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 :ییخالصه اجرا

)برنامه توسعه ملل متحد(  UNDPشده توسط  هیته «رانیا ینوآور ستمینقشه اکوس» گزارش

 کشور است.  ینوآور ستمیاکوس قیدق یدر واقع بررس ران،یدر ا

نگاه  کیکه با  دهد¬یبه خواننده ارائه م رانیاختراع در ا نهیجامع در زم دید کیگزارش  نیا

و سپس  شودیشروع م یجهان یآن در نقشه نوآور گاهیکشور و جا ینوآور رساختیبه ز یکل

 ستمیدر اکوس یاصل گرانیاز باز یکی)به عنوان  یرانیا یهاآپاز استارت یدولت تیبا حما

 .ابدیی(، ادامه مرانیا ینوآور

 یبانیمراکز پشت یشناستیها، جمعآپاستارت یاقتصاد -یاجتماع اتیگزارش، خصوص نیا در

و  ر،یپذسکیر یهایگذارهیسرما ها،دهندهشتاب ،(انکوباتورها) رشد مراکز مثل آپاستارت

شرح داده  ران،یا ینوآور ستمیبر اکوس هامیتحر ریتأث نیو همچن یعلم و فناور یهاپارک

 .شودیم

 بالقوه ی)براساس داده( درباره نقاط ورود یریگمیتصم یطرح برا کیگزارش، ارائه  نیا هدف

 است. رانیدر ا UNDP ینوآور یهابرنامه ایاقدامات  یبرا

 

 بندگزارش توسط: گلناز شانه هیته

 

سازمان ملل از جمله سازمان  دگاهیاست و لزوماً د سندگانینو ¬دگاهینسخه، د نیشده در ا انیب یهادگاهید

UNDP ستیعضو سازمان ملل ن یکشورها ای. 

 

UNDP ،و  یفقر، نابرابر یعدالتیبردن ب نیاز ب یدر سازمان ملل متحد است که برا شرویسازمان پ کی

 170از کارشناسان و شرکا در  یعیبا مجموعه وس تیفعال قیسازمان از طر نی. در اکندیمبارزه م میاقل رییتغ

آموزش  یرا. بمیکنیکمک م نیزم ارهیمردم و س یبرا داریجامع و پا یهاحلراه افتنی در هاکشور، به ملت

 .دیرا دنبال کن UNDP@ ای دیمراجعه کن unpd.org تیسابه وب شتریب
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 رانیا یاسالم یدر جمهور ینوآور ستمینقشه اکوس میترس

 یآورنو ستمیاکوس رساختیز

آوری نوخلق یک اکوسیستم  الزم برای زیرساخت

ای، گذاری، فعالیت شبکهموفق شامل سرمایه

های موزش و حامیانی که پلی برای ایدهآ

هت تولید، رشد و آور جنوهای کارآفرینان و شرکت

طور که در همان باشد.میها آپتوسعه استارت

-است، هریک از زیرساختشدهشکل زیر نشان داده

آپ ق چرخه حیات یک استارتهای مذکور طب

 :هایی باشدتواند شامل زیربخشمی

 

آوری نوهای اکوسیستم برای هریک از زیرساخت

ها و سازمانداده شده در شکل باال،  نشان

ساختارهای جدا با کارکردهای متفاوت برای رشد 

ها، آپها و کمک به استارتو توسعه اکوسیستم

اند ها تشکیل شدهاست. این زیرساخت شکل گرفته

و با تشابه عملکرد بیشتر یا کمتر در اکوسیستم 

 کنند.ایران، فعالیت می

آوری، نواکوسیستم  درکنار سه زیرساخت

، نقش یا حمایت کنندگان زیرساخت حامیان

بنابراین در این  آوری دارد.نواساسی در اکوسیستم 

ها بخش، توضیح مختصری از این مراکز و نقش آن

 شود.آوری ارائه مینویستم در اکوس

ای است که از کارآفرینان برای ، موسسهمرکز رشد

ویژه در مراحل اولیه، هایشان بهآپتوسعه استارت

کند. ترکیبی بسیار منعطف از حمایت می

وکار وجود دارد که برای فرآیندهای توسعه کسب

های جدید و کوچک آپپرورش و رشد استارت

راحل اولیه توسعه از اند و در مطراحی شده

دو  مراکز رشدکنند. در ها حمایت میآپاستارت

انکوباسیون و فاز -فاز متفاوت بنام فاز پیش

 انکوباسیون وجود دارد.

یک سازمان ، (STP)پارک علم و فناوری 

مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که 

و مرکز نوآوری  رشدبنام مرکز  وابستهچند مرکز 

دارای تواند فناوری میو پارک علم  همچنین .دارد

های کوچک و بزرگ، مراکز شرکت هایی برایبخش

بزرگ و  هایبنگاه، (R&D)تحقیق و توسعه 

 علمی است. هایانجمن
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 رانیا یاسالم یدر جمهور ینوآور ستمینقشه اکوس میترس

 یآورنو ستمیاکوس رساختیز

رک فناوری در تحریک و مدیریت جریان دانش و پا

ها، موسسات تحقیقات و توسعه، فناوری در دانشگاه

پارک  همچنین رد.ها و بازارها نقش داشرکت

از طریق فرآیندهای انکوباسیون و اسپین  فناوری

ها را و توسعه آن های نوآورانهشرکت تأسیس، آف

را  افزوده سازد و سایر خدمات ارزشمیسر می

و تسهیالت ارائه  مرشدیتهمراه با فضای باکیفیت، 

 دهد.می

، سرمایه رشدیت، سازمانی است که مدهندهشتاب

کار را وگذاران و شرکای کسبمایهو ارتباط با سر

-دهنده برای انتخاب استارتدهد. شتابارائه می

و  (MVP)ها با حداقل محصول پذیرفتنی آپ

عنوان روشی برای رشد گذاران، بهانتخاب بنیان

ها، فشرده و دهندهشتاب سریع، طراحی شده است.

آپ استارت»یک  به ماه 6تا  3سریع هستند و طی 

 .یابددست میآماده تجارت  «یهمرحله اول

ها آپدهنده، استارتبرای داشتن یک شتاب

گری همزمان با رشد بیشتر، از یک فرآیند غربال

هایی تولید آپکنند تا استارتانتخابی عبور می

شود که سریع هستند و از حداقل منابع استفاده 

 کنند.می

، مرکزی متشکل از یک یا چند گروه مرکز نوآوری

های شرکتری است که با مراکز تحقیقاتی و نوآو

برنامه  کننده محصوالت جدید در چارچوبتولید

 کنند.طوالنی مدت، همکاری می

های ها اغلب سازماندهندهو شتاب مراکز نوآوری

های بزرگ، خصوصی هستند که توسط شرکت

های علم و فناوری و همچنین ها، پارکبانک

خدمات ارائه شده  شوند.ها حمایت میدانشگاه

ها و آپتوسط مراکز نوآوری برای استارت

فضای کار  های شتاب،کارآفرینان شامل برنامه

 پذیر است. گذاری ریسکمشترک، و سرمایه

 دارای دلیل اینکه اکثر مراکز نوآوری در ایرانبه

-نام مرکز نوآوری و شتاب از ،هستندبرنامه شتاب 

-ایران استفاده می در (با قابلیت تغییر نام)دهنده 

  شود.

