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واکاوی چالش هــای اداری حمایت از شــرکت های دانش بنیان 
و راهکارهای اصالح آن 
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چکیده
ــدرت  ــد ق ــت می توان ــوع صنع ــب ن ــان، حس ــدات دانش بنی ــوژی تولی ــورداری از تکنول برخ  
زیــادی بــه دولت هــا ببخشــد. بنابرایــن، حمایــت از ایــن شــرکت ها ضــرورت دارد. قانون گــذار 
ــی اداری  ــبب ناهماهنگ ــه س ــی ب ــرده، ول ــزم ک ــرکت ها مل ــن ش ــت از ای ــه حمای ــت را ب ــز دول نی
اســت.  نداشــته  را  انتظــار  مــورد  بازدهــی  حمایت هــا،  ایــن  زیرســاخت ها،  برخــی  نبــود  و 
در ایــن پژوهــش بــه روش تحلیلــی ـ توصیفــی، چالش هــای اداری حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان 
ــن  ــدان تخصصــی نیســت. ای ــدی شــرکت ها، چن ــی امتیازبن ــه متول ــه شــد ک بررســی و نتیجــه گرفت
مرجــع، تنهــا مالکیــت شــرکت شــتاب دهنده را معیــاری بــرای امتیــاز پژوهشــی می دانــد کــه ایــن امــر 
ــادر  ــرکت های م ــط ش ــان توس ــرکت های دانش بنی ــای ش ــدی از مزای ــور و بهره من ــا حض ــب تنه موج
ــده  ــر گرفته ش ــازات در نظ ــی امتی ــر، برخ ــرف دیگ ــد. از ط ــار را ندارن ــورد انتظ ــی م ــود و بازده می ش
ــت.  ــده اس ــر گردی ــر بی اث ــادی دیگ ــررات اداری نه ــا مق ــل ب ــان در عم ــرکت های دانش بنی ــرای ش ب
ســازمان امــور مالیاتــی بــا تقســیم بندی ناصحیــح مشــاغل، امــکان بهره منــدی شــرکت های دانش بنیــان 
را از مزایــای معافیــت مالیاتــی گرفتــه و گمــرک جمهوری اســامی ایــران نیز بــا وضع آیین نامــه حمایت 
از ملوانــان، امــکان ورود کاالی مشــابه محصــوالت دانش بنیــان به کشــور را فراهم کرده اســت. در ســکوت 
قانــون، مالکیــت معنــوی قابلیــت رهن گــذاری ندارد و نیاز اســت کــه از نظــر اداری، چنین امتیــازی برای 
ــان محســوب می گــردد.   ــت از شــرکت های دانش بنی مالکیــت معنــوی منظــور شــود کــه نوعــی حمای
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ــان ــات دانش بنی ــرکت ها و مؤسس ــت از ش ــون حمای  قان
ــوب 1389 ــات، مص ــا و اختراع ــازی نوآوری ه و تجاری س

ق.ح.ش

 آیین نامــه اجرایــی قانــون حمایــت از شــرکت ها و
 مؤسســات دانش بنیــان و تجاری ســازی نوآوری هــا و

ــوب 1391 ــات، مص اختراع

آ.ا.ق

 قانــون حمایــت حقــوق مؤلفــان و مصنفــان و هنرمنــدان،
مصــوب 1348

ق.ح

 آیین نامــه تأســیس و راه انــدازی پارک هــای علــم و
ــوب 1395 ــاوری، مص فن

آ.پ

قانون اجرای احکام، مصوب 1356 ق.ا.ح

»فهرست عالیم و اختصارات«

مقدمه
ــدرت  ــد ق ــادی می توانن ــق اقتص ــتغال  و رون ــاد اش ــر ایج ــاوه ب ــد ع ــات جدی ــوالت/ خدم محص
خاصــی بــه هــر کشــور اعطــا کننــد کــه از انحصــار خــاص آن ناشــی می شــود. بســیاری از مخترعــان 
ــات  ــول/ خدم ــد محص ــا تولی ــد، ام ــی ندارن ــگاهی چندان ــواد دانش ــع، س ــای بدی ــران طرح ه و مبتک
ــا  ــی تکنولوژی ه ــار در برخ ــا، انحص ــر، ابرقدرت ه ــال حاض ــت. در ح ــی اس ــان علم ــه دارای بنی نوآوران
ــد کــه بیانگــر  ــدل کرده ان ــر دیگــر کشــورها ب ــرای تحمیــل خواســته های خــود ب ــزار فشــار ب ــه اب را ب
ــت از  ــان، سیاســت حمای ــا در سراســر جه ــن، دولت ه ــم اســت. بنابرای ــه عل ــر پای ــدات ب ــت تولی اهمی
شــرکت های دانش بنیــان را در پیــش  گرفته انــد تــا بــا توســعه تولیــدات/ خدمــات مهــم زمینــه رونــق 

