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 :پیشگفتار

  در سده گذشته صنایع الکترونیک نقش خود را در زندگی انسان پررنگ کردند
المللی در ی مرکز تجارت بینپایگاه داده بر اساس آمارهای کهطوریبه

تجارت جهانی مربوط به  تریلیون دالر از حجم 9٫5، نزدیک به 1891 سال
در صد از تجارت جهانی  7٫7این مقدار معادل ، است بوده الکترونیک صنعت

  .که جایگاه سوم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است باشدمی
شود، صنایع امروزه نیز با هر پیشرفتی که در زمینه فناوری حاصل می

 و جهانی هاینگاریآینده در، کنندتری ایفا میالکترونیک نیز نقش مهم
 نیز ژاپن و آلمان هند، چین، آمریکا، همچون کشورهایی بومی همچنین

 از یکی عنوانبه الکترونیک ،(جهانی برتر و بزرگ اقتصادهای عنوانبه)
 گذاریسرمایه آن در و شدهپرداخته آن به همچنان آینده در که صنایعی

 از 51۴ نیز امروزه همچنین. است شدهبینیپیش شد، خواهد انجام توجهیقابل
 گذاریسرمایه از 11۴ و کشورها سایر در هاژاپنی خارجی گذاریسرمایه
 .است یافتهاختصاص الکترونیک به کشورها، سایر در هاآمریکایی خارجی

باشد، که های کاربردی مختلفی در صنایع میصنعت الکترونیک دارای حوزه
باشد. کاربردی صنعت میکروالکترونیک میهای ترین این حوزهیکی از مهم

 علت به که است بوده جهانی پیشتاز و پیشرفته صنایع از یکی یکروالکترونیکم
 کشورهای از بسیاری توجه باال، سودآوری همچنین و استراتژیک اهمیت
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 به را جهانی هایگذاریسرمایه از انبوهی حجم و کرده جلب خود به را جهان
 ،1884 سال در الکترونیک خدمات و محصوالت. تاس داده اختصاص خود

  .است داده اختصاص خود به را جهانی GDP از 98٫7۴ میزان
در جایگاه  میکروالکترونیکداشتن نیروی انسانی متخصص حوزه  ازنظرکشور 

 رشته در کشور وضعیت دانشگاهی حوزه درجهانی قرار دارد،  ازنظرمناسبی 
 رشته. است مناسبی وضعیت کیفی و کمی بخش دو هر در الکترونیک

 کشور، دانشگاهی اقشار تریننخبه از توجهیقابل بخش جذب با برق مهندسی
 تعداد-کمی ازلحاظ و داشته کشور در مناسبی بسیار وضعیت کیفی ازلحاظ
 طبق. است کشور در پرتعداد اول رشته 1 ردیف در رشته این نیز -دانشجو
 حدود در فناوری، و تحقیقات علوم، ارتوز سوی از شدهاعالم رسمی آمارهای

 در و برق مهندسی رشته دانشجویان را کشور، دانشگاهی جامعه از درصد 1
 . دهدمی تشکیل کامپیوتر مهندسی رشته دانشجویان نیز را درصد 99 حدود
 حوزه این در کشور نخبه دانشگاهی جامعه از توجهقابل حجم این تمرکز

 کشور در الکترونیک حوزه در را تکنولوژیک گبزر جهش یک زمینه تواندمی
وجود وضعیت مناسب دانشگاهی حوزه الکترونیک  رغمعلی، اما آورد وجود به

اهمیت صنعت میکروالکترونیک در تجارت جهانی و ارتقاء قدرت ملی  کشور،
این صنعت هنوز نتوانسته است به رشد های صورت گرفته و تالش کشورها

 رسد.قابل قبولی در کشور ب
ای از این نمونه الکترونیک صنایع توسعه و تحقیقات از حمایت صندوق

باشد که باهدف حمایت از توسعه صنایع الکترونیک در ها در کشور میتالش
انواع مختلف ارائه  فعالیت خود را آغاز نموده است و  9377از سال  کشور
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ها، نامهانتخدمات مالی از قبیل پرداخت انواع تسهیالت مالی، صدور ضم
ه تالش نموده در حد توان راهمو گذاری خطرپذیر و خدمات کارشناسی سرمایه

 خود پشتیبان فعالن این صنعت باشد.
الکترونیک برای کشور، به اهمیت استراتژیک صنعت میکرو توجه با

تالش نموده تا با  صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک
ایران در  میکروالکترونیکربایجان غربی و انجمن همکاری استانداری آذ

 میکروالکترونیکاندیشی خود با برگزاری اجالس هم هایمأموریتراستای 
 .برداردکشور  قدمی در جهت کمک به توسعه این حوزه 

 حوزه هایدانشگاه و صنعتی متخصصان از جمعی حضور بااجالس فوق 
 18/87/9318 مورخ شنبهپنج روز در کشور فناوری مدیریت و میکروالکترونیک

-می برگزار الکترونیک فناوری شهرک ارومیه، غربی،شهر آذربایجان استان در
از سه منظر  میکروالکترونیکگردد. در این همایش سعی شده به صنعت 

مالی این صنعت در سه پانل مجزا  تأمینو  وکارکسب، فضای گذاریسیاست
اعضاء و توضیح  معرفیاین گزارش به قرار گیرد، که در ادامه  موردبررسی

 است. شدهپرداختهها محتوای این پانل
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 اولنشست 

میکروالکترونیک صنعت در وکارکسب  

 صمتپیشرفته وزارت  صنایع و فناوری توسعه مرکزرئیس  -مهندس آقاکثیری دبیر

 اعضاء

 اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت نوآوری و فناوری معاون، جهانگرد مهندس 

 نائب رئیس سندیکای صنعت مخابرات  ،احمدی فتوت دکتر 

 طوسی نصیرالدینخواجه صنعتی دانشگاه عضو هیئت علمی، رئیسی دکتر 

 ایران اریکسون صنعتی و دولتی ارتباطات مدیر و مدیرعامل مقامقائم، افشار دکتر صبحی 

 مدیر مرکز تحقیقات شرکت کروز، مهندس دهقان 

 تسؤاالت  اصلی نشس

 است؟ چگونه کشور الکترونیک میکرو صنعت کار و کسب کلی فضای وضعیت -7

 الکترونیک میکرو صنعت در کشور کار و کسب توسعه حوزه در شده انجام اقدامات بخشی اثر -6

 است؟ بوده چگونه

 به باتوجه کشور الکترونیک میکرو صنعت کار و کسب فضای بهبود الزامات و راهکارها -9 

 چیست؟ ها کشور ایرس تجربیات
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  میکروالکترونیک صنعتوکار در نشست  کسب

از عوامل متعددی است که  متأثرهای اقتصادی بنگاه عملکرد و فعالیت
نمود. دسته اول عواملی هستند که  بندیطبقهکلی  دودستهرا در  هاآنتوان می