-آپ( استارتساز )یا استودیوی استارتیک سرمایه

کنند که از همان سطح بالقوه تولید می هایآپ

آپ به استارتساز یک سرمایه ای هستند.اول، حرفه

 به تیم داخلی توسعه دهندهتا کند کمک می

سازی، توسعه مشاغل، طراحان و بازاریابان برای ایده

-ارائه می ، نیروی مضاعفدازی یک شرکتانو راه

 دهد. 
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 کجاست؟ یجهان یدر نقشه نوآور رانیا گاهیجا

چندین شرکت عمومی و خصوص در ایران  در 

کنند تا گذاری میتحقیق و توسعه سرمایه

های زیرساختی را تولید کنند که از اکوسیستم

دیجیتال جهت انجام اقتصاد دیجیتال، حمایت 

 دهندگانها شامل ارائهتاین شرک .کنندمی

دهندگان خدمات ، ارائه(CSPs)خدمات ارتباطی 

کنندگان و محتوای دیجیتال و همچنین تولید

  باشد.افزار میافزار و نرمسخت

دهنده یکی از نوآوری در ایران، ارائه اکوسیستم

های اخیر اجزای اصلی اقتصاد دیجیتال در سال

نوآوری های دیجیتال و است. بررسی شاخص

جهانی در ایرن در پنج سال اخیر، نشان از بهبود 

 بسیار امیدوارکننده است.

 

 ایران در شبکهزیرساخت 

براساس آمار وزارت اطالعات و فناوری ارتباطات 

در   2020ایران، تعداد مشترکان اینترنت در سال 

 %84میلیون نفر بود. نرخ نفوذ اینترنت  6/70ایران 

 گین جهانی است.بود که باالتر از میان

در  2020عالوه، نرخ نفوذ تلفن همراه در سال به

سه با برآورد شده است که در مقای %69ایران، 

باالتر است. این بدین  (، نسبتاً%49میانگین جهانی )

میلیون نفر در ایران تلفن همراه  2/58معناست که 

 دارند.

 
 نرخ نفوذ تلفن همراه و اینترنت در ایران

 در ایران شبکه آمادگیشاخص 

،  2020در سال  (NRI)شاخص آمادگی شبکه 

اقتصاد کشورها را براساس عملکرد  134مجموع 

کند. شاخص بندی میمتغیر، رتبه 60ها در آن

کند آمادگی شبکه از یک رویکرد کلی استفاده می

های آینده نظیر که همه مسایل مربوط به فناوری

ی اقتصاد برای اجرا را هوش مصنوعی و اینترنت

پوشش  ال با هدف رسیدن به توسعه پایداردیجیت

  دهد.می

 130ایران براساس شاخص آمادگی شبکه در میان 

قرار دارد. که در مقایسه با رتبه  79کشور، در رتبه 

 رتبه رشد داشته است. 13، ایران 2016در سال  92

 

 (GII)شاخص نوآوری جهانی 
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 کجاست؟ یجهان یدر نقشه نوآور رانیا گاهیجا

خص (، شاWIPOسازمان جهانی مالکیت فکری )

شاخص کند. جهانی نوآوری سالیانه را منتشر می

شاخص  80( با آنالیز  سالیانه GII) نوآوری جهانی

از جمله ارزیابی محیط سیاسی، تحصیل، زیرساخت 

عملکرد  و تولید دانش در بخش اقتصادی،

بندی اقتصاد کشورها را رتبه اکوسیستم نوآوری

کند. براساس شاخص نوآوری جهانی در سال می

، عملکرد اکوسیستم نوآوری ایران در بین 2021

قرار داشت. با توجه به  60کشور، در رتبه  132

حضور سه اقتصاد برتر نوآوری در منطقه، ایران رتبه 

 دوم مرکز و جنوب آسیا را دارد.

 

 (GII)رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری 

 

 (GEI)شاخص جهانی کارآفرینی 

خص سالیانه ، یک شاشاخص جهانی کارآفرینی

منتشرشده توسط موسسه جهانی توسعه کارآفرینی 

(GEDI) های است که سالمت اکوسیستم

  کند.کشور را ارزیابی می 137کارآفرینی در 

بود که در  GEI 2019 ،64رتبه ایران در شاخص 

رشد داشته است  2015در سال  94مقایسه با رتبه 

 سال اخیر است. 5در  پایدارو حاکی از پیشرفت 

 

 (GEI)رتبه ایران در شاخص جهانی کارآفرینی 
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 نگاه کیدر  رانیا تالیجیاد داقتص

اقتصاد  ایران شاهد رشد مداوم در در دهه گذشته،

بوده است. طبق آمار، سهم اقتصاد  دیجیتال

در  %8/3دیجیتال در تولید نالخص ملی ایران از 

افزایش یافته  2020در سال  %9/6به  2016سال 

ه میانگین رشد در این بخش باالتر از است. اگرچ

های اقتصادی ایران است اما هنوز با سایر بخش

 میانگین اقتصاد جهانی فاصله دارد.

 

 سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی

براساس سیستم پرداخت کارت الکترونیکی ایران 

، خرید الکترونیکی از 2020)شاپرک( در سال 

های همراه در نت و تلفنهای فروش، اینترپایانه

 میلیارد دالر فراتر رفته است. 42ایران از 

 %34براساس مرکز آمار ایران، این میزان حدود 

است. یعنی در  2020نقدینگی کشور در سال 

، تعداد خریدهای آنالین در 2019مقایسه با سال 

برابر افزایش  5/2از  بیش 2020ایران در سال 

 داشته است.

 

های تجارت الکترونیک و میزان کنشمیزان ترا

 نقدینگی ایران )میلیارد دالر(

براساس آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران، 

های تجارت الکترونیک، حدود تعداد کل بخش

 واحد برآورد شده است. 350000

 

 نماد( -مجوز نماد الکترونیکی )ای

، وزارت صنعت و معدن ایران، 2008در سال 

های آنالین ظیم و سازماندهی فروشگاهمسئولیت تن

 عهده گرفت و صدور مجوز نماد الکترونیکی رارا بر

هر  آغاز کرد. های تجارت الکترونیکسایتبرای وب

شرکت یا فردی که بخواهد محصوالت یا خدمات 

سایت در ایرن بفروشد باید نماد خود را از طریق وب

ی الکترونی داشته باشد که این نماد شاخص رسم

حال، برای یک فروشنده آنالین معتمد است. با این

بسیاری از این فروشندگان، بدون این مجوز فعالیت 

 کنند.می
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 رانیا یاسالم یدر جمهور ینوآور ستمینقشه اکوس میترس

 نگاه کیدر  رانیا تالیجیاد داقتص

 

های فعال تجاری ایرانی دارای مجوز فراوانی بخش

 نماد الکترونیکی

 2020براساس گزارش ساالنه منتشرشده در سال 

های پیشرو کشور کاال )یکی از شرکتتوسط دیجی

های فروشگاهی ارت الکترونیک(، تعداد پرتالدر تج

تخمین زده شده است که در سه  49000قریب به 

برابر شده است. همچنین ساال گذشته بیش از سه

کاال کار تعداد کل تولیدکنندگان ایرانی که با دیجی

بوده  2020هزار در سال  152کنند بالغ بر می

 است.

