
 

 نوآوری در استانهای کم برخوردار بوم سازگانضرورت ارائه بسته سیاستی برای توسعه  :مهمان سردبیر

ا به منظور و کشوره یابدگیری رشد چشم جهان سهم سرمایه انسانی متخصص در اقتصادباعث شده تا تغییر الگوی رشد اقتصادی 

اده . در کشور ما نیز اهمیت استفدهندافزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش سهم دانش و فناوری در اقتصاد را در دستور کار خود قرار 

ریزان اقتصادی گذاران و برنامهمورد توجه برخی سیاست ،فروشیعه اقتصادی و فاصله گرفتن از خاماز دانش و فناوری در توس

های بنیادی، ل، سلوزیستیهای فناوری نانو، فناوری قرار گرفته و نتیجه این توجه، دستیابی به دستاوردهای ارزشمند در حوزهکشور 

پایدار نخواهد صورت دولتی هکه افزایش سهم دانش و فناوری در اقتصاد ب آن جا های دیگر بوده است. اما ازای و برخی حوزههسته

بنیان اتفاق بیفتد، لذا حل مشکالت عدیده این های دانشنمندی بخش خصوصی و شرکتباید بر پایه توا بنیانبود و اقتصاد دانش

بنیان، بدون های دانشهای شرکتبا توجه به شرایط و ویژگی .بنیان در کشور خواهد بودتحقق اقتصاد دانش تها گام نخسشرکت

دیگر نخبگان و نوآوران علمی و فناوری، امکان دستیابی به رشد و توسعه  ها و به عبارتهای هدفمند مادی و معنوی از آنحمایت

ن قانو»نیان، قانونی تحت عنوان بهای دانشحمایت از شرکت با عنایت به مطالب فوق، برای ها دور از انتظار می نماید.برای آن

ابزارهای سیاستی از ای ین قانون بسته. در ابه تصویب مجلس شورای اسالمی رسید 1389در سال  «بنیانهای دانشحمایت از شرکت

در بنیان های دانشبرای شرکت... بهره والحسنه و کمعوارض گمرکی، اعطای تسهیالت قرض های مالیاتی،معافیتاز جمله ارائه 

 نظر گرفته شده است. 

 ،شرکت 5103تعداد  1399شهریورماه ان پایشده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا های ارائهرشبراساس گزا

های کشور ها در سطح استاننده توزیع نامتوازن شرکتدهنشان ،اند. بررسی دقیق این گزارشدریافت کردهرا بنیانی تاییدیه دانش

 آذربایجان، خراسان رضوی، اصفهان و رسهای تهران، البرز، فابنیان در استانهای دانششرکت %80حدود که  طوریهب، دباشمی

 (. 1جدول)اند. شرقی مستقر 

 1399تا پایان شهریورماه های دانش بنیان توزیع استانی تعداد شرکت (1جدول 

 تعداد استان تعداد استان تعداد استان

 32 گلستان 71 مازندران 2696 تهران

 31 اردبيل 64 زنجان 457 اصفهان

 24 كردستان 64 سمنان 277 خراسان رضوی

 22 آذربايجان غربي 51 گيالن 225 البرز

 20 چهارمحال وبختياری 50 كرمانشاه 186 فارس

 19 سيستان وبلوچستان 49 كرمان 158 آذربايجان شرقي

 17 خراسان شمالي 39 هرمزگان 97 يزد

 17 لرستان 39 همدان 86 مركزی

 14 ايالم 34 بوشهر 79 قم

 7 كهگيلويه وبويراحمد 32 خراسان جنوبي 73 خوزستان

     73 قزوين

 



اعتبارات و تسهیالت  دهنده این واقعیت است کهوری و شکوفایی نشانشده توسط صندوق نوآاز سوی دیگر، بررسی گزارش منتشر

 طوریهاست. بکشور توزیع شده طور نامتوازن در سطحهبنیان، بهای دانششرکتبه عنوان مهمترین منبع تامین مالی  ،نیز این صندوق

های تهران، اصفهان، البرز، خراسان شمالی، خراسان رضوی، مرکزی، یزد نهای فعال در استاتسهیالت به شرکت % 90ود دکه ح