 مستقیماً عملکرد و کارایی بنگاه کهطوریبهها بوده در تسلط و قدرت بنگاه
شود. دسته دیگر جزو عوامل خارج از اراده و اختیار سنجیده می هاآنتوسط 

توانند این عوامل را ها نمیبنگاه بوده که در این حالت مدیران و مالکان بنگاه
تغییر داده یا بهبود بخشند. در ادبیات اقتصادی، بخشی از این عوامل که بهبود 

فضای »شوند، تحت عنوان د اشتغال میموجب سهولت تولید و ایجا هاآن
  .اندشدهشناخته« وکارکسب

گذاری داخلی و وکار مساعد، برافزایش جذب سرمایهتأثیر فضای کسب
خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است، اصالح فضای 

تنها گامی مثبت و های مزبور در عرصه جهانی نهوکار و بهبود شاخصکسب
ساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ا

طورقطع از منظر شود، بلکه بهارتقاء سطح اشتغال و تولید کشور محسوب می
گرها برای ورود به کشور میزبان و  ترین نماگذاران خارجی ازجمله مهمسرمایه

-شد و آسانباشرط الزم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور می

 های رشد اقتصادی است.زمینهوکار ازجمله الزامات و پیشسازی فضای کسب
زا است،  ها، پرهزینه و دردسروکار بنگاهدر هر کشوری که مقررات کسب

که توجه به آن ها تمایل بیشتری به فعالیت در بخش غیررسمی دارند. بابنگاه
ها در بخش های بنگاههای بزرگ و گسترش فعالیتگذاریامکان سرمایه
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ماند و ها معموالً کوچک باقی میغیررسمی میسر نیست. مقیاس این بنگاه
ها به شرایط تولید انبوه و بازدهی نسبت به مقیاس نخواهند رسید و درنتیجه آن

کنند. با آورند و مشاغل کمتری تولید میرشد اقتصادی اندکی را به وجود می
رند، با بیکاری بسیاری مواجه هستند. وکار داسازی انجام کسبآسان

وکار و بهبود شرایط تجاری، اعتباری، کشورهایی که به اصالح فضای کسب
اند نیز به رشد اقتصادی باالتری در ها پرداختهقضایی، قراردادها و مانند این

 یابند.قیاس با قبل دست می
وکار در کشورهای المللی، محیط کسبامروزه چندین موسسه بین

توان به بانک کنند، از مشهورترین این مؤسسات میمختلف را بررسی می
جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و واحد اطالعات اقتصاد مجله 

ها سعی بر این است که وضعیت اکونومیست اشاره کرد. در این گزارش
های کمی به تصویر درآید. وکار در کشورهای مختلف بر اساس شاخصکسب

وکار کشور در دو نمونه از این ادامه به بررسی وضعیت محیط کسب در
 شده است.گزارشات پرداخته

 که اقداماتی منظر از را کشورها برخی رتبه و امتیاز هرساله جهانی بانک
 واسطهبه و کندمی تعیین اند،داده انجام وکارکسب فضای تسهیل راستای
 کارآفرینان ورود آسانی یا و سختی وکار،کسب سهولت شاخص هر جایگاه
 سنجش برای.  نمایدمی مشخص متوسط اندازهبه وکارهاییکسب به را محلی

 مجوز اخذ مقررات و شرایط وکار،کسب شروع معیار 98 از وکارکسب سهولت
 گذارانسرمایه از حمایت اعتبارات، اخذ مالکیت، ثبت برق، به دسترسی ساخت،
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 ورشکستگی قراردادها، اجرای فرامرزی، ارتتج مالیات، پرداخت سهولت خرد،
 این منظر از را ایران وضعیت زیر جدول.شودمی استفاده دیون پرداخت و

 .دهدمی نشان 1897 سال در هاشاخص
7102 وکارکسب سهولت شاخص در ایران وضعیت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1897 سال در ایران وضعیت است، مشخص باال جدول در که طورهمان
 کشور 918 میان در و یافته تنزل رتبه 3 جهان، کشورهای سایر با سهمقای در

 معیارهای بین در. است داده اختصاص خود به را ام918 جایگاه موردبررسی
 در و بهبود مورد دو در تضعیف، مورد هفت در ایران رتبه شاخص، این گانهده

 سایر با مقایسه در ایران عملکرد تضعیف. است نداشته تغییری مورد یک
 شروع" معیارهای به مربوط عمدتاً جهانی بانک 1897 گزارش در کشورها
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 دو به مربوط بهبودها و "اعتبارات اخذ" و "برق به دسترسی"،"وکارکسب
 .است بوده "فرامرزی تجارت" و "خرد گذارانسرمایه از حمایت "معیار

 اکشوره سایر با مقایسه در ایران عملکرد ترینضعیف حاضر، حال در
 918 میان در جهانی بانک اخیر گزارش در که است فرامرزی تجارت به مربوط
 انطباق هزینه اینکه ضمن.است داده اختصاص ایران به را 978 رتبه کشور
 انطباق برای که زمانیمدت باالست، نسبتاً ایران در واردات و صادرات مرزی
 سایر از بیشتر یامالحظهقابل طوربه شود،می صرف اسناد انطباق و مرزی

 ساعت 989 ایران در صادرات مرزی انطباق زمان: مثالعنوانبه. است کشورها
 94 در اکنونهم کهدرحالی است، ساعت 911 صادرات اسناد انطباق هزینه و

 اسناد انطباق زمانمدت کشور 11 در و صفر مرزی زمانمدت این کشور
 سهولت شاخص وضعیت زیر نمودار.  است شدهاعالم ساعت یک صادرات

 .دهدمی نشان 1897-1888 هایسال بین را( رتبه)ایران کشور وکارکسب
 
 

ایران کشور وکارکسب سهولت شاخص رتبه تغییر روند نمودار  

 
 

 

108 119 135 142 137 129 144 145 152 130 118 120
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 عالوه" جهانی پذیریرقابت هایگزارش" در نیز  اقتصاد جهانی مجمع 

 تا خواهدمی کشورها دیاقتصا از فعاالن پذیری،رقابت هایمؤلفه ارزیابی  بر
 مورد91میان  از را کشورشان در وکارکسب مشکالت ترینمهم از مورد پنج

 هایپاسخ میانگین شدهارائه نتایج کنند تعیین اولویت ترتیب به شدهمشخص
 اهمیت ترتیب با متناسب پاسخ هر وزن کهیطوربههستند.  موزون

 مشکالت ترینمهم دهدمی نزیر نشا است. نمودار پرسشنامه در شدهمشخص
 مالی، منابع به ایران، دسترسی مورد در گرفته صورت نظرسنجی آخرین در

سؤال  نتایج میانگین همچنین .اندذکرشده دولتی بوروکراسی ناکارآمدی و تورم
 است؛ قرارگرفته ارزیابی مورد ایران که پذیریرقابت گزارش دوره 7در ویژه

