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  1400/03/04  تاريخ تهيه گزارش  رويه اجرايي  شناسه

 بررسي راه هاي توسعه فعاليت هاي دانش بنيان استان كرمان به لحاظ زيرساخت، تامين منابع و فرهنگ سازي  موضوع عنوان

  گفتگوي دولت و بخش خصوصي با مشاركت انجمن شركت هاي دانش بنيان استان كرمان دبيرخانه شوراي  مرجع طرح موضوع

  موضوعشرح 

 حاليكه در شدند؛ مي شناخته ارزش و ثروت ايجاد منابع ترين اصلي سرمايه و كارمنابع طبيعي،  گذشته، توليدي نظام در
 اقتصادي توسعه و رشد و شده تبديل اقتصادي هاي نظام در ثروت ايجاد عامل ترين مهم به اطالعات و دانش امروزه،

. كشورهاست اين در نوين هاي فناوري و دانش اطالعات، وسيع توليد مرهون زيادي حد تا امروز جهان پيشرفته كشورهاي
 طوري به است؛ كرده رو روبه متعددي هاي چالش با را ها سازمان كنوني، دنياي سريع تغييرات و علوم گسترش طرفي، از
 در را ديگران از خود تمايز هاي راه از يكي شكوفا، اقتصاد و بيشتر نوآوري و كارايي به دستيابي براي ها سازمان كه

 كار نيروي سرمايه، همچون توليد عوامل اهميت كه وضعيتي در. كنند مي وجو جست دانش بر خود اتكاي ميزان افزايش
 منبع ترين مهم دانش يافته، كاهش جايگزيني امكان عدم اي بودنن دسترس در دليل بهو ساير منابع طبيعي  زمين، 

 كرده بنا دانش و اطالعات پايه بر را خود اقتصاد كه كشورهايي .شود مي محسوب رقابت پيشتاز ه يدنكن تعيين و توليد
اين در حاليست . است شده متكي اقتصاد پهنه در دانش بيشتر انتقال به آنها توسعه و اند يافته سريعي اقتصادي ظهور اند،
ايجاد فساد  هايي از جمله افزايش آسيب پذيري در برابر شوك هاي خارجي، اقتصاد كشورهاي مبتني برمنابع با چالشكه 

ونزوئال به عنوان كشوري كه با فاجعه به طور مثال  و موارد ديگر روبرو هستند. 1و رانت دولتي، خطر بيماري هلندي
روبروست، بيش از سه چهارم كل درآمدهاي صادراتي و نيمي از مجموع درآمدهاي دولت و %100اقتصادي و تورم بيش از 

 .حدود يك سوم توليد ناخالص داخلي خود را از محل صنعت نفت تامين مي كند
 ايجاد و رشد اصلي منبع دانش، از استفاده و توزيع توليد، آن در كه است نويني اقتصاد ،مبتني بر دانش اقتصاد بنابراين

 ثروت، و علم افزايي هم منظور به كه هستند بنيان دانش هاي شركت هاييمحرك چنين اقتصاد ثروت است. موتور 
 حوزه در توسعه و تحقيق لمي و اقتصادي و همچنين تجاري سازي نتايجع اهداف تحقق محور، دانش اقتصاد توسعه
چالش هاي موفقيت اين شركت ها،  از يكي خاص، هاي ويژگي و ذاتي هاي ريسك دليل به. دارند نقش برتر هاي فناوري
 كه دهد مي نشان آمارها ها، شركت اين مالحظه قابل اثربخشي وجود بااما متاسفانه . است آنها پايداري وتوسعه تداوم 
 تبديل تر بزرگ هايي شركت به آنها از اندكي تعدادو  ن يا از بين رفته و يا كوچك باقي مي مانندزما طول در آنها بيشتر

 زمينه اين در نان بااليي همراه بوده و محدوديت هاي مختلفياطمي عدم با رقابت و بازار به موفق ورود همچنين. شوند مي
 به بازار در اندك زماني ورود از پس تر جديد هاي شركت خصوص به ،ها شركت اين از زيادي تعداد رو اين از. دارد وجود