 (.2ت )جدول اسشرقی پرداخت شدهوآذربایجان

 

 1399تا پایان شهریورماه  توزیع استانی میزان قراردادهای تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی (2جدول 

 میلیارد ریال استان میلیارد ریال استان ریالمیلیارد  استان

 157 چهارمحال و بختياری 661 همدان 38225 تهران

 150 لرستان 475 فارس 5038 اصفهان

 81 آذربايجان غربي 444 زنجان 4478 البرز

 60 خراسان جنوبي 428 سمنان 2814 خراسان رضوی

 57 اردبيل 406 كرمان 1513 مرکزی

 54 كردستان 348 گلستان 1212 یزد

 50 بوشهر 343 خوزستان 1081 آذربایجان شرقی

 28 سيستان و بلوچستان 325 گيالن 749 قم

 21 ايالم 296 كرمانشاه 667 مازندران

 19 خراسان شمالي 186 قزوين 662 هرمزگان

 

ا که در صورت تحلیل میزان چر ،نیست انتظارو دور از  طبیعیامری غیر ،هادر سطح استانو توزیع نامتوازن  اعداد جداول فوق

یه جداول فوق خواهیم بهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به الگویی شهای اخیر در اغلب حوزهگذاری کشور طی دههسرمایه

ری دانش و نوآو سازگانبومیاز برای توسعه های مورد نترین زیرساختبهترین و غنیهای گذشته در طی سالرسید. به عبارت دیگر 

ای تخصصی، نهادهای هها، آزمایشگاهها و پژوهشگاهنشگاه، داکردهماهر و تحصیل نیروی انسانیمنابع مالی پژوهش و فناوری، اعم از 

 اند. رشد و گسترش یافته ،حاضر در صدر جداول فوقهای استان... در مالی حمایتی و

ریزان گذاران و برنامه، الزم است سیاستبرای تمامی مناطق کشور سازی زمینه رشد و توسعهدر فراهم با توجه به وظیفه حاکمیت

ها در سطح ان و توزیع آنینبهای دانشگیری و توسعه شرکتارهای سیاستی مناسب در فرایند شکلکالن کشور با اتخاذ تدابیر و ابز

اً معاونت علمی و فناوری برای رفع نابرابری جغرافیای کشور مداخله کرده و شرایط توسعه متوازن و متقارن را فراهم نمایند. اخیر

با عنایت برخوردار را تعریف و تصویب نموده است. های کمبنیان مخصوص استانهای دانشنوع جدیدی از شرکت ،شکل گرفته

در کنار این اقدام لذا  ،ای متعددی مهیا باشدآن، بایستی اقدامات شرایط زمینه که برای تاسیس شرکت و شروع به فعالیت به این

دار های کم برخوربوم نوآوری در استانکلیت زیستبسته سیاستی برای رشد و ارتقاء  علمی، الزم استمعاونت و شایسته مناسب 

 د از:نعبارته شود گنجاند دتوانمواردی که در بسته سیاستی فوق میاز جمله طراحی و اجرایی شود. ملی گیران از سوی تصمیم



 هااین استانبرای اساتید و دانشجویان مدت مدت و بلندکوتاههای آموزشی کارآفرینی برگزاری دوره -

ر سطح استان از طرق مختلف مانند برگزاری ازی کارآفرینی و شناساندن جایگاه علم و فناوری دسترویج و فرهنگ -

 هاها و رویدادهای ملی حوزه فناوری و نوآوری در این استانجشنواره

 گذاردر سطح کشور برای جذب سرمایه هاو فناوری در این استان گذاری دانشهای سرمایهها و ظرفیتقابلیتشناسایی  -

با  ی خاصهاهمکاری مشترک در روی پروژه جهت نامصاحبیان بنهای دانشبرای شرکت مناسبهای ارائه مشوق -

 هاو کمک به رسوب دانش و منابع مالی در آن برخوردارکم یهاهای مستقر در استانشرکت

بنیان مستقر در های دانشهای اجرایی استان به شرکتتشویق ارجاع نیازها، مسائل و مشکالت پژوهشی و فناورانه دستگاه -

 خود استان
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