 تورم، گذاری،سیاست در ثبات عدم مالی، عبه مناب دسترسی دهدمی نشان
 در ترتیبینابهها زیرساخت ناکافی عرضه و دولتی بوروکراسی ناکارآمدی

 .اندبوده کشور اقتصادی فعاالن دید از وکارکسب موانع اولویت

 
 
 
 
 
 
 

1897-1898 یجهان پذیریرقابت گزارش اساس بر رانیا در وکارکسب انعم ترینمهم ودارنم                          
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وکار کشورهای جهان، های جهانی حوزه پایش محیط کسبعالوه بر گزارش
در کشور ما نیز مجلس شورای اسالمی در راستای بهبود فضای داخلی 

را تصویب نمود که  "وکارقانون بهبود مستمر محیط کسب "وکارکسب
-ور اطالع سیاستمنظها موظف هستند بهاین قانون: اتاق 5موجب ماده به

های ملی محیط وکار در کشور، شاخصگذاران از وضعیت محیط کسب
طور ساالنه و فصلی حسب مورد به تفکیک وکار در ایران را تدوین و بهکسب
های اقتصادی، سنجش و اعالم نمایند و برحسب ها و فعالیتها، بخشاستان

رساله به پایش طور فصلی هبه 9311های کشور از سال این قانون اتاق
پردازند و نتایج آن را منتشر وکار کشور میهای ملی محیط کسبشاخص

 9317وکار در  بهار ترین موانع کسبها مهمنمایند. بر اساس این گزارشمی
 به ترتیب اولویت شامل موارد زیر بوده است:

 بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالتپیشغیرقابل -9
 هامالی از بانک دشواری تأمین -1
های اجرایی ناظر بر ها، قوانین و مقررات رویهثباتی سیاستبی -3

 وکارکسب
 های ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیاترویه -5
ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به  ضعف دادگاه -1

 حقوق دیگران



14

 وکارکسبروند شاخص ملی فضای طور که از نمودار زیر مشخص است همان
 .استبوده گذشته  سال دوبدترین وضعیت در در  9317 کشور در بهار 

 
 وکار ایراننمودار روند شاخص فضای کسب
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 دومنشست 

  توجه با میکروالکترونیک صنعت توسعه راهکارهای

المللیبین هایهمکاری به وضعیت  

 یس انجمن میکروالکترونیک ایرانرئ ، دکتر عطاردی دبیر

 اءاعض

 ارومیه دانشگاه ت علمیضو هیئع، حدیدی دکتر 

 کشور مخابرات صنعت دبیر سندیکای، رستگار مهندس 

 صمت وزارت الکترونیک و برق دفتر مدیرکل، میرنژاد مهندس 

 صمت وزارت ریزیبرنامه دفتر مدیرکل، اتابکی دکتر 

 غربی آذربایجان استان جارتت و معدن صنعت، سازمان رئیس، اسکندری مهندس 

 اصلی نشست  سؤاالت

 تبیین وضع موجود و دالیل اولویت داشتن صنعت میکروالکترونیک چیست؟ -7

 ها و تهدیدهای صنعت میکروالکترونیک چیست؟ضعف، فرصت نقاط قوت، -6

 ؟کشور چیست میکروالکترونیکتوسعه صنعت  راهبردهای -9
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  به توجه با کروالکترونیکمی صنعت توسعه راهکارهاینشست 

 المللیبین هایهمکاری وضعیت

موضوع ناکارآمد و  این های کالسیک اقتصادی،مداخله دولت بر اساس نظریه
-شود. اما این مداخله بنا به دالیلی میهمراه با پیامدهای نامطلوب دانسته می

توان ترین این دالیل را می. یکی از مهمگیرد قرارتواند مورد بازاندیشی 
رغم وجود آید که علیدانست. شکست بازار زمانی به وجود می "شکست بازار"

توانمندی طرف عرضه و وجود تقاضای بالقوه در بازار، در عمل محصوالت یا 
کنند تا با تالش میها زمان دولت این در شود.خدمات مناسب ارائه نمی

های حمایتی واع بستهاستفاده از انواع مختلف ابزارهای سیاستی و طراحی ان
بازار ، نوع صنعت وضعیت اقتصادی کالن کشور و ...  شرایطمناسب با توجه به 

 آیند. فائقخود  روی پیشبتوانند به حل مشکالت 

های مستقیم، به چهار دسته حمایت توانرا می انواع ابزارهای سیاستی
اصالح  هایسیاستو  کاتالیزوریهای مالی ، حمایتغیرمستقیم هایحمایت

 زیر. در ادامه هر یک از کرد تقسیمها شرایط کالن و توسعه زیرساخت
 . اندشدهمعرفیدسته  5این  هایبخش

 مستقیم هایحمایتالف: 
 مالی برای تحریک طرف عرضه مانند: هایحمایت -9

 بخش دولتی رتأمین مالی تحقیقات د -

 جایی نیروی انسانیحمایت از آموزش و جابه -

 هایارانهو  و توسعه صنعتی گرنت برای تحقیق -
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اجرایی حمایت خدماتی برای تحریک طرف  هایبرنامهها و سیاست -1
 عرضه مانند:

 سازیشبکه -

 ایو واسطههای اطالعاتی ارائه حمایت -

 ها و مراکز رشدپارک -

 های تقویت طرف تقاضا مانند:سیاست -3

های سازی و سیاستهای خوشههای سیستمی ) سیاستسیاست -
 ره عرضه(تقویت زنجی

 های خریدسیاست -

 و استانداردسازی گذاریقانون -

 ) مالیاتی( غیرمستقیمهای مالی ب:  حمایت
های مالیاتی، های مالیاتی به شرکت ) ارائه معافیتارائه مشوق -9

 اعتبارات مالیاتی و استفاده از استهالک تسریع شده(

کاهش مالیات بر حقوق پرسنل تحقیق و  صورتبهها ارائه مشوق -1
 اجتماعی تأمینهای توسعه و هزینه

 هایی برای مالیات اشخاص حقیقی ) کارآفرینان(ارائه مشوق -3

 های مالی کاتالیزوریج: حمایت
 وکارکسبو فرشتگان  پذیرریسک گذاریسرمایهحمایت از  -9

 ارائه ضمانت وام و سهام -1

 بازار سهام جدید -3

 های کوچکوام -5
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 هازیرساخت اصالح شرایط کالن و توسعه هایسیاستد: 

ها بر اصالح شرایط اقتصاد کالن مانند ایجاد ثبات در این سیاست
های مختلف، و رانت رقابتی مانند حذف انحصارهای ها، اصالح سیاستقیمت

اصالح قوانین و استانداردها مانند قوانین صادرات و واردات، اصالح و تقویت 
، توسعه فرهنگ سیستم تدوین استانداردهای فنی و مدیریتی در کشور

ها، اصالح تقویت نظام مالکیت فکری کشور و توسعه کارآفرینی در دانشگاه
منابع انسانی و اصالح دیگر عوامل زیرساختی و محیطی تمرکز دارد. در ادامه 