اقتصــادی کشــور خــود را فراهــم کننــد. 
ــال  ــار و در س ــر از انتظ ــّدی دیرت ــا ح ــان، ت ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــون حمای ــران، قان در ای
ــف  ــن تعری ــون چنی ــن قان ــم همی ــاده یک ــب م ــه  موج ــرکت ها ب ــن ش ــید. ای ــب رس ــه تصوی 1389 ب
ــی اســت کــه  ــا تعاون ــا مؤسســه خصوصــی ی ــان، شــرکت ی شــدند: »شــرکت ها و مؤسســات دانش بنی
بــه  منظــور هم افزایــی علــم و ثــروت، توســعه اقتصــاد دانش محــور، تحقــق اهــداف علمــی و اقتصــادی 
ــامل  ــعه )ش ــق و توس ــج تحقی ــازی نتای ــوآوری( و تجاری س ــراع و ن ــرد اخت ــترش و کارب ــامل گس )ش
طراحــی و تولیــد کاال و خدمــات( در حــوزه فناوری هــای برتــر و بــا ارزش افــزوده فــراوان بــه  ویــژه در 

ــود.« ــکیل می ش ــوط تش ــای مرب ــد نرم افزاره تولی
ــد  ــزم می کن ــان مل ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــه حمای ــت را ب ــه دول ــی ک ــع قانون ــود وض ــا وج ب

شــرکت های  از  حمایــت  اداری  چالش هــای  واکاوی 
آن  اصــاح  راهکارهــای  و  دانش بنیــان 
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ــرآورده نســاخته و ســاالنه، مهاجــرت  )»ق.ح.ش« و »آ.ا.ق«(، ایــن حمایت هــا، انتظــارات مبتکــران را ب
بســیاری از خبــرگان بــه خــارج از کشــور گزارش شــده اســت.1 اگــر در وضعیــت قانون گــذاری صحیــح، 
اثــر مطلــوب آن محقــق نشــود، چنــد حالــت متصــور اســت. نخســت این کــه قانون گــذاری ایــراد دارد. 
ــه  ــه ب ــی می شــود. ســوم این ک ــر حمایت ــی شــدن اث ــای اداری موجــب خنث ــه ناهماهنگی ه دوم این ک
ــن پژوهــش، احتمــال دوم کــه  ــا نیســت. در ای ــون مهی دلیــل نبــود زیرســاخت ها، امــکان اجــرای قان

ناهماهنگــی اداری باشــد، بررســی  شــده اســت.  
ــا  ــی را ب ــان ایران ــرکت های دانش بنی ــرد ش ــار و عملک ــکاران )1395(، رفت ــوری و هم ــی ن قاض
ــی را  ــت های حمایت ــر سیاس ــکاران )1400(، اث ــراقی و هم ــد. اش ــی کردن ــومی بررس ــرد تکنوس رویک
ــه  ــادی ب ــوی )2018(، بی اعتم ــد. عل ــد کاویدن ــه رش ــه مرحل ــان ب ــرکت های دانش بنی ــذار ش ــر گ ب
شــرکت های دانش بنیــان را علــت ناکامــی سیاســت های دولتــی در ایــن خصــوص دانســته اســت. دون 
ــعه  ــی توس ــت ناکام ــان را عل ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــدن حمای ــی ش ــکاران )2018(، سیاس و هم
ــان را  ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــی حمای ــی و اجرای ــکات تقنین ــگران، مش ــن پژوهش ــتند. ای دانس
ــن  ــوزه بی پیشــینه اســت و ای ــن ح ــان، بررســی مشــکات اداری در ای ــن می ــد. در ای بررســی کرده ان

ــار بــه آن توجــه کــرده اســت.  ــرای نخســتین ب پژوهــش ب
ــعه  ــه توس ــه ب ــیدی، توج ــه 90 خورش ــی در ده ــای اعمال ــس از تحریم ه ــژه پ ــه وی ــران ب در ای
»ق.ح.ش«،  مفــاد  اجــرای  بــرای  دولــت  و  شــد  بیش تــر  روزبــه روز  دانش بنیــان  شــرکت های 
آیین نامــه ای مرتبــط را در ســال 1391 تصویــب کــرد. هــدف ایــن پژوهــش آن اســت کــه از دیــدگاه 
ــی و  ــان بررس ــرکت های دانش بنی ــی از ش ــت های حمایت ــی سیاس ــای ناکام ــوق اداری، چالش ه حق

ــود.   ــنهاد ش ــرای آن پیش ــی ب ــای اصاح راهکاره

گفتار اول. حمایت از آثار بدیع  
در خصــوص حمایــت از خلــق آثــار بدیــع، نظرهــای مختلفــی وجــود دارد. برخــی معتقدنــد کــه دولت 
بایــد از هــر طــرح نوآورانــه ای حمایــت کنــد.2 در مقابــل، برخــی دیگــر بــا ایــن اســتدالل کــه هــر طــرح 
ــد.3  ــد می دانن ــت از طرح هــای مفی ــه حمای ــزم ب ــا مل ــت را تنه ــدارد، دول ــع قابلیــت تجاری ســازی ن بدی

1. اشــراقی، علی رضا، ســید ایمان میرعمادی و محمد وصال، »ارزیابی اثر سیاســت های حمایتی بر گذار شرکت های 

دانش بنیان به مرحله رشــد«، سیاســت نامه علم و فناوری، دوره چهاردهم، 1400، ص 44.

