهای بزرگ، صنعتی و عمومی گره بخورد و درهای

 بین المللی و منطقه ای  بر روی این شرکتها باز شود. 

  در تعداد، اشتغال مستقیم کیفی رشد  ادامهدرصدی اقتصاد دانش بنیان از کل اقتصاد کشور، ضمن  01با هدف دستیابی به سهم

تحول در نظام زارهای داخلی و منطقه، کسب باهای دانش بنیان از طریق توسعه زیست بوم نوآوری، شرکتو درآمدزایی و فروش 

 های تحول آفرین در حوزه اقتصاد دانش بنیان شامل موارد زیر خواهد بود:تامین مالی و بهبود محیط کسب و کار؛  چرخش

 

ههای دستگادر برنامه ها و اقدامات  بنیاناز اقتصاد نفتی به اقتصاد دانشتغییر رویکرد : اولچرخش تحول آفرین 

 کشوراجرایی و عمومی 

 

های ها و دستگاهوزارتخانه دولتی تامین نیازهایدر داخلی بنیان دانش محصوالت و خدمات پایین سهم: 1چالش

 کشور اجرایی

 

ن های دانش بنیان و مسئولیت پذیری پاییکشور به توانمندی شرکتبخشهای دولتی : شناخت ناکافی و عدم باور مدیران 1عامل 

 آنها در توسعه توانمندی فناورانه بخش

 

ول مسئبه عنوان مدیران  و مدیران استانیو صنعتی کشورئول بخش های اصلی اقتصادی : بازتعریف نقش وزرای مس1راهبرد

 کشورو تولیدی کشور در زنجیره ارزش بخش های مهم، حساس و راهبردی  فناوری بومی بخشیتوسعه 



 

 

 راهکارها:  

در بخشهای پیشران صنعت کشور همچون )به ویژه  بخشی به وزرای منتخب بنیاناقتصاد دانشاختصاص نقش توسعه  -0

در برنامه ارائه شده و درج آن ( نقل، ارتباطات و فناوری اطالعات های سالمت، امنیت غذایی، آب و انرژی، حمل وحوزه

 (وزرای منتخب -)کوتاه مدت وزیر به مجلس

ر های دانش بنیان دکالن پروژه مرتبط با مسئولیت مستقیم آنها با هدف استفاده از ظرفیت شرکت 5تعریف حداقل   -2

 -)میان مدت س و کلیدی به ویژه کاالهای اساسیهای حساها و محصوالت و کاهش واردات در حوزهتولید فناوری

 وزرای منتخب(

به استانداران در راستای حل مسائل و و محلی ای، استانی اقتصاد دانش بنیان منطقهماموریت توسعه  اختصاص -3

 وزیر کشور و استانداران(  -منطقه )کوتاه مدتهای اولویت

 رایی کشور و مطالبه مجلس وبنیان برای مسئولین اجدانشاقتصاد توسعه اقتصادی در های عملکردی تعریف شاخص -0

 سازمان برنامه و بودجه( -)کوتاه مدت ای نظارتی در این زمینهنهاده

 

بنیان در خریدهای دولتی و خدمات و محصوالت دانشبودن  و مجزا و جزیره ایاقالم اصلی وارداتی مشخص نبودن : 2عامل 

  عمومی

 تجمیع تقاضا بازار محصوالت داخلی برای توجیه پذیری اقتصادی تولید داخل محصوالت دانش بنیان: 1راهبرد
 

 راهکارها: 

بخشها و مورد نیاز ( Code Number)کد قطعات تنوع کاهش ساماندهی و شناسایی اقالم اصلی وارداتی کشور و  -0

 وزارتخانه های بخشی( -)کوتاه مدت و دسترسی به پایگاههای اطالعاتی مورد نیاز صنایع کشور

داخلی شرکتهای های نیاز دستگاه های اجرایی کشور از طریق فناوری حمایت از ساخت بار اول کاالهای وارداتی مورد -2