از  دودسته عنوانبه غیرمستقیمهای مالی مستقیم و به شرح حمایت
 :است شدهپرداخته ها در کشور ماپرکاربردترین حمایت

 مستقیم یهاتیحماالف :

منابع مالی بخش دولتی مستقیماً برای  هاآنهایی هستند که در حمایت
. باید توجه داشت که ابزارهای شوندمیارتقای پژوهش و نوآوری هزینه 

ها مستلزم آن اثربخشهستند و کاربرد  ایپیچیدهمالی ذاتاً ابزارهای  حمایت
از این ابزارها،  جابه نا. استفاده هاستآنمکانیزم عمل  ازآگاهی کافی 

است: زیرا عالوه بر هدر رفتن منابع عمومی، موجب قرار  برانگیزحساسیت
کمک مالی، نسبت به رقبا در موقعیتی  کنندهدریافتگرفتن ناعادالنه شرکت 

ها . منابع مالی نوآوری متعددند و شامل منابع بخش دولتی، بانکشودمیبهتر 
. مناسب بودن هر منبع برای هر مورد باشندمیبخش خصوصی  و منابع مالی
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 موردنیازدر مرحله توسعه پروژه، اندازه سازمان یا شرکت نوآور و مقدار پول 
مالی )طرف عرضه( و یا  تأمینها یا بر موضوع موجود بودن بستگی دارد. دولت

مه هر مالی ) طرف تقاضا( بستگی دارند. در ادا تأمینبر موضوع دسترسی به 
 :اندشدهدادهتوضیح  هاحمایتاین نوع  هایبخشیک از 

 مالی برای تحریک طرف عرضه یهاتیحما

 باشند:این دسته از ابزارها شامل موارد ذیل می
 فرایند تحقیق و توسعه، مالی تحقیقات در بخش دولتی:  تأمین

، فرآیندی دشوار و همواره با انجامدمیبه نوآوری  درنهایتکه 
 رینبیشتها آید. به همین دلیل حتی اگر شرکتمی حسابهبریسک 
و توان خود را برای انجام تحقیق و توسعه به کار  گذاریسرمایه
تر از حد بهینه خواهد بود. برداری از آن کم، بازهم میزان بهرهگیرند

مالی  تأمینهای تحقیق و توسعه، عدم قطعیت در نتایج و خروجی
کند. این دالیل رو میبهها با مشکل روشرکتها را برای این فعالیت
 حائزدهد که بدون شک، مداخله دولت در این حوزه نشان می

تواند سبب اهمیت خواهد بود. حمایت دولت از تحقیق و توسعه، می
ای مراکز تحقیق و توسعه ها تحقیقاتی و توسعهافزایش حجم فعالیت

و توسعه این است که گردد. یکی دیگر از مزایای حمایت از تحقیق 
مراکز تحقیقاتی  تأسیسها، امکان از طریق اجرای این برنامه

مراکز  هایفعالیتشود و از طرفی ری فراهم میتدانشگاهی بیش
این  تأثیرات. از دیگر یابدمیها نیز سرعت بیشتری تحقیقاتی شرکت

ها از سازی آنهای جدید و تجاریتواند توسعه فناوریها میبرنامه
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محصوالت جدید و نیز افزایش  نوآوریطریق اخذ لیسانس و 
تواند سبب ارتقای ها میسرریزهای دانش باشد. این حمایت

ها و ها، افزایش تقاضای فعلی یا آینده آنشایستگی فناورانه بنگاه
 های مالی بنگاه گردد.کاهش محدودیت

 تردیدی نیست جایی نیروی انسانی: حمایت از آموزش و جابه
ی ص و شایسته یکی از شروط الزم برامندی از افراد متخصبهره که

است. از  هاآنهای نوآور و بقا و افزایش کارایی شرکت گیریشکل
ی مناسبی سوی دیگر دوام درازمدت فرآیند نوآوری، به وجود ذخیره

و جدید بستگی دارد. همچنین علیرغم  دیدهآموزشاز محققان 
ها در بسیاری از کشورها، مشارکت شگاهالتحصیالن دانافزایش فارغ

رسد در این افراد در بخش تکنولوژیک کم بوده و حتی به نظر می
ها با کاهش روبرو باشد. ابزار سیاستی آموزش نیروی بعضی از زمینه

تواند انسانی نیز یکی از ابزارهای مهمی است که بحث درباره آن می
از فناوری باشند، به باشد. کشورها هرچه در سطح باالتری  مؤثر

شاید این نیاز در  هرچندتری نیاز دارند. پرسنل مدیریتی و فنی بیش
تعداد  ،باوجوداینخورد. ر به چشم میت، بیشتوسعهدرحالکشورهای 

های فناورانه سطح باال، کمی از این کشورها در آموزش
های کشورهای اند و بسیاری از دولتکافی انجام داده گذاریسرمایه

دهند که واسطه هایی نمی، اهمیت چندانی به آموزشتوسعهرحالد
. این دارندنگه روزبهخود را نسبت به تغییرات فناورانه  توانندمیها آن
ها حداقل الزامات الزم برای استفاده است که بسیاری از آن حالی در
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های پیشرفته و رقابت با کشورهای صنعتی را نیز ندارند. از فناوری
های آموزشی، از ، هر یک از روشموردنظرهای به نوع مهارت بسته

-ها و حتی پیش از آن گرفته تا آموزش مهارتآموزش در دانشگاه
اهمیت بیشتری به خود  توانندمیها، های فنی خاص در شرکت

برگزاری  صورتبه تواندمیاختصاص دهند. آموزش نیروی انسانی 
و  کار حینها، آموزش ازمانها یا سهای آموزشی درون شرکتدوره

های خاص برای تربیت کارآفرینان باشند. یکی دیگر از یا آموزش
جایی پرسنل علم و فناوری است. موضوع ابزارهای مهم، جابه

بازار  ازنظراست. نخست  بررسیقابلپرسنل از دو دیدگاه متفاوت، 
،فرآیند انتقال دانش. از منظر بازار نیروی کار ازنظرنیروی کار و دوم 

های کاری در خالل جایی برای تخصیص مناسب نیرویجابه
اهمیت  حائزیک کشور  پذیریانعطافهای مختلف و افزایش بخش

، اندپرداختهبیشتر محققان در تحقیقات خود بدان  آنچهاست. اما 
جایی محققان بحث انتقال دانش و فناوری از طریق فرایند جابه

های فناوری بین بخش جایی پرسنل علم واست. جابه
های کوچک و بزرگ و حتی بین کشورهای مختلف، شرکتمختلف،

 ابزار بسیار مناسبی برای انتقال فناوری و انتشار دانش خواهد بود.