   2-Esmaili Yadaki, M., “A Comparative Analysis of the Exception of Educational Use in Literacy and Artistic

 Property Rights”, Journal of Civil Law Knowledge, 2017, 6(1), p. 21 0

   3-Guaragna, M. B., Stimulating Innovation in Brazil: A Study of Intellectual Property Law, Biotechnology and

 Open Scientific Innovation (Doctoral dissertation, Queen Mary University of London), 2017, p 25 0
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عقیــده دوم، طرفــداران بیش تــری دارد؛ چــون تنهــا درصــد اندکــی از طرح هــای بدیــع بــه ســوددهی 
ــند.1 ــاری می رس تج

ــان  ــی، نش ــراع صنعت ــه، اخت ــاب، ترجم ــر کت ــامل نش ــد ش ــع می توان ــای بدی ــق طرح ه مصادی
تجــاری و طرح هــای بدیــع کســب  و کار باشــد کــه مالکیــت آن هــا بــا نــام »مالکیــت معنــوی« خوانــده 
می شــود. ایــران کــه تقریبــًا نظریــه دوم را پذیرفتــه اســت، قانــون حمایــت حقــوق مؤلفــان و مصنفــان 
و هنرمنــدان را در ســال 1348 تصویــب  کــرد و بــرای هــر طــرح بدیــع، مــدت حمایــت مشــخصی در 
ــی، در طــول دوران حمایــت متصــور اســت. بنابرایــن، مــزد خلــق  نظــر گرفــت. بازدهــی مناســب مال
ــه   ــی ب ــاالی مال ــق آن چنیــن اســت کــه در طــول مــدت مشــخص، بازدهــی ب ــرای خال ــع ب ــار بدی آث

واســطه انحصــار در مــدت یادشــده ایجــاد شــود.  
ــرکت  ــوند، ش ــیس می ش ــی تأس ــن طرح های ــاندن چنی ــر رس ــه ثم ــدف ب ــا ه ــه ب ــرکت هایی ک ش
ــر  ــد.2 از نظ ــد ش ــد خواهن ــت بهره من ــت دول ــی از حمای ــر حقوق ــد و از نظ ــام می گیرن ــان ن دانش بنی
ــای  ــت از طرح ه ــی حمای ــه متول ــده ک ــیس  ش ــتان تأس ــر اس ــاوری در ه ــم و فن ــارک عل ــی، پ اجرای
ــت.  ــده اس ــاره ای نش ــچ اش ــاوری«، هی ــم و فن ــارک عل ــه »پ ــه ب ــن موضوع ــت. در قوانی ــه اس مبتکران
ــن  ــه ای ــررات اداری در روی ــی دارد و وضــع مق ــه اجرای ــت آن جنب ــان تأســیس و فعالی ــن، جری بنابرای
نهــاد نقشــی مهــم دارد. در خصــوص نحــوه حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان، نظرهــای مختلفــی 

ــم. ــا می پردازی ــه آن ه ــه ب ــت ک ــرح اس مط

بند اول. شراکت ریسک پذیر 
پیش بینــی آینــده مالــی طرح هــای مبتکرانــه ســخت اســت و طرح هــای توجیهــی تنهــا حــدس و 
گمان هایــی در ایــن خصــوص محســوب می شــوند. ســرمایه گذاران معمــواًل بــه حضــور در فعالیت هــای 
ــد.2  ــد می کن ــد ســهام بورســی در جهــان، آن را تأیی ــار خری ــد کــه آم ــل دارن ــدک تمای ــا ریســک ان ب
ــی  ــازار و پیش بین ــودن ب ــل انحصــاری ب ــه دلی ــران، ب ــال، ســهم شــرکت خودروســازی در ای ــرای مث ب
ــا  ــه ســهام شــرکت های نوپ ــی ک ــن سهام هاســت، در حال ــزان ســود آن، همــواره جــزء پرفروش تری می

ــن سهام هاســت.  جــزء ارزان تری

1. رحیمی، علی و حسین شبیری، »مبانی فقهی و حقوقی مالکیت فکری یا معنوی«، فصل نامه پژوهش های فقهی و حقوقی، 

دوره چهارم، 1397، ص 215.  

2. صادقی، حدیثه و مهسا اکبری، »مزایا و معایب پیوستن ایران به کنوانسیون برن«، ارائه شده در همایش ملی ایران و 

چالش های حقوقی بین المللی، مراغه، 1393، ص 12.