های فروشی آنالین از کل تراکنشخردهسهم 

 2019در سال  %2تجارت الکترونیک در ایران از 

این  افزایش یافته است. 2020در سال  %2/3به 

های های بازار و همچنین رسانهسایتعدد به وب

شود. این افزایش عالوه بر رشد اجتماعی مربوط می

-طبیعی و پیوسته، تحث تأثیر شیوع ویروس کووید

فروشی ز خردهبوده است. نقشه زیر، سهم ایران ا 19

 2020آنالین در مقایسه با سایر کشورها در سال 

 دهد.را نشان می

 

فروشی آنالین در جهان، در سال سهم خرده

2020 
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 رانیدر ا ینوآور ستمیاکوس یبرا یامقدمه

 2000اگرچه اولین مرکز رشد در ایران در سال 

ن ادر ایر هاآپتأسیس شد اما اولین موج استارت

چند دانشگاه،  ابداعاتوسط و ت 2012پس از سال 

بازگشت ایرانیان  همچنین با افراد رویا گرا، و

این  از ایران، شروع شد. تحصیل کرده در خارج

حرکت در مقایسه با سایر کشورهای درحال توسعه 

نظیر هند، بسیار دیر آغاز شد، اما به سرعت 

-ها بهره بردهگسترش داده شد و از آخرین فناوری

ها، دولت و ها، کارآفریننشجویان، دانشگاهشد، و دا

گذاران شهری و خارجی درگیر همچنین سرمایه

  ها شدند.آپاین استارت

گذار خصوصی و دولتی ، چند سرمایه2014در سال 

-گذار و همچنین سرمایههای سرمایهو شرکت

-و پارک مراکز رشدها، دهندهگذاران فرشته، شتاب

نداختن و توسعه این های علم برای به جریال ا

ها آپاکوسیستم تأسیس شدند. تعداد این استارت

 عدد بود. 150، حدود 2014در انتهای سال 

-با یک رشد عجیب، تعداد استارت، 2015در سال 

آپ فقط در تهران افزایش استارت 400ها به آپ

-در تعداد استارت %150یافت که نشان از افزایش 

 آپ ایران دارد.ها در اکوسیستم استارتپآ

و  2016های ایرانی در سال  آپموج دوم استارت

ها مثل فناوری های فعال در سایر بخشبا شرکت

، (InsurTech)(، فناوری بیمه Fintechمالی )

های و اپلیکیشن (VOD)ویدیو به درخواست 

در  Fintechها، از میان آنرسان ظهور کرد. پیام

اکوسیستم  به یک ترند نوظهور در 2016سال 

 آپ ایران تبدیل شد.استارت

سومین موج و موج کنونی وقتی شروع شد که 

 ایاالت متحده از برنامه جامع اقدام مشترک 

(JCPOA)  کنار کشید. و این 2018در سال ،

ها در آپوکار استارتباعث بدتر شدن اوضاع کسب

چندین حوزه شد. متعاقب آن، به دلیل کاهش 

هری و خارجی در حوزه گذاری ششدید سرمایه

ها آپرشد استارت2018ها از سال آپاستارت

ها را حال، محدودیتدرکشور کاهش یافت. با این

ها تبدیل کرد و این در ایران توان به فرصتمی

ها اللملی، ایرانیاتفاق افتاد. در غیاب بازیگران بین

سازی سازی و محلیاین فرصت را دیدند و شبیه

المللی را شروع های بینسرویسها و فرمپلت

 کردند.

معاونت ، دو موسسه 2020تا  2014های بین سال

علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات 
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 رانیدر ا ینوآور ستمیاکوس یبرا یامقدمه

ها حمایت آپاز طریق اقدامات سیاسی، از استارت

 کردند.

ها، دولت نیز سعی کرد تا با در سراسر این سال

-ستارتبرای ا قانون مالیاتو  مقرارتساده کردن 

های دانش شرکت»های اولیه و از طریق برنامه آپ

دولت با فراهم  به کارآفرینان کمک کند.« بنیان

های نمودن فضاهای برگزاری در پردیس

پذیر های ریسکگذاریدانشگاهی، از سرمایه

پردیس مشهور است. پارک فناوری  حمایت کرده

که میزبان بسیاری از « دره سیلیکون ایران»به 

آفرینان هستند نیز توسط دولت تأسیس شد تا کار

 به بخش فناوری کمک کند.

ها و و پس از تجدید تحریم 2019ویژه از سال به

دولتی از  برای بهبود مفاهیم خودکفایی، حمایت

شدت افزایش یافت. این حمایت ها بهآپاستارت

-گذاریها و سرمایهشامل تأمین مالی در قالب وام

طریق نوآوری و شکوفایی ایران( های مستقیم )از 

آپ است تا ها برای ساخت استارتو سایر مشوق

ها، دهندهاز امکاناتی نظیر شتابها آپاین استارت

مراکز نوآوری و کارخانجات نوآوری حمایت کنند. 

این اقدامات سیاسی باعث رشد سریع در تعداد این 

 شد. 2020تا  2019های مراکز بین سال

 

 آپ ایرانیخچه اکوسیستم استارتتار
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 رانیا ینوآور ستمیدولت از اکوس تیحما

ایران  (STI)های علم، فناوری و نوآوری سیاست

 شود:بندی میدر سه موج طبقه

: توسعه تحصیالت تکمیلی و انتشارات علمی 1موج 

 (1990)از سال 

)از های نوظهور : توسعه تحقیق و فناوری2موج 

 (2000سال 

بنیان گذر به سوی نوآوری و اقتصاد دانش: 3موج 

 (2010)از سال 

، صندوق 3با توجه به موج کنونی یعنی موج 

 2011در سال  (INIF)نوآوری و شکوفایی ایران 

تأسیس شد تا از طریق ارائه خدمات و حمایت مالی 

سازی ها در تجاریبه موسسات غیردولتی و شرکت

وفایی اختراعات کمک کند. صندوق نوآوری و شک

کلیدی( تحت نظارت  عنوان  واسطهایران )به

مستقیم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

خدمات این صندوق شامل وام، کند.  فعالیت می

گذاری و های اعتباری، سرمایهیادداشت

 توانمندسازی است.