 
   :یکی دیگر از ابزارهای گرنت برای تحقیق و توسعه صنعتی

هایی که هاست که انواع مختلف گرنتسیاستی مستقیم، گرانت
های های سرمایه، گرنتبه شرکت اعطا نمود، شامل گرنت توانمی
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های استخدام، گرنت برای انجام های اجاره، گرنتآموزش، گرنت
های های اکتساب فناوری، گرنت، گرنتسنجیامکانمطالعات 

 ضمانت وام و سهام و گرنت های تحقیق و توسعه است.
 باشند که ت میمالی مستقیم دول هایکمک ازجملهیارانه ها: یارانه

باشند. ارجح می غیرمستقیمهای مالی در برخی موارد نسبت به کمک
ها را در موارد مختلفی برای ارتقای فعالیت یارانه تواندمیدولت 
از اعطای یارانه برای انتقال  توانمیاستفاده کند. برای مثال  نوآورانه

فناوری، استخدام پرسنل تحقیق و توسعه و انجام مطالعات 
های انتقال فناوری سبب کاهش فناوری نام برد. یارانه سنجیامکان

شود. ریسک معرفی فناوری جدید و کاهش موانع اتخاذ فناوری می
های فناوری به معنای تخفیف از سوی دولت برای خرید یارانه

 است. موردنیازهای فناوری
 

 حمایت خدماتی برای تحریک طرف عرضه
 های ذیل است:ها و برنامهها شامل سیاستاین حمایت

  منظوربههای پژوهشی و همکاری سازیشبکهاهمیت : سازیشبکه 
تبادل دانش و اطالعات و نقشی که در خلق دانش دارد نیز بر کسی 

ابزارهای سیاستی در دست  ترینمهمجزو  تواندمیپوشیده نیست و 
بر های محلی اخیر حمایت دولت از بنگاه هایسالدولت باشد. در 

فرآیند  ازآنجاکهاست.  تمرکزیافتهها و هماهنگی آن سازیشبکه
پذیری فناورانه و پذیرفتن بازار، نوآوری به دالیلی از قبیل امکان
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تدریجی و  صورتبهدارای عدم اطمینان باالست، حل مسئله در آن 
رسمی و  صورتبه، نیازمند تعامل مداوم هم وخطاآزموناز طریق 

های مرتبط، مانند شرکت با دیگر سازمان میغیررس صورتبههم 
تحقیقاتی دولتی است. برقراری  مؤسساتها و مشتریان، دانشگاه

ارتباطات نزدیک با دیگر نهادها، انباشتگی و تبادل دانش را سرعت 
با فراهم  تواندمیری دارد. دولت تبیش تأثیربخشیده و در موفقیت 

گیری شبکه اد و شکلو نهادسازی که موجب ایج کردن زیرساخت
دولت در  هایحمایت ازجملهشود موفقیت صنعتی ایجاد نماید. می

هایی که به موارد زیر اشاره کرد:  استقرار سازمان توانمیاین مسیر 
، کنندمیهای مربوطه را تقویت با سازمان سازیشبکهسازی و خوشه
اطالعات از  ها، انتقالها و دانشگاهبه شرکت هاکنندههماهنگاعزام 

ای از و پست الکترونیکی، توسعه پایگاه داده هاسایتوبطریق 
-ت کنندگان، برگزاری سمینارها و کارگاهیها، محققان و حماشرکت
 هاست.

  ها و اساساً بنگاه ای:های اطالعاتی و واسطهارائه حمایت
های کوچک و متوسط عالوه بر تسهیل دریافت خصوصاً شرکت

ها به خدمات غیرمالی هم نیاز دارند. این بنگاههای مالی، کمک
-شناخته می وکارکسبخدمات که عموماً با عنوان خدمات توسعه 

شامل مشاوره، بازاریابی،  هاکمکشوند، طیف وسیعی از 
، توسعه و اشاعه فناوری، تالش برای بهبود ارتباطات رسانیاطالع

آموزش های تجاری و و خوشه کاریمقاطعهتجاری از طریق 
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ای از خدمات توسعه گیرند. بخش عمدهکارگران یا مدیران دربر می
های مختلف، برای مثال شامل انتقال اطالعات به شکل وکارکسب

ای است. در اکثر کشورها برای کمک به از طریق خدمات مشاوره
ها ای مختلف به آنهای کوچک و متوسط، خدمات مشاورهشرکت

های دستیابی به برخی اطالعات برای بنگاه ازآنجاکهشود. ارائه می
باشد، های باال مشکل میکوچک و متوسط به دالیلی مانند هزینه

ها تواند در موفقیت آنهای اطالعاتی توسط دولت میارائه حمایت
 نقش مهمی داشته باشد.

بالقوه فناوری  کنندگانمصرفباعث اتصال  درواقعهای فناوری نیز واسط
شوند و به عبارتی عرضه های آماده یا پتنت شده، میفناوری گانکنندتأمینبه 

-برای شرکت ویژهبههای فناوری دهند. واسطپیوند می یکدیگر باو تقاضا را 

های کوچک و متوسط، که تخصیص و منابع کافی ندارند، مناسب و مفید 
ه از شود تا شرح عملی استفادهای فناوری نیز موجب میاست. برپایی نمایشگاه

و  شدهارائههای آن به کاربران فناوری فناوری، کاربردها، مزایا و هزینه
ها کاربران بالقوه را درباره ها قرار گیرد. این برنامهاطالعات الزم در اختیار آن

معموالً با  هابرنامه. این کنندمیها آگاه سازی و آنهای خاص پیادهفناوری
همراه است. حتی در  تائیدوزش و تست/ خدمات مشاوره، ارائه سمینار/ آم

بالقوه فناوری به مراکزی دعوت  کنندگانمصرفهای نمایشی، برخی از برنامه
ای، سازی رایانهتر فناوری را از طریق شبیهشوند و نمونه آزمایشی یا کوچکمی

اطالعات  ترتیباینبهکنند و نمایش ویدیو و یا دیدن تصاویر آن، مشاهده می
 .کنندمیکسب  الزم را
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 ترین و مراکز رشد یا انکوباتورها از مهمها و مراکز رشد: پارک
روند. مرکز رشد به محیط ترین ابزارهای سیاستی به شمار میمعرف

 های ذیل باشد:شود که واجد ویژگیای گفته مییا برنامه
های یاری بنگاه منظوربهرا  وکارکسباز خدمات مرتبط با  ایمجموعه -

 وشش،ارائه نمایدتحت پ

مدیریتی در مرکز رشد وجود داشته باشد که کارکنان  سازوکار -
ها و غیره را در ، متخصصان خارج از مرکز، سازمانمرکزدرون

 راستای ارائه خدمات مذکور هماهنگ نماید:

 یافتهدستو شرکتی را که به اهداف برنامه  بنگاه هرتیم مدیریتی،  -
البته این امر الزاماً به معنای خروج است، از برنامه مرخص  نماید. 