 3-Esmaeeli Ranjbar, Khatereh and Soleimani, Ameneh, “Presenting a Model for the use of Internet of Things in the

based Companies”, Journal of Information Technology Management, 2021, P. 25 ـ Iranian Knowledge 0
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ــد و در  ــرمایه گذاری کنن ــان س ــرکت های دانش بنی ــت در ش ــن اس ــرمایه گذارانی ممک ــن، س بنابرای
ــوع حمایــت، در »ق.ح.ش« کــه جــزء  ــی آن ســهیم شــوند. قانون گــذار در خصــوص ایــن ن آینــده مال
معــدود منابــع حقوقــی حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان اســت، چیــزی ذکــر نکــرده اســت. بنابراین، 
ــتاب دهنده1  ــرکت های ش ــوان ش ــت عن ــوزه تح ــن ح ــرمایه گذاران ای ــا، س ــل آزادی اراده ه ــب اص حس
در ایــن فعالیت هــا حضــور دارنــد. در ایــران، بیش تــر شــتاب دهنده ها، دولتــی هســتند و بــرای 
ــا مالکیــت خصوصــی در  ــه عنــوان تنهــا شــرکت شــتاب دهنده ب ــار، شــتاب دهنده تیــک ب نخســتین ب

غــرب کشــور تأســیس شــده اســت.
ــن  ــت ای ــدارد، ماهی ــود ن ــتاب دهنده وج ــرکت های ش ــوص ش ــه در خص ــون موضوع ــون قان چ
ــه  عنــوان متولــی ایــن  شــرکت ها در مرحلــه نخســت توســط مقــررات اداری پــارک علــم و فنــاوری ب
شــرکت ها و ســپس بــر پایــه اســاس نامه خــود ایــن شــرکت ها تعییــن می شــود. چــون استانداردســازی 
ــررات اداری  ــا، مق ــل آزادی اراده ه ــب اص ــر حس ــده، ب ــام نش ــوز انج ــرکت ها هن ــن ش ــاس نامه ای اس
ــت  ــتاب دهنده، وضعی ــی ش ــرکت های دولت ــه ش ــت. البت ــور اس ــرکت ها متص ــن ش ــرای ای ــی ب متنوع
ــت  ــی تح ــی و خصوص ــتاب دهنده دولت ــرکت های ش ــر، ش ــال حاض ــد. در ح ــجم تری دارن اداری منس
ــر  ــب نظ ــد و در صــورت جل ــه را بررســی می کنن ــای مبتکران ــاوری، طرح ه ــم و فن ــارک عل ــارت پ نظ

ــوند.2 ــهیم می ش ــت آن س ــان، در مالکی ــرکت دانش بنی ــیس ش ــن تأس ــل، ضم مدیرعام
ــی  ــدک و حت ــی ان ــی )بازده ــرکت های دولت ــت ش ــه ماهی ــده ب ــای واردش ــه انتقاده ــه ب ــا توج ب
منفــی، مدیریــت ناکارآمــد، اختــاس و فســاد، نبــود انگیــزه بــرای پیشــرفت و نظیــر آن(، در ایــن حــوزه 
ــتا،  ــن راس ــود دارد. در همی ــی وج ــتاب دهنده های دولت ــرد ش ــه عملک ــی ب ــای فراوان ــز اعتراض ه نی
ــای  ــه چالش ه ــه البت ــت ک ــده اس ــیس ش ــر تأس ــردی بهت ــا عملک ــی ب ــتاب دهنده خصوص ــرکت ش ش
ــرای  ــه ب ــی ک ــار مثبت ــه آث ــه ب ــا توج ــی ب ــتاب دهنده های خصوص ــش رو دارد. ش ــی پی اداری فراوان
برخــی شــرکت ها از نظــر کســب امتیــاز پژوهشــی دارد، تنهــا بــا انگیــزه ارتقــای شــرکت مــادر تأســیس 
ــد.  ــای نمی دهن ــود ج ــای خ ــت برنامه ه ــان را در اولوی ــای دانش بنی ــت از طرح ه ــوند و حمای می ش

ــت.3 ــش اداری روبه روس ــا چال ــی ب ــتاب دهنده های خصوص ــا ش ــط ب ــن مرتب ــع قوانی ــن، وض بنابرای
بــه هــر حــال، ماهیــت حقوقــی ایــن شــرکت ها در مرحلــه نخســت بــر اســاس مقــررات اداری پــارک 
ــان  ــتاندارد خودش ــر اس ــه اســاس نامه غی ــر پای ــی و ســپس ب ــاد نظارت ــوان نه ــه  عن ــاوری ب ــم و فن عل
ــازی(  ــازی )یکسان س ــه استانداردس ــد ب ــاوری بای ــم و فن ــارک عل ــن رو، پ ــت. از ای ــه اس ــکل گرفت ش

ــد. ــت بزن ــرکت ها دس ــن ش ــاس نامه ای اس

1-Start Up .

2. رنجبر، احمد، »سیاست و اداره: تمایز و هم پوشی«، فصل نامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری، دوره سوم، 1400، ص 

.150

3. همان، ص 152.