 دستگاههای اجرایی و دولتی( -دانش بنیان )میان مدت

ازی ، برای بازارساز طریق سامانه ستاد ی خودتقاضا تجمیع ، شرکت های دولتی و حاکمیتی بهاجراییالزام دستگاه های  -3

 از شرکت های دانش بنیان داخلیانه ریدهای فناوردرصد از خریدهای خود به خ 5تخصیص حداقل  و تسهیل خرید و 

 دستگاههای اجرایی و دولتی( -)میان مدت

 

  



 

تقاضا های دانش بنیان به توسعه کمّی و افقی شرکتعرضه محوری و تغییر رویکرد : دومچرخش تحول آفرین 

 در بخشهای مشخص چالشهای کلیدی کشورها برای حل گیری از ظرفیت آنرهشناسایی توانمندی و بهمحوری و 

 

های بزرگ صنعتی و تاثیرگذاری پایین در حل های کوچک دانش بنیان به بنگاهعدم اتصال شرکتچالش اصلی: 

 مسائل کشور
 

 

بزارهای او بدون اولویت رویکرد افقی و عدم تمایل شرکتهای بزرگ صنعتی در استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان : 1عامل 

 شرکتهای دانش بنیانقانونی، صیانتی و حمایتی رفع موانع و پشتیبانی از 

های آفرینی شرکت: بازتعریف ابزارها و حمایت های مالی و مالیاتی توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف افزایش نقش1راهبرد 

 رفع گلوگاه های اصلی کشور  اقتصادی به منظورهای بزرگ اتصال به شرکت دانش بنیان در

 راهکارها: 

بنیان به ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی در سرمایه گذاری و حمایت نهادهای تخصصی تأمین مالی اقتصاد دانش -0

 طرحهای دانش بنیان مرتبط با حل مسائل اساسی کشور

گمرکی ذیل قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات اجرای کامل، هدفمند و اصالح حمایت های مالیاتی، بیمه ای و  -2

 شرکتهای بزرگ و صنعتیدر زنجیره ارزش  برای شرکتهای دانش بنیان مرتبط دانش بنیان

بنیان در هنگام تعامل با صنایع های دانشمحصوالت شرکت کیفیتایجاد سازوکار الزم در زمینه مرجع تعیین گواهی  -3

 و بزرگ اقتصادیبالغ 

ر داخلی د های صنعتیبنگاه)فایننسور(  کننده مالیبزرگ و صندوق توسعه ملی به عنوان تامینهای حضور بانک -4

 هابا هدف استفاده از محصوالت دانش بنیان ساخت داخل در این پروژه صادراتیهای ملی و پروژه

 

:  اصالح سازوکار های مرتبط با واردات و جلوگیری از ورود بی رویه محصوالت دانش بنیان دارای مشابه ساخت داخل 1راهبرد 

 و عدم واگذاری کامل طرح های مهم به شرکت های خارجیشرکتهای بزرگ 

 

 راهکارها:  

هیزات و تج سازی ماشینصنایع برای محصوالت دانش بنیان و  ه گذاری، قیمت گذاری و تخصیص ارزاصالح نظام تعرف -0

 های دانش بنیان پیشرفته و راهبردی با امکان تولیدِ داخل آنها توسط شرکت

د و سازمان ملی استاندارتوسط تولید و مصرف محصوالت مختلف استاندارهای مرتبط با معیارهای  تدوین و بکارگیری -2

 های جدید با هدف افزایشبنیان و فناورینحوی که پیشران بکارگیری تولیدات دانشهای ذیربط به کلیه وزارتخانه

  د.نپذیری و نیز کاهش مصرف انرژی و حرکت به سوی توسعه پایدار باشکیفیت و کمیت محصوالت و ارتقای رقابت

با هدف باال بردن  ای ملیدر پروژه هفعال سازی و اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان داخل و پیوست فناوری  -3