 فیزیکی آن بنگاه از مرکز رشد نیست.
شود عبارت است از: مراکز دنبال می گونهایناهدافی که در  ترینمهم

یند احیا در مناطق فقیر و محروم، تغال، رشد اقتصاد محلی، تسریع فرآایجاد اش
دستاوردهای  کارگیریهببه اقتصاد محلی، انتقال و نفوذ فناوری و  بخشیتنوع

 ز : ا اندعبارتنوین علمی . دو شکل اصلی مراکز رشد 
است  وکارکسبهای ، که هدفشان کاهش هزینهوکارکسب دهی رشدمراکز -9

که از طریق ارائه خدماتی مانند تهیه مکان، ارائه امکانات زیرساختی یا کمک 
 کنندبه تهیه طرح تجاری و دیگر خدمات فعالیت می

و هدفشان  شوندمی اندازیراهها اکز رشد دانشگاهی که در دانشگاهمر-1
-شرکت گیریشکلشناسایی اختراعات قابل ثبت و انتقال فناوری و کمک به 

ها شبیه دسته اول است، با این تفاوت که بر های زایشی است. عملکرد آن
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رند. مراکز بیشتری دا تأکیدانتقال دانش علمی و فناورانه از دانشگاه به صنعت، 
رشد دو مدل سنتی و نوین دارند. در مدل سنتی، توجه اصلی مراکز رشد بر 

فراهم کردن امکانات فیزیکی  خصوصبهارائه خدمات عینی و ملموس، 
های متمرکز است و منبع اصلی درآمدی مراکز رشد سنتی از محل حمایت

نوین مراکز های عمومی است. اما در شکل دولت مرکزی و محلی و نیز یارانه
 باشد:رشد شامل مراکز ذیل می

های بزرگ و هدف شان با شرکتانکوباتورهای خصوصی شرکتی که مالکیت
جدید و مستقل است. دخالت این  وکارکسبها حمایت از ظهور واحدهای آن

های نوپا را است و شرکت وکارکسب گیریشکلتر در مرحله مراکز بیش
 کنند.میزبانی می

ای از افراد مجموعه وسیلهبهکوباتورهای خصوصی شخصی که ان -1     
نموده و  گذاریسرمایههای جدید را در شرکت پولشانشوند که می تأسیس

دهنده نیز ها شتابکنند. این افراد که به آنها را تصاحب میبخشی از سهام آن
ع آن ، بلکه منتظر شروکنندنمیدخالت  وکارکسبگویند، در مراحل اولیه می
کنند. این نوع مراکز های الزم یاری میها را در کسب شایستگیشوند و آنمی

های خارج از مرکز و منابع شایستگی رشد، در زمینه برقراری ارتباط با طرف
 گرایش زیادی دارند. سازیشبکهو نسبت به  اندفعال

که  باشندسیاستی می ابزارهایهای علم و فناوری نیز یکی دیگر از پارک
های نوآوری از آزمایشگاه به بازار دیده مسیری برای اتصال جریان عنوانبه

گیری از توان آموزش و تحقیق برای ایجاد بهره هدفشانها شوند. این پارکمی
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-های جدید، صنایع و راهکارهایی برای مشکالت قدیمی است. این پارکشغل

مانند حقوق مالکیت  هاییهای جدید در حوزههایی را به شرکتها آموزش
 باهدفهای علم و فناوری دهند. پارکارائه می وکارکسب ریزیبرنامهفکری و 

های مبتنی بر فناوری سازماندهی محیطی مناسب برای خلق و توسعه شرکت
های خصوصی نهادهای تحقیقاتی، دولت و شرکت افزاییاز طریق هم

های ه نوآوری و فعالیت. تعامل میان این نهادها سبب توسعاندایجادشده
ها را میان فرایند افزاییهمشوند زیرا انتقال دانش را تسهیل و فناورانه می

از  هادولت معموالًگردد. ها میتحریک کرده و موجب افزایش کارایی فعالیت
 کنند:هدف بنیادی زیر را دنبال می3علم و فناوری  هایپارکتوسعه 
آفرینان ها با ایجاد شبکه بین نقشکسازی نتایج تحقیقات: پارتجاری -

 کنند.نتایج تحقیقات را تسهیل می سازیتجاریکلیدی، فرایند 

ها ظهور صنایع جدید را در پی افول صنایع سازی مجدد: پارکصنعتی -
 دهند.ای رواج میتر در اقتصاد منطقهقدیمی

ها، تفاوت در توسعه اقتصادی و عدم ای: پارکتوسعه محلی/ منطقه -
کاتالیست برای  عنوانبهدهند و وازن بین مناطق را هدف قرار میت

کنند. کمک به ایجاد ای عمل میسازی مجدد اقتصاد منطقهمتعادل
ها در دستیابی به های پارکترین سیاستهای جدید از مهمشرکت

 این هدف است.
 ابزارهای سیاستی برای تقویت طرف تقاضا

 بندی شوند:سته تقسیمتوانند در سه داین ابزارها می
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 ابزارهای مشهور سیاستی مانند  غیرازبه های سیستمی:سیاست
-ابزارهای مالی، اشاعه و مدیریتی، نوع جدیدی از ابزارها برای پیاده

اند که ابزارهای های علم و فناوری ظهور یافتهسازی سیاست
های سازی سیاستبرای پیاده توانندمیسیستمی نام دارند و 

تسهیل تغییر، تحریک،  باهدفمفید باشند. این ابزارها  سیستمی
. ابزارهای اندایجادشدهآزمایش و یادگیری میان همه کنشگران 

مثبتی روی سایر ابزارهای سیاستی دارند، زیرا از  تأثیرسیستمی 
به  رساندنیاریهای نوآوری پشتیبانی کرده و با توسعه استراتژی

-تری را فراهم می، دیدگاه مناسبهای نوآورفعالیت در بستر شرکت
ابزارهای سیستمی ممکن است به بهبود و حتی تغییر  عالوهبهکنند. 

در  روازآنشکل ابزارهای موجود نیز کمک کنند. ابزارهای سیستمی 
شوند که بندی میزمره ابزارهای سیاستی تقویت طرف تقاضا دسته

ادگیری، های دانشی و یاز طریق مختلف مانند افزایش جریان
افزایش کارآفرینی و غیره، سبب تحریک و تقویت طرف تقاضا در 

های توان به سیاستابزارهای سیستمی می ازجملهشوند. اقتصاد می
 اشاره نمود. تأمینهای های تقویت زنجیرهو سیاست بندیخوشه

  ها از اهمیت زیادی این سیاستهای خرید دولتی: سیاست
های ها به رسالتتواند از طریق آنبرخوردارند، چون دولت می

شود. در میان ابزارهای سیاستی طرف تقاضا،  نائلاجتماعی خود نیز 
تری برخوردار باشد، زیرا خلق از اهمیت بیش تواندمیاین ابزارها 
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های معامله یا ورود را کاهش بازارهای داخلی را تسهیل کرده، هزینه
 شیده است.داده و فرایند اشاعه فناوری را سرعت بخ

  یکی دیگر از ابزارهای در دست  و استانداردسازی: گذاریقانون
های فناورانه را ارتقا ها فعالیتتواند با استفاده از آندولت که می