18

 بند دوم. تأمین مالی  
ــا  ــه ب ــت ک ــک پذیر اس ــراکت ریس ــدون ش ــان، ب ــرکت های دانش بنی ــت ش ــر از حمای ــه دیگ جنب
کمک هــای مالــی بــه ایــن شــرکت ها انجــام می شــود. بــر اســاس عقیــده نخســت در خصــوص کمــک 
بــه شــرکت های دانش بنیــان بایــد امکانــات مالــی الزم بــرای هــر طــرح مبتکرانــه فراهــم شــود و ایــن 
ســرمایه گذاری در نهایــت بــه تولــد طرحــی پربــازده ختــم شــود. ایــن نــوع تأمیــن مالــی از نــوع کمــک 
مالــی باعــوض اســت و بــر خــاف شــتاب دهنده ها کــه در قالــب شــراکت فعالیــت دارنــد، ســرمایه ها 
ــن  ــه می شــود.1 تأمی ــن مهــم هزین ــرای ای ــی ب ــر انتفاعــی و در راســتای اهــداف دولت ــه  صــورت غی ب
مالــی می توانــد جنبــه باعــوض نداشــته باشــد و در قالــب تســهیات بــه فعــاالن ایــن عرصــه پرداخــت 
شــود. بــا توجــه بــه ماهیــت غیــر انتفاعــی ایــن نــوع هزینه هــا، از نظــر اداری، پــارک علــم و فنــاوری، 
مســئول مســتقیم ایــن امــر مهــم تعییــن  شــده اســت کــه از منابــع دولتــی کــه در اختیــار دارد، بــرای 

ــرد.2 ــره می ب ــان به ــرکت های دانش بنی ــی ش ــن مال تأمی
در »ق.ح.ش«، هیــچ نامــی از کمک هــای باعــوض نیامــده و عمدتــًا از تســهیات ســخن بــه میــان 
آمــده اســت. در حقیقــت، دولــت، تمرکــز خــود را بــر اعطــای تســهیات بــه شــرکت های دانش بنیــان 
قــرار داده اســت و بنابرایــن، رویــه اعطــای کمک هــای مالــی باعــوض بــه  درســتی مشــخص نیســت.3 
ــا چنیــن  ــه کمــک باعــوض اشــاره  شــده اســت، ام ــی ب ــه  صــورت جزئ ــا 13 »آ.ا.ق«، ب ــواد 7 ت در م
ــه اطمینــان کامــل از بازدهــی طرح هــا بســتگی دارد  برداشــت می شــود کــه اعطــای ایــن کمک هــا ب
و در مســیر پرریســک ثمردهــی ایــن شــرکت ها، کمــک باعوضــی صــورت نمی گیــرد و تنهــا اعطــای 

ــی محســوب می شــود.  تســهیات در ایــن دوران، قانون

بند سوم. آخرین وضعیت
ــاخت،  ــور وارد س ــاد کش ــه اقتص ــدید ب ــه ای ش ــا، ضرب ــه تحریم ه ــس از 1397 ک ــال های پ در س
ــام  ــف توســط مق ــی بیــش  از پیــش برجســته شــد. نام گــذاری ســال های مختل ــد داخل ــه تولی توجــه ب
معظــم رهبــری نیــز نشــان دهنده توجــه بــه شــرکت های تولیــدی بــود. حمایت هــا بــه  صــورت تقنینــی، 
ــرای  ــف ب ــع مختل ــت از مناب ــت و دول ــورت گرف ــان ص ــرکت های دانش بنی ــب ش ــز در قال ــی و نی اجرای

 1-Shahin, Arash and Malekzadeh, Nasim, WOOD, Lincoln C., “Developing a decision making grid for selecting innovation

strategies   the case of knowledge  based companies”, Technology Analysis & Strategic Management, 2021, P. 8 0

2.  رحیمی مقدم، سید حسین، علی اکبر گرجی ازندریانی و مرتضی نجابت خواه، »واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام 

آزادسازی اقتصادی ایران«، فصل نامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری، دوره سوم، 1400، ص 140.

3. خیاطیان  یزدی، محمدصادق، مهدی الیاسی و سید حبیب الله طباطباییان، »الگوی پایداری شرکت های دانش بنیان در 

ایران«، سیاست نامه علم و فناوری، دوره دوم، 1395، ص 55.
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اعطــای تســهیات بــه ایــن شــرکت ها بهــره بــرد. در آخریــن اقــدام حمایتــی دولــت، ضمــن همــکاری بــا 
قــوه قضاییــه، حــق برخــورداری از نماینــدگان حقوقــی غیــر وکیــل بــرای ایــن شــرکت ها در نظــر گرفتــه 
ــرکت های  ــود و ش ــرف می ش ــری ص ــه کم ت ــی، هزین ــور حقوق ــرای ام ــرای اج ــت، ب ــن حال ــد. در ای ش
دانش بنیــان توانایــی تربیــت وکیــل تخصصــی را دارنــد. بــه  جــز ایــن مــوارد، برخــی الزامــات بــه  صــورت 
ــزم کــرد.  ــد کاال از شــرکت های دانش بنیــان مل ــه خری ــه ارگان هــا صــادر شــد کــه آن هــا را ب دســتور ب
البتــه نیــاز اســت کــه ایــن قبیــل حمایت هــا در چارچــوب قاعــده و قانــون مشــخص صــورت گیــرد. بــه 
 هــر حــال، جنبه هــای حمایتــی دولــت از ایــن شــرکت ها در چنــد ســال اخیــر تقویــت یافتــه اســت. 