است، عمده  طور که در شکل زیر ترسیم شدههمان

عالوه، از اشد. بهبحمایت از طریق اعطای وام می

، افزایش چشمگیری در تخصیص منابع 2019سال 

مالی شاهد هستیم. مجموع حمایت مالی در سال 

کل منابع تخصیص یافته  %87تا  2020و  2019

 سال اخیر بوده است. 5در 

 

ی و شکوفایی صندوق نوآورحمایت مالی انواع 

 (2015-2020ایران با واحد میلیون دالر )

اختصاص وام توسط صندوق در دوره ال، در شکل با

برحسب نوع کاربرد وام نمایش داده  2020-2018

سرمایه درگردش، بیشترین سهم را در  شده است.

 ها تخصیصی، دارد.کل وام

 

اختصاص وام صندوق نوآوری و شکوفایی ایران در 

 2018-2020های مختلف، بخش
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 رانیا ینوآور ستمیدولت از اکوس تیحما

ن مقررات و کند تا از طریق ساده کرددولت تالش می

های اولیه و براساس طرح آپقانون مالیات برای استارت

 به کارآفرینان کمک کند.« بنیانهای دانششرکت»

شرکتی است که در ، (KBFبنیان )شرکت دانش

سازی توسعه و کاربرد اختراع یا نوآوری و تجاری

های در فناوری ایدستاوردهای مراکز تحقیق و توسعه

ده باال ازجمله طراحی و تولید کاالها برتر با ارزش افزو

بنیان در های دانشتعداد شرکت و خدمات، نقش دارد.

 6300به بیش از  2016در سال  3000ایران از حدود 

افزایش یافته است.  برای  2021شرکت در سال 

-سخت، معیارهای بنیانیک شرکت دانش پذیرش

-کتهزار کاربری شر26از میان  ای وجود دارد وگیرانه

 است.پذیرفته شده %24بنیان، فقط های دانش

 

 بیان )هزار(های دانشتعداد کل شرکت

بنیان میانگین برای دانش باتوجه به سابقه، هر شرکت

-تعداد کل کارکنان شرکت کند.نفر شغل ایجاد می 35

 5هزار نفر در 227هزار نفر به 36بنیان از های دانش

 سال اخیر افزایش یافته است.

-بنیان در حوزههای دانشاکنون بسیاری از شرکتهم

های مختلف مثل اطالعات و فناوری ارتباطات، بهداشت 

، کشاورزی و انرژی فعال بیوتکنولوژیو سالمت، 

بنیان، های دانشگیری شرکتعالوه بر شکل هستند.

ها وجود دارند که تحت حمایت نوع دیگری از شرکت

و با نام  2017از سال طور رسمی که به دولت هستند

فعالیت اصلی  موجودیت پیدا کردند.« شرکت خالق»

های خالق در حوزه هنر، صنایع تولیدی، شرکت

 فرهنگ و خدمات دیجیتال است.

های خالقانه، نوآورانه و های خالق از مدلشرکت

وکارهای جدید برای ارائه محصوالت و خدمات کسب

رشد و توسعه حال، کنند. با اینجدید استفاده می

ها به فناوری پیشرفته وابسته محصوالت و خدمات آن

 به 2021های خالق در سال تعداد کل شرکت نیست.

 افزایش یافته است. شرکت 141
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 یاقتصاد -یاجتماع یهایژگیو

 اهآپاستارت

های ایران براساس یک پرسشنامه آپآنالیز استارت

 Elecomp 2019آپ در استارت 347است که توسط 

)بازار محصوالت و خدمات الکترونیک و رایانه ایران( 

 تکمیل و ارسال شد:

 هاآپگذاران استارتشناختی بنیانآنالیز جمعیت

-اقتصادی زیر، به گروه سنی بنیان -اطالعات اجتماعی

گذاران از بنیان %62ها اشاره دارد. آپگذاران استارت

 سال قرار دارند. 35تا  25در گروه سنی 

 

 های ایرانآپگذاران استارتهای سنی بنیانروهگ

آپ،  گذاران استارتبا توجه به سطح تحصیالت بنیان

بیشترین سهم مربوط به درجه کارشناسی ارشد با 

دارای حداقل مدرک دانشگاهی بودند  %92بود.  6/40%

 نیز مدرک دکتری داشتند. %12و حدود 

 

 های ایرانآپگذاران استارتمدرک تحصیلی بنیان

ای توزیع جنسیت آنالیز مقایسه این تحقیق، براساس

 ها زن هستند.از آن %10گذاران، فقط بنیان

 

 هاآپآنالیز شغلی استارت

از  %40ها، حدود آپباتوجه به مرحله رشد استارت

و های بررسی شده در مرحله رشد آپاستارت

قل محصول ای با حدادر مرحله %14درآمدزایی بودند، 

عنوان ها بهاز آن %5/3( بودند و فقط MVPپذیرفتنی )

  قرار داشتند.پس از مرحله رشد آپ بالغ و یک استارت
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 یاقتصاد -یاجتماع یهایژگیو

 اهآپاستارت

 

 های بررسی شده در ایرانآپمرحله رشد استارت

-ها، نیمی از استارتآپاستارت با توجه به چرخه حیات

 %8داشتند و  سال 3تا  1های بررسی شده، سن آپ

 ماه سن داشتند. 3ر از کمت

 

 های بررسی شده در ایرانآپچرخه حیات استارت

ها کمتر از آپاز استارت %43برحسب تعداد کارکنان، 

 30از ها، بیشاز آن %9کارمند تمام وقت دارند و  5

 کارمند تمام وقت دارند.

 

های بررسی شده در ایران برحسب تعداد آپاستارت

 ام وقتکارکنان تم

 ها عبارتند از:ترین منابع مالی برای استارترایج

 هاآپگذاران استارتمنابع بنیان 

 های اهدایی از خانواده و دوستان: کمککمک-

هایی از خویشاوندان یا دوستان کارآفرین که 

به  کنند ولیآپ را تأمین میسرمایه استارت

 شوندساختار شرکت وارد نمی

  جمعی سهامخرید تأمین مالی از طریق 

 گذاری از طریق گذاری سهام: سرمایهسرمایه

-گذاران خارجی مثل سرمایه ریسکسرمایه

 هادهندههای فرشته، و شتابپذیر، سرمایه

 حمایت مالی دولت 

  با سایر پروژه یا خطوط درآمدبوت استرپینگ 

 مرسوم بانکی که  منبعهای استفاده از وام 

 است.  تأمین مالی
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 یاقتصاد -یاجتماع یهایژگیو

 اهآپاستارت

در این تحقیق یک پرسش در نظرگرفته شد تا تأمین 

برند را مشخص کنند. ها از آن بهره میمنابع مالی که آن

همانطور که در زیر نشان داده شده است، تأمین مالی 

های تأمین مالی از منابع سرمایهشخصی و سپس 

-ن مالی برای استارتترین مسیر تأمیپذیر، رایجریسک

 ها هستند. توزیع فراوانی در پایین آنالیز شده است.آپ

 

های بررسی شده آپهای تأمین مالی در استارتروش

 در ایران

های ها و کارآفرینان در ایران با چالشآپاستارت

مختلفی روبرو هستند. در شکل زیر، تعدادی از این 

بندی های ایران، رتبهپآروی استارتهای پیشچالش

ترین هستند و شده است. قوانین و مقررات چالش

بیشترین های دولت، و سیاست سرمایهسپس افزایش 

 ها و کارآفرینانآپاستارت رویپیش هایچالش

 هستند.