بخشد، تدوین قوانین و مقررات الزم و تعیین استانداردهاست. برای 
 تواند به وضع قوانینبهبود وضعیت رقابتی، دولت می منظوربهمثال 

های و رانت یط رقابتی در بازار و حذف انحصارالزم برای شرا
ها، قوانین مختلف و یا حتی اصالح قوانین مربوط به ثبت شرکت

و واردات، ورشکستگی و دیگر قوانین مرتبط در راستای  صادرات
و اصالح و تقویت سیستم تدوین  وکارکسبهای تسهیل فعالیت

 ازد.استانداردهای فنی و مدیریتی، بپرد
 )مالیاتی( میرمستقیغهای حمایتب: 

باشند. این ای دیگر از ابزارهای سیاستی میهای مالیاتی دستهمشوق
کردن دولت از بخشی از درآمد مالیاتی خود و  نظرصرفها با دسته از حمایت

شوند. گذاری بنگاه روی تحقیق و توسعه انجام میتغییر رفتار سرمایه باهدف
ها از طریق شود. این مشوقاطالق می غیرمستقیمهای یتحما هاآنلذا به 

ها به تشویق و تحریک تحقیق و توسعه منجر کاهش فشار مالیاتی بر شرکت
 عنوانبهسازند تا ها را قادر میها، شرکتشوند. در حقیقت، این مشوقمی

تری پرداخت کنند و های نوآورانه، مالیات کمپاداشی برای انجام فعالیت
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های را کاهش دهند در ادامه برخی از حمایت گذاریسرمایههزینه کل  یجهدرنت
 .است شدهمعرفیاین دسته 
 های مالیاتی خاصی نیز  وجود دارند معافیت: های مالیاتیمعافیت

تحقیق  قبولقابلهای دهند که هزینهها اجازه میکه به شرکت
ول از درآمد مشم 988۴های باالی و توسعه را حتی در نرخ

کاهش  صورتبهمالیات شرکت کسر کنند. اثر چنین مشوقی 
شود. مقدار این کاهش درآمد مشمول مالیات شرکت نمایان می

های واجد برابر خواهد بود با نرخ معافیت ضربدر مقدار هزینه
، چون درآمد مشمول مالیات درنهایتشرایط تحقیق و توسعه. 

ت مالیات کمتری شود، شرکاش میشرکت کمتر از مقدار واقعی
 پردازدمی

 مالیاتی، اعتبارهای مالیاتی  هایمعافیتمشابه : اعتبارهای مالیاتی
نیز وجود دارند، تنها تفاوت اساسی در این است که اعتبارهای 

دهند و مالیاتی، مستقیماً مالیات متعلقه به شرکت را کاهش می
ت نه درآمد مشمول مالیات را.  یک اعتبار مالیاتی کاهشی اس

 کهدرحالیشود. نهایی متعلقه به شرکت اعمال میکه بر مالیات
یک معافیت مالیاتی، کاهش در درآمد مشمول مالیات شرکت 

های مالیاتی است. دو تفاوت مهم دیگر اعتبارها و معافیت
 اند از:عبارت

بستگی به نرخ  درنهایتهای مالیاتی دریافت شده، مقدار معافیت -
 اعتبار مالیاتی چنین نیست. کهدرحالیدارد.  مالیات بر درآمد شرکت
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 یواسطهبهمنقول باشند. یعنی  توانندمی نشده استفادهاعتبارهای  -
و یا انتقال به گذشته به کاهش مالیات شرکت در انتقال به آینده 

 های آینده یا گذشته کمک نمایند.سال
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 خارجی در بخش  یگذارهیسرماهای مالیاتی برای جذب شوق
خارجی با تمرکز بر صنایع  گذاریسرمایه جذب :ع پیشرفتهصنای

High- techهای استفاده از ، یکی از پرکاربردترین روش
خارجی و ارتقاء سطح تکنولوژی،  تولیدشدههای تکنولوژی

است. استفاده از ابزارهای  توسعهدرحالخصوصاً در کشورهای 
این قسمت به  مفید باشد. در تواندمیمالیاتی نیز در این راستا 

. شودمیهای مختلف در این رابطه اشاره هایی از سیاستنمونه
ی خود، تایوان، علیرغم سیستم مالیاتی پیچیده مثالعنوانبه

خارجی در  گذاریسرمایههای مالیاتی متعددی برای مشوق
فراهم کرده است. در حقیقت در تایوان  High- tech بخش 
برای صنایع مهم تکنولوژیک  های مالیاتیمشوق ترینمطلوب

مانند الکترونیک، ارتباطات، صنایع هوایی، ابزار دقیق و صنایع 
 .اندشدهفراهمشیمیایی 
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 سومنشست 

میکروالکترونیک صنعت در مالی تأمین هایروش  

 رئیس مرکز نوآوری دانشگاه عالمه طباطبایی -دکتر قاضی نوری دبیر

 اعضاء

 شکوفایی و نوآوری سازی صندوقتجاری و تسهیالت معاون ،شاهوردی دکتر 

 غربی آذربایجان استانداری منابع توسعه و اقتصادی هماهنگی امور معاون، حسینی دکتر 

 مرکز توسعه فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست س رئی، دکتر قادری فر

 جمهوری

 صحا(سعه صنایع الکترونیکحمایت از تحقیقات و توصندوق  مدیرعامل، وحدت دکتر( 

 شریف فناوری و پژوهش صندوق مدیرعامل، رسولی سادات دکتر 

 سؤاالت  اصلی نشست

 الن صنعت میکروالکترونیک چیست؟اهای تأمین مالی موجود کشور برای فعفرصت -7

ها صنعت میکروالکترونیک در استفاده از این فرصت نهای پیشروی فعاالچالش -6

 اند؟کدم

 اند؟ای نوین تأمین مالی متناسب با صنعت میکروالکترونیک کشور کدمابزاره -9
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 میکروالکترونیک صنعت در مالی تأمین هاینشست روش

 پایش  یاز برانگچاالش یکی از مسائل  عنوانبهمسأله تأمین مالی همواره 
بنیاان مطارح   های فعال در صنایع پیشرفته و داناش ویژه بنگاهها بهروی بنگاه
تارین  دهد تأمین مالی یکی از مهام نشان می شدهانجامهای بررسی بوده است.