 و بین المللی سهم شرکت های دانش بنیان و فناور از بازار داخل

 

توانمندی بومی برای مدیران  استفاده ازهای صیانت از بازار داخلی و :  افزایش تبعات عدم اجرای قوانین و آیین نامه2راهبرد 

 متخلف

 راهکارها:  

 بنیان انگاری در استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشو اهمال و سهلوظایف قانونی مدیران فعل و پیگیری ترک  -0



 

افزایش پیگیری نهادهای نظارتی برای اجرای قوانین و مقررات حمایتی نظیر قانون حداکثر استفاده از توان داخل،  -2

 ها و مؤسسات دانش بنیان مصوبه تولید بار اول و قانون حمایت از شرکت

 

های دانش بنیان نوپا و با اثرگذاری محدود ر رویکرد از توجه صرف به توسعه شرکت: تغییسومچرخش تحول آفرین 

های های بزرگ خصوصی، صنایع بالغ کشور و بنگاهنفوذ نوآوری و فناوری در شرکت رویکرد توجه به در اقتصاد به

 ؛این شرکتها اقتصادی بخش عمومی با رویکرد افزایش رقابت پذیری و ارتقای صادرات

 

کشور در نوآوری و هزینه کرد تحقیق و توسعه صنعتی های بزرگ بنگاهصنایع بالغ و سهم پایین  -چالش اصلی

 لمللیهای بین اکشور و در نتیجه کاهش رقابت پذیری آنها در عرصه
 

صنایع بالغ های اصلی اقتصاد و گذاری بخشدار نبودن مشوقهای دولتی برای افزایش سرمایهعدم هوشمندی و جهت -1عامل 

 کشور در تحقیق و توسعه اثربخش

دهی به ابزارهای حمایتی برای توسعه راه حلهای فناورانه  : شناخت نقاط گلوگاهی بنگاههای صنعتی و بالغ و جهت1راهبرد 

 برای رفع آنها 

 : هاراهکار

ا ی و رفع نیازمندیهای آنها بها و نقاط با آسیب پذیری باال در زنجیره ارزش صنعت و ارتقای تاب آورشناسایی گلوگاه -1

 بنیان حول صنایع بزرگ گیری شبکه شرکتهای دانشحمایت از شکل

های تحقیق و توسعه اثربخش در اصالح نظام مالیاتی حامی تحقیق و توسعه و اختصاص اعتبار مالیاتی به فعالیت -2

 بنگاههای صنعتی و بالغ کشور

 

تأکید بر حذف رانت غیر مولد و اصالح محیط رقابتی و الزام آنها به سرمایه گذاری : بازتعریف حمایت از صنایع بالغ با 2راهبرد 

 بنیان  اثربخش در توسعه اقتصاد دانش

 : هاراهکار

دار و هدفمند در جهت افزایش تنوع  ای مدتهای حمایتی و اختصاص حمایتهای مالی، مالیاتی و تعرفهاصالح نظام -1

المللی و افزایش صادرات محصوالت ساخته شده و های بینپذیری صنایع در عرصهدر تولیدات داخلی، بهبود رقابت

 فرآوری شده؛

گذاری خطرپذیر های نوآوری و افزایش سرمایهگذاری در نوآوری با حمایت از ایجاد شتابدهندهمدیریت ریسک سرمایه -2

 فناور هایبنیان و تیمهای دانششرکتها با استفاده از ظرفیت شرکتی برای رفع نیازهای گلوگاهی صنایع و شرکت

  .... نظیر پتروشیمی، نفت، گاز وصنایع فرایندی در بخصوص الیسنسورهای داخلی ایجاد الزم برای  حمایتهایایجاد  -3

 

 

 

 



 

 خط و نوظهور هایفناوریتوسعه پرشتاب  به گراماموریت و شده ریزیورود برنامه: چهارمچرخش تحول آفرین 

  شکن

های جدید و تحول آفرین نگاه منفعالنه و عدم توجه جدی دولت به توسعه و کاربردی سازی فناوری -اصلیچالش 