 

های بررسی شده در آپروی استارتهای پیشچالش

 ایران

استه شد درباره ها خوآپدر یک پرسش دیگر از استارت

پاسخ دهند.  برندمی بهره نوع حمایت دولتی که از آن

ها در شکل زیر نمایش داده شده است. باید آنپاسخ 

های تحت بررسی، هیچ آپاستارت %75متذکر شد که 

 حمایت از دولت دریافت نکردند.

 

 ها از حمایت دولتی در ایرانآپنحوه بهره استارت
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 یاقتصاد -یاجتماع یهایژگیو

 اهآپاستارت

-ها در ایران، کل گزارش استارتآپوجود یک منبع اطالعاتی قابل اعتماد و رسمی درباره تعداد استارتبه دلیل عدم 

ها در نظر آپهای متنوع استارتمنبع اصلی برای آنالیز بخشعنوان به، Ecomotiveسایت ی ثبت شده در وبهاآپ

، Ecomotiveسایت ها در آرشیو وبل کارآفرین، تعداد ک2021در زمان تهیه این گزارش در نوامبر  گرفته شده است.

 مورد بود. آنالیز صنعتی این نمونه در زیر نشان داده شده است:1632

 

های ایرانیآپسهم صنایع در استارت
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 ینوآور ستمیو اکوس رانیا یهامیتحر

ویژه از زمان خروج آمریکا از برجام طی دوسال اخیر و به

-، محیط کسب و کار برای استارت2018در می سال 

 ها به چندین حوزه تغییر پیدا کرد.آپ

در بین بازیگران اکوسیستم در ایران این اعتقاد وجود 

ها تاحدی نرخ ها، تحریمدارد که از میان همه چالش

رشد اکوسیستم نوآوری ایرانی را افزایش داده است. با 

راهم ها فآپحذف رقبای خارجی، فرصتی برای استارت

شد تا در یک فضای امن با رقبای ساده، خود را آماده 

که درهای بازار ایران به روی جهان باز کنند تا زمانیمی

 شود.

اگر بخواهیم با دقت بیشتر به موضوع نگاه کنیم، یکی 

ها به رشد از دالیل اصلی چرایی کمک کردن تحریم

روی آوردن به های فناوری محلی، بسیاری از شرکت

های تراکنش آنالین م پرداخت ممنوعه و روشسیست

است. این یک دروازه طالیی برای کارآفرینان ایرانی بود 

های حلوکارها و راهتا نسخه محلی این مدل کسب

ها را تولید کنند. شرکت هاداخلی برای  انجام تراکنش

های کشور ها مجبور بودند با سایر شرکتآپو استارت

لحاظ زیرساخت فناوری قوی بودند، همکاری که به

 کنند. 

گسترش کارآفرینی در ایران  جرقهها همچنین تحریم

 است تا ایجاد کردهکارآفرینان شوق را در  و است هشد

-ی استارتو براساس نیازهای محلهای خود با دست

-، ارگان2020تا  2019های طی سال بسازند.ها را آپ

های تحت حمایت دولت مثل صندوق توسعه ملی و 

های تحت صندوق نوآوری و شکوفایی با ارائه طرح

ها از ها و گرنتحمایت دولت، از طریق اختصاص وام

های نوظهور آپهای موجود و استارتآپاستارت

مقدار این منابع مالی در  حال،حمایت کردند. با این

آپ ایرانی ناچیز مقایسه با وسعت اکوسیستم استارت

های اولیه گذاریاست و بنابراین نیازمند سرمایه

 هستند.

ها چند مانع اصلی برای اکوسیستم حال، تحریمبا این

آپ ایرانی بوجود آورده است. وجود ریسک باال استارت

ر موجب کاهش های سیاسی و مالی کشوبه دلیل چالش

-آپگذاری داخلی و خارجی در استارتتمایل سرمایه

حتی شده است.  2018های فناوری ایرانی از سال 

دهد منتظر باشند یا گذاران داخلی ترجیح میسرمایه

گذاری با حساسیت کمتر های سرمایهحداقل در فرصت

 مشارکت داشته باشند.

-سختمشکل دیگر، عدم دسترسی معتبر به بسیاری از 

-افزارهای اروپایی و آمریکایی به دلیل تحریمافزار و نرم

-می 2018های تحمیلی ایاالت متحده از ماه می سال 

-یک سری عوارض برای استارت هاباشد. این محدودیت

همراه دارد زیرا بسیاری از محصوالت های فناوری بهآپ
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 رانیا یاسالم یدر جمهور ینوآور ستمینقشه اکوس میترس

 ینوآور ستمیو اکوس رانیا یهامیتحر

های ها و برنامهها، پلتفرمها فقط بر روی ماشینآن

 دی اروپایی و آمریکایی قابل اجرا هستند.کاربر

های ایرانی به محصوالت اروپایی و آپدرنتیجه، استارت

دهندگان خدمات و بازار آمریکایی و همچنین ارائه

-جهانی دسترسی نخواهند داشت، یا به بازیگران بین

ها شراکت المللی دسترس نخواهند داشت تا شاید با آن

-ها، مشتریان و تأمینداشته باشند. همچنین، شرکت

های کنندگان خارجی به دلیل ترس از نقض تحریم

های بخش آپآمریکا حتی در حد همکاری با استارت

های ایرانی آپتوانند محصوالت استارتخصوصی، نمی

 شان خریداری کنند. را جهت حل مشکالت

بنابراین برخالف بسیاری از مردمان کشورهای دیگر، 

المللی های بینآپخه داخلی استارتن دارای نسایرانیا

وکار بازاری بیشترین رواج را در هستند. مدل کسب

کارها و کشور دارد زیرا باعث رونق بسیاری از کسب و

در اینجا  شود.همچنین  موجب توانمندسازی افراد می

های شناخته آپیک اینفوگرافی از بعضی از استارت

 نشان داده شده است. آن المللیبینمشابه شده ایرانی و 

 

 المللی آنهای ایرانی و مشابه بینآپتعدادی از استارت
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 رانیا آپاستارت ستمیاکوس یشناختتیجمع

کنندگان، سازی، آموزش و حمایتگذاری، شبکهسرمایه

های الزم برای ایجاد اکوسیستم نوآوری زیرساخت

های کند تا ایدهمراکز حمایتی کمک می موفق هستند.