گفتار دوم. مشکالت اداری شتاب دهنده ها  
ــن  ــه موجــب قوانی ــا ب ــر شــتاب دهنده ها و تأســیس آن ه ــام »شــرکت« ب ــه اطــاق ن ــا توجــه ب ب
ثبــت شــرکت، مالــکان آن بایــد بــر اســاس منفعــت مالــی، فعالیــت اقتصــادی خــود را انجــام دهنــد. 
بنابرایــن، منافــع شــخصی در ایــن فعالیــت نقــش مهمــی دارد کــه ممکــن اســت موجــب بــروز تعــارض 
ــه شــتاب دهنده ها  ــان ب ــت از شــرکت های دانش بنی ــع شــود. بخشــی از مشــکات اداری در حمای مناف

ــوط اســت کــه بررســی می شــود. مرب

بند اول. تالش برای اعتبار شرکت
نخســتین منبــع حقوقــی مربــوط بــه تأســیس شــرکت، قانــون تجــارت اســت کــه در ســال 1311 
تصویــب  شــده و پــس از گذشــت نــه  دهــه تقریبــًا بــدون تغییــر مانــده اســت و قانونــی بــه روز محســوب 
ــه  ــر اســاس نامه ب ــه تأســیس، انحــال و تغیی ــوط ب ــور مرب ــا تأســیس اداره شــرکت ها، ام نمی شــود. ب
ایــن اداره ســپرده  شــده کــه ایــن مســئولیت در اســاس نامه ســازمان )اداره شــرکت ها( مشــهود اســت. 
ــان  ــه کســب مجــوز از متولی ــزم ب ــاز فعالیــت خــود، مل ــرای آغ ــی ب از طــرف دیگــر، شــخصیت حقوق
خــاص اســت.1 بــرای مثــال، اگــر شــرکتی در زمینــه صــادرات زعفــران فعالیــت دارد، مجــوز فعالیــت 

الزم را بایــد از اتحادیــه صادرکننــدگان زعفــران بگیــرد. 
از نظــر اداری نیــز متولــی کســب  و کارهــا بایــد معیــار رتبه بنــدی آن هــا را در نظــر بگیــرد کــه ایــن 
ــه ســازمان برنامــه  ــه ســازمان فنــی و عمــران اســتاندارد و ســپس ب ــه نخســت ب رتبه بنــدی در مرحل
ــردی ریاســت جمهــوری در  ــزی و نظــارت راهب ــت برنامه ری ــه نقــش معاون و بودجــه ســپرده  شــده ک
ایــن  بــاره پررنــگ اســت. در مــاده  واحــده آیین نامــه تأســیس ایــن معاونــت، نظــارت کیفــی بــر فعالیــت 
شــرکت های بــزرگ آمــده اســت. بنابرایــن، مســئله رتبه بنــدی عمــًا بــه ایــن نهــاد ســپرده  شــده اســت 

کــه در تنظیــم کلیــات آن نقشــی مهــم بــر عهــده دارد.2

1. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، چاپ اول، 1397، ص 134. 

2. موسی زاده، رضا، حقوق اداری 1 و 2 )کلیات و ایران(، تهران: میزان، چاپ اول، 1398، ص 54.
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مطابــق آیین نامــه اجرایــی صادرشــده در خصــوص رتبه بنــدی شــرکت ها، بــرای حضــور در 
ــن  ــال در ای ــد فع ــتن واح ــرف داش ــده و ص ــن  ش ــی تعیی ــاز قابل توجه ــه، امتی ــای مبتکران فعالیت ه
ــرکت ها  ــدی ش ــه رتبه بن ــم آیین نام ــاده هفت ــاس م ــر اس ــت. ب ــاز اس ــب امتی ــای کس ــه معن ــوزه ب ح
کــه معاونــت یادشــده تنظیــم کــرده اســت، امتیــاز پژوهشــی بــرای شــرکت ها در صــورت احــراز ایــن 

ــود:1 ــق می ش ــرایط محق ش
1. داشتن واحد فعال تحقیق و توسعه؛2

2. مالکیت شرکت های دانش بنیان؛
3. مالکیت شرکت های حامی توسعه علم. 