 های نوین کسب و کارو مدل

 

نگاه سنتی در رویکردها و اقدامات دستگاه های اجرایی و بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور و عدم درک جایگاه اساسی  -0عامل 

 ای تحولی و در نتیجه مقاومت جدی در مقابل تغییراتفناوری های جدید و نوآوری ه

های جدید و تحول آفرین با رویکرد کاهش ریسک سرمایه : افزایش حمایت ها و سرمایه گذاری دولت در توسعه فناوری0راهبرد

 گذاری برای بخش های اقتصادی

 :راهکارها

های صنعتی کشور، نهادهای عمومی غیردولتی، بخشای های توسعهجهتدهی به سرمایه گذاری سازمانبرنامه ریزی و  -1

هوش مصنوعی، بالک  همچونهای نوظهور و تحول آفرین بنیان پیشگام برای توسعه فناوریهای دانشبالغ و شرکت

  نقشه جامع علمی کشور داراولویتفناوری های چین، بیگ دیتا، محاسبات ابری، کوانتوم و سایر 

وابط فنی بدون خلق مجوز جدید برای کسب و کارهای نوین با هدف کاهش شکایات زدایی جدی و تدوین ضمقررات -2

 های مرتبط با محیط فعالیت آنهاهای اجرایی و حل چالشدستگاه

جلب مشارکت و تشویق بنگاههای بزرگ اقتصادی بخش های عمومی و حاکمیتی برای فعالیت های ماموریتگرا در  -3

  طرح های دانش بنیان مرتبط با چالش های اساسی کشورحوزه های کلیدی فناوری تحولی و یا 

یره هایی نظیر زنجیجاد تنوع در حوزه فعالیت کسب و کارهای نوین و تسهیل محیط فعالیت آنها برای حضور در عرصها -4

های داللی و واسطه گری، نوآوری اجتماعی و محرومیت زدایی، هوشمندسازی و توزیع کاالهای اساسی، حذف شبکه

 ...ینی و اشتغال خانگی و توسعه فرهنگ عمومی و مدیریت حمل و نقل، سالمت هوشمند، آموزش و یادگیری، کارآفر

 

ای به سمت ساختارهای یکپارچه و اصالح نظام حکمرانی و حرکت از ساختار جزیره: پنجمچرخش تحول آفرین 

 بنیاندر عرصه فناوری و اقتصاد دانش یهماهنگ

 

 الزممیانی بازیگران بنیان و خالء دانشدر حوزه نهادهای  حاکمیتی موثر  و موازی کاریناهماهنگی   -چالش اصلی

 بنیاندر زنجیره ارزش اقتصاد دانش
 

ناسب نظام ملی نوآوری و نبود هماهنگی میان تمو تقسیم کار گیری عدم شکلتداخل وظایف نهادهای حاکمیتی و : 0عامل 

 عناصر ساختاری و کارکردی آن
 

 :0 راهبرد

 و اصالح ساختاری کارکردی آن نوآوری ملی نظام و بومزیست ساماندهی

 

 راهکارها: 



 

-وری کشور با هدف کاهش موازی کاریو سیاستگذاری علم، فناوری و نوآ نظام حکمرانی مجددساختاردهی  ضرورت -1

 بین بازیگرانها و تداخالت قانونی موجود 

 در کشورها و ... ساماندهی حجم انبوه نهادهای واسط مانند مراکز نوآوری، شتابدهنده -2

 جریهاز قوه قضاییه به قوه منهادی آن و انتقال  بنیاناقتصاد دانشتوسعه به عنوان گلوگاه  فکریاصالح نظام مالکیت  -3

اختراعات با هدف توسعه  و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و ها شرکت از حمایت اصالح قانون -4

 قانون در این بنیان دانش اقتصاد صحیح تبیینو در نوآوری های بزرگ و صنایع بالغ شرکتنقش آفرینی 