  .شوند ميآن ترك  مجبور به
 6000در حال حاضر باتوجه به وجود حدود استان كرمان نيز از اين مهم مستثني نيست. بر طبق آمار و ارقام موجود 

 17كل كشور  در شركت دانش بنيان در سطح استان كرمان، رتبه استان 57شركت دانش بنيان در سطح كشور و حدود 
ظرفيت هاي منطقه اي فراوان به ويژه ن از پتانسيل ها و داري استان كرماركه علي رغم برخو ؛استان) مي باشد 31(از 

منابع طبيعي سرشار و اقليم چهارفصل آن، پتانسيل باالي صنعتي، معدني و كشاورزي و برخورداري از منابع انساني 
  جايگاه چندان مناسبي نمي باشد. ،و پارك علم و فناوري پژوهشي ،مراكز آموزشي ،متخصص در سايه ي دانشگاه

قيمت تمام شده باالي عدم توازن سرمايه گذاري در اقتصاد استان (منابع معدني رو به اتمام)، بنابراين با توجه به 

                                                            
 .ركود در بخش صنعت را توضيح دهدو  منابع طبيعي	از رويه بي برداري بهره بينكند رابطه  يك مفهوم اقتصادي است كه تالش مي )Dutch disease(ديبيماري هلن ١
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، روند توليد و ارائه خدمات زمانبر، عدم توليد كاالي مبتني بر تقاضاي مشتري و عدم توجه به ارتباط محصوالت و خدمات
مورد از  5و هم چنين با توجه به تهديدات پيش روي استان  عنوان بهميان دانش و تجاري سازي محصوالت و خدمات 

برگزاري جلسات متعدد و  از كه پس ،در سطح استان فعال مهم ترين مشكالت مشترك بين شركت هاي دانش بنيان
  ،بحث و بررسي به شرح زير احصا گرديده اند

  متخصص انساني نيروي تامين  .1
  ها صندوق طريق از مالي هاي سرمايه تامين .2
  الزم استانداردهاي و مجوزها كسب .3
  تخصصي هاي منتورينگ و مشاوره .4
 استان در بنيان دانش محصوالت از استفاده و شناخت عدم .5

 حوزهدر  پايلوت د به عنوانتوان مياي گسترده هبا در نظر گرفتن ظرفيت ها و پتانسيل  كرمان استاناز آنجا كه 
توسعه فعاليت هاي دانش بنيان به لحاظ زيرساخت، تامين منابع و فرهنگ مطرح شود، لزوم  كشور در سطح بنيان دانش
  بيش از پيش ضروري به نظر مي رسد. سازي

ايرادات و مشكالت 
  مطروحه

 اخذ فكري، مالكيت كار، و كسب مختلف هاي حوزه در الزم هاي مشاوره ارائه جهت تخصصي مراكز وجود عدم 
  ...  و استانداردها مجوزها،

 اطالعاتي بانك ايجاد و پژوهشي مطالعات و فعاليت انجام جهت خصوصي بخش تخصصي مطالعات مراكز وجود عدم 
 استفاده قابل

 بنيان دانش شركتهاي توسعه و رشد جهت متخصص انساني نيروي كمبود 

 مرتبط كارهاي و كسب با دانشگاهي التحصيالن فارغ موثر ارتباط عدم 

 مختلف هاي حوزه در فناور شركتهاي و صنايع شغلي نيازمنديهاي از اطالع عدم 

 جهت استان سطح در اي منطقه ظرفيتهاي بر مبتني فناوري حوزه در الزم هاي ساخت زير توسعه در توازن عدم 
 فناور شركتهاي استقرار

 دولتي سازمانهاي و صنايع در بنيان دانش و فناور شركتهاي ظرفيت و محصوالت خدمات، از مناسب استفاده عدم 
 كرمان استان