های نوآوری رشد کند. مراکز اصلی ارآفرینان و شرکتک

 آپ در ایران عبارتند از:حمایت کننده از استارت

 های علم و فناوریپارک .1

 پذیرداران ریسکسرمایه .2

 کار مشترکفضای .3

 مراکز رشد .4

 دهنده و مراکز نوآوریشتاب .5

و تعداد این مراکز در ایران بیان  ، ویژگیدر این بخش

بعدی، یک نمای کلی از تعداد شده است. نقشه 

آپ در بازیگران فعال کلیدی در اکوسیستم استارت

 دهد.را نشان می 2021

 های علم و فناوری.پارک1

براساس گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )تا 

پارک علم و فناوری در سراسر کشور  49(  2021نوامبر 

حداقل یک پارک علم و فناوری در هر  وجود دارد.

ها بیش از یک پارک استان وجود دارد و در برخی استان

پارک علم و فناوری  2پارک در تهران، و  12وجود دارد. 

های خراسان رضوی، سمنان، مرکزی و در استان

 هرمزگان وجود دارد.

فرمی از تأمین مالی  پذیرگذاری ریسکسرمایه .2

گذاران منابع مالی را برای مشاغل است که سرمایه

کنند زیرا معتقدند این مشاغل فراهم می کوچک

گذاری سرمایه پتانسیل رشد در طوالنی مدت دارند.

-دار ریسکتوسط سرمایهً  پذیر در ایران اساساریسک

، (CVC)پذیر مشترک ریسک ، سرمایه(VC)پذیر 

پذیر، صندوق تحقیقات و صندوق سرمایه ریسک

ایه گذار فرشته و تأمین سرم، سرمایه(RTF) فناوری

 شود.جمعی از طریق افزایش سرمایه سهام ایجاد می

گذار شرکت سرمایه 85، 2021طبق برآوردها تا نوامبر 

صندوق تحقیقات و  پذیر در ایران وجود دارد.ریسک

فناوری یک سازمان غیردولتی است که خدماتی مثل 

های اعتبار، مشاوره رایگان و مربی و وام، یادداشت

های ها و شرکتآپبرای استارت گذاری مستقیمسرمایه

صندوق  61 ً  مجموعاکند. بنیان فراهم میدانش

 ت و فناوری در ایران ثبت شده است.تحقیقا

ها و مراکز دهندهاکثر شتابفضای کار مشترک:  .3

ترین نوآوری در ایران، فضای کار مشترک )یکی از اصلی

با د. دهنآپ ارائه میهای استارتها( به گروهخدمات آن

های کار مشترک وجود دارد که برای فضای حال، این

های شاغلین عمومی و آزاد و همچنین برای تیم

ها، پذیرفته شده جهت ترقی یا اجرای برنامه رشد آن
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 رانیا آپاستارت ستمیاکوس یشناختتیجمع

، تعداد کل 2021تا نوامبر کنند. فضای آزاد فراهم می

 برآورد شد. 56فضاهای کار مشترک مستقل در ایران،

 . مراکز رشد در ایران4

تأسیس شد.  2000اولین مرکز رشد در ایران در سال 

توجهی های اخیر رشد قابلتعداد مراکز رشد در سال

داشته است. براساس اطالعات گردآوری شده برای این 

تعداد کل مراکز رشد در این،  2021گزارش، تا نوامبر 

 مرکز برآورد شد است. 240

 

 رانیا آپ از استارت تینقشه مراکز حما
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 رانیا آپاستارت ستمیاکوس یشناختتیجمع

 
 تعداد کل مراکز رشد در ایران برحسب سال

مراکز رشد بسته به حوزه مورد عالقه سهامداران خود، 

ممکن است فعالیت عمومی داشته باشند یا بر یک 

از مراکز رشد  %35صنعت خاص تمرکز داشته باشند. 

ایع مختلف فعالیت طور تخصصی در صندر ایران به

های علم و دارند. اغلب مراکز رشد در ایران به پارک

 ( وابسته هستند. %25ها )( و دانشگاه%61فناوری )

مرکز رشد در ایران در شکل زیر ترسیم  240پراکنش 

شده است. مراکز رشد اغلب در مرکز و غرب کشور قرار 

حال، هیچ استان بدون مرکز رشد وجود دارند. با این

مرکز رشد بیشترین سهم را در  32دارد. شهر تهران با ن

 کشور دارد.

 
 نقشه مراکز رشد در ایران

 ها و مراکز نوآوری در ایراندهندهشتاب  .5

آپ در ایران، حمایت از استارت از بین انواع مکانیسم

ها ها اهمیت بسیار زیادی دارند. زیرا آندهندهشتاب

دهند. این افزایش میها را آپشانس بقای استارت

مسئله یک موضوع جدید در کشورهایی مثل ایران است 

های علمی و امثالهم، اثربخشی که مراکز رشد، پارک

-ها در ایران، سازماندهندهکمتری دارند. اغلب شتاب

ها از لحاظ دهندههای بخش خصوصی هستند. شتاب

دهنده کمی و کیفی در حال رشد هستند. اولین شتاب

 2014بود که در سال  (Avatech)ران، آواتک در ای

-تأسیس شد. همگام با آن، اولین موج تأسیس شتاب

آغاز شد. براساس  2016ها در ایران در سال دهنده

آوری شده برای این گزارش، تا نوامبر های جمعداده
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 رانیا آپاستارت ستمیاکوس یشناختتیجمع

ها در دهنده، تعداد کل مراکز نوآوری و شتاب2021

-از شتاب %69ت. مورد تخمین زده شده اس 162ایران 

های ایران، تخصصی هستند. شکل زیر سهم دهنده

های تخصصی در صنایع مختلف را نشان دهندهشتاب

 دهد.می

 

 ها در صنایع ایران دهندهتخصصی شتاب حوزه

دهنده شتاب 162طبق اطالعات این گزارش، پراکنش 

 در ایران در شکل زیر ترسیم شده است.

 
 ها در ایراندهندهاکز نوآوری و شتابنقشه مر
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طرح  یبرا کیستماتیس ینوآور تیاهم

 )برنامه توسعه ملل متحد(  کیاستراتژ

-رود و نحوه برنامهجا میبه آن NUDP(، حول یک چارچوب مشخص که  2025-2022) NUDPطرح استراتژیک 

 ریزی ما برای رفتن به آنجا، ساخته شده است: 

 :سه جهت تغییر تأکید دارد طرح استراتژیک بر

 تغییر ساختاری به سمت گذار فراگیرتر، سبز و دیجیتال 

 کس، یک رویکرد مبتنی بر حقوق با تمرکز بر عاملیت انسانیترک نکردن هیچ 

 پایداری در مواجه با عدم قطعیت سیستمی و ریسک 

زیست، انرژی و برابری مقاومت، محیط حل امضاشده درباره فقر و نابرابری، حکمرانی،براساس شش راه UNDPتوسعه 

کننده )نوآوری استراتژیک، دیجیتال سازی و تأمین از طریق سه فعال UNDPشود. همچین جنسیتی توصیه می