در مــورد نخســت، شــرکت ها تنهــا بــه  صــرف داشــتن واحــد تحقیــق و توســعه، مســتحق دریافــت 
ــود.  ــری نمی ش ــاری اندازه گی ــچ معی ــا توســط هی ــن فعالیت ه ــت ای ــاز پژوهشــی هســتند و کیفی امتی
بنابرایــن، شــرکت ها تنهــا بــا اســتخدام دو یــا ســه نفــر در ایــن بخــش می تواننــد برخــی فعالیت هــای 
ابتدایــی تحقیقاتــی را انجــام دهنــد کــه همیــن میــزان فعالیــت بــرای کســب حداکثــر امتیــاز پژوهــش 

ــد. ــت می کن کفای
ــای  ــور در فعالیت ه ــا حض ــه ب ــت ک ــته اس ــرکت ها را واداش ــان، ش ــرکت های دانش بنی ــت ش مالکی
مبتکرانــه از امتیــاز پژوهشــی بهــره ببرنــد. بحــث در ایــن خصــوص، خــارج از موضــوع پژوهــش کنونــی 

اســت؛ چــون ایــن نــوع حضــور تقریبــًا چالــش محســوب نمی شــود. 
در مــورد ســوم، مالکیــت شــرکت های شــتاب دهنده، جزئــی از کســب حداکثــر امتیــازات 
محســوب شــده اســت کــه در عمــل، موجــب تعــارض منافــع صاحبــان شــرکت بــا اهــداف شــتاب دهی 
ــیس  ــی( تأس ــخصیت حقوق ــت ش ــا مالکی ــتاب دهنده )ب ــرکت ش ــرکت ها، ش ــواًل ش ــردد. معم می گ
می کننــد و ضمــن ســخت گیری در خصــوص میــزان ریســک پروژه هــا، در عمــل، وارد هیــچ فعالیــت 
نوآورانــه ای نمی شــوند. در ایــن وضعیــت، شــرکت مــادر از مزایــای تســهیات شــرکت های دانش بنیــان 
بهــره می بــرد و حداکثــر امتیــازات پژوهشــی را کســب می کنــد. طبیعتــًا تســهیات دریافتــی توســط 
شــرکت های شــتاب دهنده بــا مالکیــت خصوصــی، توســط شــرکت مــادر هزینــه می شــود کــه حیطــه 
ــده و  ــی ش ــی و اداری ناش ــررات اجرای ــع مق ــش از وض ــن چال ــا ای ــان دارد. ب ــر دانش بنی ــی غی فعالیت

ــر اســت.  ــه دســت مســئوالن ســازمان های یادشــده امکان پذی ــا ب ــز تنه اصــاح آن نی
ــان کســب  و کار  ــان متولی ــد هم ــدی شــرکت ها بای ــی امتیازبن ــاد متول ــه نه ــه نظــر می رســد ک ب
باشــند؛ چــون بــه  صــورت تخصصــی بــه ایــن مهــم رســیدگی خواهــد کــرد. پــس ســپردن امتیازبنــدی 
شــرکت ها بــه معاونــت ریاســت جمهــوری کــه در بخــش کان اجرایــی فعالیــت دارد، خطایــی اداری 

ــود.  ــوب می ش محس

1. طیبی ابوالحسنی، سید امیرحسین و زینب زین الدینی، شرکت های دانش بنیان، تهران: نورا، چاپ اول، 1396، ص 65.

2-R & D.

شــرکت های  از  حمایــت  اداری  چالش هــای  واکاوی 
آن  اصــاح  راهکارهــای  و  دانش بنیــان 
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در آیین نامــه تنظیمــی معاونــت ریاســت جمهــوری، صــرف مالکیــت در شــرکت های شــتاب دهنده، 
ــه  ــه ب ــع اختصاص یافت ــه از مناب ــدی از تســهیاتی اســت ک ــاز پژوهشــی و بهره من ــار کســب امتی معی
شــرکت های دانش بنیــان اســتفاده می شــود.1 صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، موضــوع مــاده )5( 
ــع  ــه مناب ــت ک ــی اس ــده، صندوق ــرده ش ــام ب ــواد 4، 6، 7، 8 و 9 »آ.ا.ق« از آن ن ــه در م »ق.ح.ش« ک
ــرکت های  ــه ش ــع ب ــن منب ــل ای ــود. از مح ــامل می ش ــه را ش ــای نوآوران ــا طرح ه ــط ب ــی مرتب مال
ــدارد. بنابرایــن، از محــل  ــر محــل خرج کــرد آن وجــود ن شــتاب دهنده، وام می دهنــد، ولــی نظارتــی ب
ــه  شــده اســت، شــرکت های  ــان در نظــر گرفت ــرای توســعه شــرکت های دانش بنی ــه ب ــی ک ــع مال مناب

ــوم »آ.ا.ق«(.  ــل س ــی فص ــکات تقنین ــد )مش ــره می برن ــان به ــر دانش بنی غی
ــان کســب  و  ــه متولی ــدی شــرکت ها ب ــی خــاص امتیازبن ــد اواًل متول ــش بای ــن چال ــع ای ــرای رف ب
ــق  ــاز پژوهشــی تعل ــه  صــرف مالکیــت شــرکت شــتاب دهنده، امتی ــًا ب ــد. ثانی کار تخصصــی تغییــر یاب
نگیــرد و میــزان شــتاب دهی موفــق، معیــاری بــرای اعطــای تســهیات و امتیــاز باشــد. ثالثــًا بــر محــل 
ــه  ــوان در آیین نام ــوارد را می ت ــن م ــه ای ــود. هم ــال ش ــری اعم ــارت بهت ــهیات، نظ ــرد تس خرج ک