 های فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی است. چالش

 ،1898-1897 ساال  در جهاانی  پاذیری رقابات  المللیبین گزارش آخرین طبق
 در هاا شارکت  توساعه  راه سر بر موجود موانع بین در وکارکسب مانع ترینمهم
 محصاول  فاروش  تاا  تولیاد  چرخه مختلف مراحل در مالی تأمین مسئله ایران
هاای مجلاس   مرکاز پاژوهش   وکاار کساب گزارش فصلی پایش محیط  .است

های اقتصادی سراسر کشور نیاز  نظرسنجی از تشکل بریهتکشورای اسالمی با 
مشکل "های ، مؤلفهوکارکسبمؤلفه ملی محیط  19که از میان  دهدنشان می

و  "ضعف بازار سرمایه در تاأمین ماالی تولیاد   "، "هاز بانکدریافت تسهیالت ا
 98همواره در طای   "نرخ باالی تأمین سرمایه از بازار غیررسمی)محیط مالی("

 های داخلی بوده است. بنگاه وکارکسبدوره بررسی در صدر موانع 

هاای  در مورد صنایع پیشرفته و فعالیات  یژهوبهاهمیت توجه به امر تأمین مالی 
بنیان با توجه به ماهیت وجودی آن بیش از ساایر صانایع حاائز اهمیات     نشدا

های نوآوری، باال بودن سطح فنااوری  است. این صنایع فارغ از دارا بودن مؤلفه
 یاژه وباه  توجهقابلگذاری دارای ویژگی سرمایه حالیندرعباال،  افزودهارزشو 

خطار ذاتای نهفتاه در     در امر تحقیق و توسعه و نیز نیازمناد توجاه کاافی باه    
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ماالی   نظام دلیل همین گذاری بلندمدت هستند. بههای نوآورانه با سرمایهطرح
از پویاایی و انعطااف کاافی جهات      ییتنهاا باه و تساهیالت باانکی،    یبانکدار

 این این دسته از صنایع برخوردار نیست که پاسخگویی به نیازهای تأمین مالی
 .کرد مواجه خواهد مخاطره با راو توسعه در این حوزه  رشد محدودیت

 یوکارهاا کساب پیچیده و پرشتاب امروزی نگاه ویژه باه   وکارکسبدر محیط 
بنیان و صنایع پیشرفته موجب شاده اسات تاا در کناار     های دانشنوپا، فعالیت

، ابزارهاای ناوین تاأمین ماالی     وکاار کسبهای کالسیک تأمین سرمایه روش
ین ماالی جمعای،   تاأم هاای خطرپاذیر،   وق، صاند وکاار کسب)مانند: فرشتگان 

یه و غیاره کاه در شاکل زیار نشاان      سرما، مراکز نوآوری، بازار هادهندهشتاب
قرار گیرد تا بتواند نیازهای این صانایع را بارآورده    مورداستفادهاست(  شدهداده

 نماید. 
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های مختلفی شرفته از روشتخصیص منابع دولتی به نوآوری و صنایع پی
-ای و تملک داراییشود. بیشتر این منابع در قالب اعتبارات هزینهمحقق می

گیرد تا هزینه شود. های اجرایی قرار میای در اختیار دستگاههای سرمایه
های ها و طرحدر قالب وام و وجوه اداره شده توسط صندوق هاآنبرخی از 

ها و افراد صاحب طرح و ایده تخصیص پیدا گاههای فنی و اعتباری به بنکمک
ها مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کند. برخی وزارتخانهمی

های اجرایی هستند که دستگاه ازجملهکشاورزی، فناوری اطالعات و ارتباطات 
ها های فنی اعتباری اقدام به حمایت از بنگاهدر قالب وجوه اداره شده و کمک

 کنند.قاضی میو افراد مت

های مالی دولتی است که بر این اساس روش دیگر صندوق
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع  مثالعنوانبه، اندشدهلیتشک

گذاری صنایع الکترونیک، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت سرمایه
 کوچک، صندوق توسعه صنایع دریایی و بسیاری از نهادهای دیگر. 

های علمی و فناوری و مراکز دهای مالی دیگر در این زمینه پارکنها
پارک علم و فناوری پردیس و صندوق حمایت از  هاآنرشد هستند که در بین 

پژوهشگران و فناوران تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
 های پژوهش و فناوریها علم و فناوری و مراکز رشد و صندوقو سایر پارک

 تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارند.
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مالی  نیتأمبرخی مراکز خصوصی  شدهیمعرفعالوه بر منابع مالی دولتی 
-نوآوری نیز در کشور وجود دارند. شتابدهندها و مراکز نوآوری خصوصی نمونه

گیری تازه رغم شکلمالی در کشور هستند که علی نیتأمای دیگر از منابع 
اند، در این خصوص برای نمونه ها در کشور با استقبال خوبی مواجه شدهآن
 توان شتابدهندهای دیموند، آواتک، تریک آپ و ... را نام برد.می

 منابع وکارکسبپذیر  و فرشتگان ی ریسکگذارهیسرمای هاصندوق
-سرمایه ریسک حاضرندمالی نوآوری خصوصی کشور هستند که  نیتأمدیگر 

این . کند تحمل آینده در باال بازده کسب منظوربه را پذیرریسک هایگذاری
-های فناورانه سرمایههای نوآور و طرحها در شرکتبا قبول ریسکها صندوق

 شدهانیبمالی  نیتأمهای از این منابع کنند. در جدول زیر نمونهگذاری می
 است.

ین منابع دارای مالی از هرکدام از ا نیتأمالبته الزم به ذکر است که 
مانند: حداقل حجم  یهایباشند، چالشهای فعال میبرای شرکت یهایچالش

، شرایط بازپرداخت، اثبات طرح، اثبات ازیموردنقابل پرداخت، تضامین 
ها ها و ... که الزم است شرکتگذاری فناوری و طرحتوانمندی شرکت، قیمت

ترین منبع به انتخاب مناسب شرویپهای به شرایط داخلی خود و چالش با توجه
 مالی برای خود بپردازند. نیتأم
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 مالی نوآوری و صنایع پیشرفته کشور نیتأمبرخی منابع 

 

 ها و قوانینطرح
 و تجهیزات صنعتی آالتنیماشسازی رح کمک به نمونه،طوزارت صنعت،معدن و تجارت
 نوین صنایع ناوریف سطح و نوآوری ارتقایکمک به  طرح،وزارت صنعت، معدن و تجارت

 9341قانون بودجه سال  93بند خ تبصره  -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
 قانون برنامه توسعه چهارم 51ماده  "د"بند -وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفریننامه اجرایی گسترش بنگاهآیین -وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 های دولتیصندوق

 ییشکوفاصندوق نوآوری و  -شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
 صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک -وزارت صنعت، معدن و تجارت

 گذاری در بخش کشاورزیصندوق حمایت از توسعه سرمایه -وزارت جهاد کشاورزی
 ندوق اشتغال، ازدواج و مسکن امام رضا)ع(ص -وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 های علم و فناوری و مراکز رشدپارک  
 پارک علم و فناوری پردیس -معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 مورد پارک علم و فناوری 11 -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 مرکز رشد مورد 89 -فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 ش و فناوریهای پژوهصندوق
 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران -معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 های پژوهش و فناوریسایر صندوق -وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 و مراکز نوآوری هادهندهشتاب

 دیموند دهندهشتاب
 آواتک دهندهشتاب

 مرکز نوآوری دانشگاه عالمه طباطبایی
 گذاری خطرپذیرسرمایههای صندوق

 امین سرمایه پاسارگاد)شناسا( شگامانیپشرکت 
 برکت انیبندانشموسسه 