 شود.مالی توسعه( برای مقیاس و سرعت، تقویت می

 

ی برای فراگیری از روی اکنون زمان انتخاب است: فرصت» ، آچیم استِینر اظهار کردUNDPطور که ناظر همان

تر. این طرح استراتژیک جدید، تجربیاتمان، برای انجام متفاوت کارها، برای اشتیاق نسبت به اهداف مشترک بزرگ

-چیزی که در این لحظات خارقدست آوردن آننسبت به کارگروهی با شرکای ما برای به UNDPچگونگی تمایالت 

برای  UNDPحل امضا شده توسط طرح استراتژیک، نحوه توسعه شش راه […]دهد العاده نیاز ماست، را توضیح می

دهد، بنابراین ما باید سریع و جدی باشیم. شراکت با مراکز پیشروی به سمت دستیابی به اهداف جهانی را توضیح می
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طرح  یبرا کیستماتیس ینوآور تیاهم

 )برنامه توسعه ملل متحد(  کیاستراتژ

ت شتابان بسته المللی را با سرعاجازه خواهد داد تا شکاف بین اقدامات توسعه بین UNDPها به دهندهرشد و شتاب

 شود و به آینده توسعه دست بیابیم.

برای پرورش نوآوری و را  2023-2027 ایران نیز  سند برنامه کشور در بازه UNDPراستا با استراتژی جهانی، هم

 های توسعه چیره شود.ترین چالشها کمک کند و بر سختخالقیت، طراحی خواهد کرد تا به تغییر سیستم

 هاکنندهفعال 3

 حداکثر رساندن اثرات توسعهبه

-ها و رویکردهایی هستند تا وسعت و بزرگی اثر توسعه را برای شرکای کشور و درون سیستمها، ظرفیتکنندهفعال

 :خودمان، افزایش دهیم UNDPهای 

 
 حمایت از کشورها برای ساخت جوامع دیجیتالی کامل، اخالقی و پایدارسازی: دیجیتال

 

های کل و ها و جوامع برای افزایش عملکرد سیستمتقویت دولت ژیک:نوآوری استرات

 هاسازی آنپذیر و مقاومسازش

 

های سرمایه ها و بخش خصوصی برای تنظیم جریانشراکت با دولت تأمین مالی توسعه:

 و تجمیع منابع مالی در مقیاس SDGsهمراه عمومی و خصوصی به
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 ینوآور یهابرنامه یبالقوه برا ینقاط ورود

 رانیدر ا 

های حلدنبال کاربرد راه در ایران از طریق شناسایی نقاط ورودی بالقوه در اکوسیستم نوآوری ایران، به UNDPدفتر 

های موضوعی مربوطه مثل کشاورزی، یابی به این هدف، حوزههایش است. برای دستها و پروژهنوآورانه در برنامه

عنوان نقاط ورودی برای نوآوری فناوری مالی، اکوتوریسم، آب، شهر هوشمند و انرژی بهزیست، صنایع محلی، محیط

، UNDPهای موضوعی ها و مراکز نوآوری سرتاسر ایران و وظایف مرتبط با حوزهدهندهتعریف شدند. مراکز رشد، شتاب

 وند.شهای موضوعی معین با کد رنگی در شکل زیر دیده میطورکامل بررسی شد. حوزهبه

 

مرکز برآورد شده است و تعداد  240، تعداد کل مراکز رشد در ایران 2021آوری شده تا نوامبر براساس اطالعات جمع

مرکز رشد و  99مرکز است. با اجرای روش تعریف شده برای انتخاب مراکز، فهرست کوتاهی از  162دهنده کل شتاب

 دهنده تهیه شد.شتاب 52
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 ینوآور یهابرنامه یبالقوه برا ینقاط ورود

 رانیدر ا 

تواند کامال متفاوت دهد که تمرکز این دو مرکز میها نشان میدهندههای موضوعی مراکز رشد و شتابه حوزهمقایس

حال طور که در شکل زیر نشان داده شده است، کشاورزی یک حوزه پیشرو در هر دو مرکز است. با اینباشد. همان

هایی مثل آب و فناوری مالی، فدارتر باشند و حوزهرسد انرژی و صنایع محلی در مراکز رشد ایران، پرطرنظر میبه

 های ایران است.دهندههای مورد عالقه شتابحوزه
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 ینوآور یهابرنامه یبالقوه برا ینقاط ورود

 رانیدر ا 

 فهرست کوتاه مراکز رشد ایران

مرکز رشد  99براساس آنچه که در بخش قبل ذکر شد، 

ها در هر استان و  قرار آنفهرست براساس محل است

کارهای های موضوعی تحت پوشش توسط نمونهحوزه

اند. از میان مراکز رشد بندی شدهها، طبقهآپاستارت

های های مرتبط با حوزهدر حوزه %28فهرست، 

متخصص هستند. مراکز رشد ایران  ،UNDPموضوعی 

اغلب تحت حمایت دولت قرار دارند. همچنین حدود 

های علم و اکز رشد فهرست، وابسته به پارکاز مر 75%

وابسته به وزارت کشاورزی  %18فناوری و حدود 

 هستند.

طور که در شکل زیر نشان داده شده است، همان

خود های موضوعی را بهکشاورزی، سهم زیادی از حوزه

های ایران ( زیرا اکثر استان%36اختصاص داده است )

برای کشاورزی هوای مناسب وخاک حاصلخیز وآب

دارند. انرژی پایدار باالترین سهم بعد از کشاورزی را 

های مختلف است دارند و یک حوزه پرطرفدار در استان

(23%.) 

 
فهرست کوتاه مراکز رشد در ایران برحسب حوزه 

 موضوعی

استان ایران قرار دارند.  27در مراکز رشد انتخابی 

ها در شکل زیر نشان داده شده است. پراکنش آن

(، آذربایجان 22اکثر مراکز رشد انتخابی در تهران )

( 14( و اصفهان )14(، خراسان رضوی )15شرقی )

راستای قرار دارد. یزد و قم فقط یک مرکز رشد هم

 دارند. UNDPهای موضوعی حوزه

 
رحسب حوزه موضوعی نقشه مراکز رشد کشور ب

 برنامه توسعه سازمان ملل در ایران
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 ینوآور یهابرنامه یبالقوه برا ینقاط ورود

 رانیدر ا 

 های ایراندهندهکوتاه شتاب فهرست

 52های فهرست کوتاه، دهندهتعداد کل شتاب

های انتخابی براساس محل دهندهاست. شتاب

ها در استان و حوزه موضوعی تحت استقرار آن

بندی ها طبقهپآکار استارت پوشش توسط نمونه

 د.انشده

های فهرست دهندهبرخالف مراکز رشد، اکثر شتاب

  های موضوعیراستای حوزه( هم62%)