 بنيان دانش شركتهاي به تسهيالت ارائه جهت مالي منابع ظرفيت مناسب رشد عدم 

 اقتصاد فناورانه، كار و كسب فرهنگ نظير فناوري حوزه خدمات و مفاهيم با سازمانها مديران و جامعه آشنايي عدم 
  ... و رشد مراكز فناوري، و علم پاركهاي بنيان، دانش شركتهاي بنيان، دانش

جلسه بندي  جمع
كارگروه تخصصي 

به تاريخ  )كارشناسي(
1400/02/15 

1400/02/22 

1400/02/27 

1400/03/05 

 توسـعه  هـاي  راه ررسـي اسـتان و در راسـتاي ب  فعـال در سـطح   از شركتهاي دانش بنيان  يرو مسائل و مشكالت دريافتيپ
شـركت   با محوريت انجمـن  "انديشي شركتهاي دانش بنيان و فناور هم"پس از برگزاري جلسه  ،بنيان دانش هاي فعاليت

واحد هاي منظور طرح مشكالت و پيشنهادات تعداد كثيري از به  1400 در ارديبهشت ماهدانش بنيان استان كرمان  هاي
بـه بررسـي    به موجب وظيفه قانوني خـود، نيز ، دبيرخانه شورا اننيشركت هاي دانش بو مستقر در پارك و علم و فناوري 

اقـدام   05/03/1400و  27/02/1400 ،22/02/1400 ،15/02/1400موضوع و برگزاري جلسه هاي كارشناسـي در تـاريخ   
  نمود. 

 چنين هم و كرمان بازرگاني اتاق اقتصادي هاي پژوهش و مطالعات مركزاين جلسات با حضور رياست اتاق، نمايندگان 
 كرمان، استان معدن و صنعت خانه فناوري، و علم پارك كرمان، استان بنيان دانش هاي شركت انجمن از نمايندگاني
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 رفسنجان، عصر ولي دانشگاه كرمان، واحد اسالمي آزاد دانشگاه كرمان، استان اي حرفه و فني آموزش واحد شهرداري،
 و صنعتي مديريت سازمان اجتماعي، رفاه و تعاون كار، اداره فناوري، و پژوهش صندوق كرمان، باهنر شهيد دانشگاه
 تشكيل كرمان و كشاورزي معادن ،صنايع بازرگاني، اتاق كنفرانس سالن محل در پرمون گستر پايش بنيان دانش شركت
  . گرديد

در سطح كالن  اساسي كرمان ضمن تاكيد بر وجود چندين مشكل استان فناوري و علم پارك فناوري در اين راستا معاون
حوزه توسعه فعاليت هاي  مهم ترين چالش پيش روياست،  دراز مدتها برنامه ريزي و تدوين برنامه هاي كه الزمه حل آن

، عدم نادرست مديريت مشكالت موجود در اين حوزه راتعدادي از  توسعه منابع انساني مطرح كرده ودانش بنيان را عدم 
 در ادامه و. برشمردمشخص در حوزه توسعه فناوري  همعدم وجود ساختار تحقيق و توسعه و نبود برنا وجود استراتژي،

  فقط رفع مشكالت مهندسي روزمره انجام مي شود. ،كشور كسب وكارهاي در اغلب: افزود
كرمان نيز ضمن تاكيد بر اين مطلب كه نبايد از بنگاه هاي اقتصادي مبتني بر  استان اي حرفه و فني آموزش مديركل

بخش عمده مشكالت ما در حوزه توسعه انتظار حمايت و اخذ منابع مالي داشته باشيم، افزودند كه  استان منابع معدني
فعاليت هاي دانش بنيان، مربوط به عدم شكوفايي نوآوري در دانش آموزان است. اقدامات و پيشنهاداتي كه در جلسات 

رت الذا تا روي كسب مه .بل توجهي نداشته استقا تا كنون نتيجه شود،سي طي سالهاي متمادي ارائه واجرايي مي اكارشن
حصول  علي رغم اينكه در دراز مدت( تغيير نكند،فرهنگ رايج بين دانش آموزان  و دانش آموزان سرمايه گذاري نشود

  ) هيچ كدام از اقدامات ذكر شده مثمر ثمر نيست. تفاق خواهد افتادانتيجه 
، ضرورت گذار از اقتصاد مبتني بر منابع به اقتصاد دانش محور ونهمچ ديگري در اين جلسات موارد متعددهم چنين 

و صنايع بزرگ  نيروي انساني بينلزوم ايجاد ارتباط موثر  مشكالت مربوط به عدم وجود نيروي انساني متخصص و متبحر،
مشاوره و مطالعات  مشكالت ناشي از عدم وجود مراكز ،به شركتهاي دانش بنيانمناسب تسهيالت اعطاي  استان،

، علل عدم استفاده مناسب از خدمات و فناور و بنيان دانش شركتهاي استقرارتعيين پهنه فناوري براي  ،تخصصي
 و فناوري حوزه در تبليغات و آموزش سازي، فرهنگمحصوالت شركت هاي دانش بنيان و اقدامات موثر در راستاي 

 موجود، وضعيت بهبود جهت در موضوع اهميت به توجه با بررسي و بحث از پس ومطرح گرديد  مبتني بر دانش اقتصاد
  .دنگرد مطرح گفتگو شوراي جلسه اصلي صحن در زير احصا شده پيشنهادات گرديد مقرر

  پيشنهادات

 ارزش ،فكري مالكيت كار، و كسب تخصصي هاي حوزه در خصوصي مطالعات و مشاوره مراكز اندازي راه از حمايت 
  و ... فروش ،سازي تجاري صادرات، استاندارد، ،مجوزها اخذ گذاري،

 جهت مدت كوتاه هاي دوره برگزاري و فناور و بنيان دانش شركتهاي از انساني نيروي نياز مورد مهارتهاي نيازسنجي 
 مختلف هاي زمينه درنيروهاي انساني  تخصصي و اي حرفه عمومي، مهارتهاي افزايش

 بصورت دهنده درخواست و متقاضي اطالعات تكميل و دانشگاهها صنعت با ارتباط دفاتر در كاريابي مراكز اندازي راه 
 تخصصي

 ي مربوطهمجوزها اخذ و جغرافيايي محل شدن مشخص ،كرمان شهر براي فناوري پهنه تعيين 

 سطح در فناور و بنيان دانش شركتهاي استقرار جهت دولتي هاي سازمان استفاده بال هاي ساختمان اختصاص 
  استان

 اعالم و صنايع به آنها معرفي ،كرمان استان بنيان دانش و فناور شركتهاي بندي رتبه و اطالعاتي بانك ايجاد 
 شركتها به صنايع نيازمندي

 كيفيت بودن دارا صورت در فناور و بنيان دانش شركتهاي محصوالت از استفاده در دولتي سازمانهاي و صنايع الزام 
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 مناسب

 بالعوض كمكهاي و استاني تسهيالت ،18 تبصره تسهيالت عامليت بعنوان فناوري و پژوهش صندوق تعيين 

 بنيان دانش شركتهاي ويژه صندوق اعتباري خط سقف افزايش  
 پرداخت عامليت بعنوان صندوق تعيين و استان بزرگ صنايع طرف از اي بودجه اختصاص 

 بنيان دانش اقتصاد و فناوري حوزه در تبليغات و آموزش سازي، فرهنگ   

فهرست مستندات و 
  مدارك پشتوانه

 و بنيان دانش مؤسساتشركت ها و  استقرار و يابي مكان ضوابط پيرامون ايران معماري و سازيهرش عالي شوراي مصوبه
  24/10/1398مورخ  157719/300شماره شهرها به  حريم از خارج و حريم محدوده، در فناور يدهاواح

 