UNDPشتاب %90اند. حدود تخصص یافته-

های فهرست مربوط به بخش خصوصی دهنده

هستند. همچنین، میانگین سهم کارکنان زن در 

است. مشابه مراکز  %42های انتخابی، دهندهشتاب

تحقیقی، کشاورزی سهم  هایرشد، از میان حوزه

(. سپس بیشترین سهم متعلق به %21زیادی دارد )

زیست است. در حوزه آب، اکوتوریسم و محیط

ها بر خالف مراکز رشد، فناوری مالی دهندهشتاب

 سهم بیشتری دارد. %9با 

 

 
فهرست کوتاه مراکز رشد در ایران برحسب حوزه 

 موضوعی

 13های انتخابی در دهندهاستان،  شتاب 31از مجموع 

(، 35ها در تهران )دهندهاستان قرار دارند. اکثر شتاب

( قرار دارند. و 2(، آذربایجان شرقی )4خراسان رضوی )

راستا با دهنده یا کمتر، همشتاب 2ها سایر استان

 های موضوعی دارند.حوزه

 

های کشور برحسب حوزه دهندهنقشه شتاب

 ازمان ملل در ایرانموضوعی برنامه توسعه س



 

فحهص  |  29 

 رانیا یاسالم یدر جمهور ینوآور ستمینقشه اکوس میترس

 آموخته شده یهاو درس یریگجهینت

عنوان یکی از اجزای اصلی اکوسیستم نوآوری به

های اخیر مورد توجه بوده اقتصاد دیجیتال در سال

است. در این گزارش، اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم 

 نوآوری ایران بررسی شد.

های جهانی مثل شاخص نوآوری، طبق شاخص

شبکه جهانی و شاخص کارآفرینی  شاخص آمادگی

جهانی، و شاخص تجارت الکترونیک 

UNCTAD B2C « رتبه ایران در رشد و توسعه

. «سال اخیر بسیار امیدوارکننده بوده است 5در 

های اقتصاد دیجیتال مثل همچنین، برخی شاخص

رسید  2020در سال  %84شاخص نفوذ اینترنت به 

باال  ً  ، نسبتا%56که در مقایسه با میانگین جهانی 

 است. 

براساس آمار، سهم اقتصاد دیجیتال ایران از 

 2012در سال  %2/2شاخص تولید ناخالص ملی از 

عالوه، افزایش یافت. به 2020در سال  %9/6به 

نسبت واقعی تجارت الکترونیک ایران به تولید 

در سال  %25ناخالص ملی )به غیر از نفت( به 

 رسید. 2020

کی از بازیگران کلیدی در عنوان یدولت به

اکوسیستم نوآوری ایران، صندوق نوآوری و 

تأسیس کرد  2011را در سال  (INIF)شکوفایی 

-صورت وام( از شرکتتا از طریق حمایت مالی )به

سازی ، در تجاری(NBFs)بنیان های دانش

های غیردولتی ها به موسسات و شرکتنوآوری

به کمک کند. اختصاص وام صندوق نوآوری 

شغل جدید  8371بنیان به ایجاد های دانششرکت

هزار شغل در سه سال 79و همچنین به حفظ 

گذشته کمک کرده است. مجموع حمایت مالی 

میلیون دالر در  217میلیون دالر به  9دولت از 

ها نوآوری» افزایش پیدا کرد. بنابراین 2020سال 

یک شروع خوب هستند و باعث تحریک دولت در 

 «.شودکوسیستم نوآوری میگسترش ا

ها کمک آپها به تعریف استاندارد از استارتنوآوری

کند  و در واقع بخشی از یک حرکت به سمت می

دهند. ایران در ارائه اقتصاد دیجیتال را شکل می

ها برای حمایت از رشد اقتصاد دیجیتال و فرصت

اکوسیستم نوآوری در کشور، پیشرفت قابل 

باعث  است. این نوع حمایتای داشته مالحظه

های افزایش چشمگیر در تعداد موسسات و شرکت

درگیر در اکوسیستم نوآوری و گسترش بازیگران 

در تأمین منابع مالی و ایجاد فضای حمایتی در 

 شود.کشور می
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های موضوعی سازمان در این تحقیق، حوزه

UNDP های کشاورزی، محیطدر ایران به نام-

، فناوری مالی، اکوتوریسم، زیست، صنایع محلی

اند و مراکز آب، شهر هوشمند و انرژی تعریف شده

ها و همچنین مراکز نوآوری با دهندهرشد و شتاب

اختیارات مشخص در سراسر ایران شناسایی و 

 تعیین موقعیت شدند.

دهنده شتاب 52مرکز رشد و  99در نتیجه، »

-وزهعنوان نقاط ورودی بالقوه برای حشناسایی و به

-در ایران فهرست UNDPهای موضوعی سازمان 

 «بندی شدند.

توان فهمید که پراکنش با توجه به نتایج می

دهنده در سراسر جغرافیایی مراکز رشد و شتاب

که کشور کامال برعکس یکدیگر هستند. درحالی

های مختلف مراکز رشد فهرست کوتاه در استان

ین فهرست های ادهندهایران قرار دارند اما شتاب

فقط در شهرهای بزرگ قرار دارند. از این گذشته، 

های موضوعی نیز در مرکز رشد و محبوبیت حوزه

که کشاورزی دهنده متفاوت است. با اینشتاب

پرطرفدارترین حوزه در هر دو مرکز است، ولی رتبه 

صنایع محلی در مراکز رشد، باالتر است و فناوری 

شترین محبوبیت را ها بیدهندهمالی نیز در شتاب

 دارد.

مهم است که برای پیشرفت در آینده، با یک دید »

 «بحرانی به اکوسیستم نوآوری نگاه شود.

ویژه در های ایران بهآپبا این وجود، استارت

های فراوانی یافته، با چالشهای کمتر توسعهاستان

-روبرو هستند که باعث شکست بسیاری از استارت

های گذشته شده خوب در سالهای دارای ایده آپ

ها عبارتند از: ارتباطات است. بعضی از این چالش

ضعیف با مراکز نوآوری در شهرهای بزرگ ایران 

برای انتقال دانش و تجربه، عدم دسترسی به منابع 

پذیر داران ریسکمالی به دلیل عدم آشنایی سرمایه

ها، گذاری در این حوزههای سرمایهایرانی با فرصت

های کارگیری منابع تخصصی، برنامهواری در بهدش

های مرشدیت محلی با کیفیت پایین، چالش

سازی محصوالت در سراسر بندی و تجاریمقیاس

 کشور و دسترسی به بازار و غیره.

در ایران با کمک  UNDPحال، نمایندگی با این

دولت و ذینفعان کلیدی که آماده هرگونه اقدامی 

کوسیستم در ایران هستند، در جهت گسترش این ا

های فراگیر را ها و چالشتواند این شکافمی

-تنها به موفقیت استارتشناسایی کند. این امر نه

کند بلکه باعث تولید ها و مشاغل کمک میآپ

شود و افق دید شغل و رشد اقتصادی در آینده می

 یابد.ایران در یک مسیر مثبت جهانی افزایش می
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