ــی آورد. اجرای

بند دوم. نبود معیار مناسب برای تعیین میزان ریسک  
ــد،  ــادر ش ــال 1390 ص ــه در س ــاوری ک ــات و فن ــوم، تحقیق ــه وزارت عل ــب بخش نام ــه  موج ب
شــتاب دهنده های دولتــی تحــت نظــارت مراکــز پــارک علــم و فنــاوری هســتند و از نظــر اداری بایــد 
ــدوق  ــاوری از محــل صن ــم و فن ــارک عل ــن شــرکت ها را پ ــی بودجــه ای ــاد باشــند. حت ــن نه ــع ای تاب

ــد.2 ــت می کن ــم »ق.ح.ش« برداش ــاده پنج ــدرج در م من
دولتــی بــودن هــر دو نهــاد، زمینــه را بــرای الــزام تبعیــت فراهــم می کنــد و تنظیــم ایــن رابطــه 
عمــودی، حســب اختیــارات دولتــی، وجاهــت قانونــی دارد. بــا ایــن حــال، بایــد دانســت کــه در پــارک 
ــا از  ــی طرح ه ــائل فن ــوص مس ــه در خص ــود دارد ک ــره وج ــت داوری چندنف ــاوری، هیئ ــم و فن عل
ــر  ــتقل از نظ ــی، مس ــتاب دهنده های دولت ــی ش ــد، ول ــر می دهن ــا نظ ــادی آن ه ــه اقتص ــه توجی  جمل
ــدل شــده  ــی ب ــع دولت ــه ســوء اســتفاده از مناب ــه روزن ــن وضعیــت ب ــد. ای ــن هیئــت عمــل می کنن ای
ــارک  ــزارش پ ــه گ ــا ب ــد. بن ــن شــتاب دهنده ها اختصــاص می یاب ــه ای ــوان بودجــه ب ــه  عن ــه ب اســت ک
ــرکت های  ــر ش ــال 1397(، بیش ت ــتان )س ــان و کردس ــان، کرم ــتان های اصفه ــاوری در اس ــم و فن عل

دانش بنیــان گزینش شــده توســط شــتاب دهنده ها توجیــه اقتصــادی نداشــته اند.3

1. طباطبایی مؤتمنی، پیشــین، ص 54. 

2. موسی زاده، پیشین، ص 65. 

3. طباطبایی مؤتمنی، پیشین، ص 154. 
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ــزوم تبعیــت شــتاب دهنده های  ــا وجــود ل ــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه ب ــن گــزارش می ت از ای
ــه  ــوص توجی ــت داوری در خص ــر هیئ ــز از نظ ــن مراک ــاوری، ای ــم و فن ــارک عل ــز پ ــی از مرک دولت
ــم  ــوص تصمی ــن خص ــازمان در ای ــران س ــد مدی ــه صاح دی ــد و ب ــت نکرده ان ــا تبعی ــادی طرح ه اقتص
ــود  ــاب  می ش ــتاب دهی انتخ ــرای ش ــادی ب ــه اقتص ــدون توجی ــرکت های ب ــه، ش ــد. در نتیج می گیرن
کــه در نهایــت، بــه حیــف  و میــل منابــع دولتــی می انجامــد. اگــر شــتاب دهنده ها بــه تبعیــت از نظــر 
هیئــت داوری مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری ملــزم باشــند و بــا توجــه بــه تبعیــت از پــارک، نظــر 
کارشناســان آن را بــرای انتخــاب شــرکت صحیــح بداننــد، می تــوان بــه هدایــت صحیــح منابــع دولتــی 

کــه در اختیــار مراکــز اســت، امیــد داشــت. 
ــادگی  ــه س ــودن ب ــی ب ــه دولت ــه ب ــا توج ــز ب ــرکت ها نی ــن ش ــاس نامه ای ــازی اس استانداردس
ــرای استانداردســازی  ــار خــود ب ــاه اجتماعــی از اختی ــاون، کار و رف ــًا وزارت تع ــر اســت. مث امکان پذی
ــد  ــوم، تحقیقــات و فنــاوری نیــز می توان ــرده اســت. وزارت عل ــی بهــره ب اســاس نامه شــرکت های تعاون
ــر  ــت از نظ ــب آن، تبعی ــه  موج ــه ب ــد ک ــم کن ــتاب دهنده را تنظی ــرکت های ش ــه ش ــاس نامه نمون اس
ــازی  ــر استانداردس ــت دیگ ــی شــود. مزی ــرای شــرکت ها الزام ــاوری ب ــم و فن ــارک عل ــت داوری پ هیئ
ــرکت های  ــارض ش ــوع و گاه متع ــررات اداری متن ــدن مق ــه ش ــرکت ها، یک پارچ ــن ش ــاس نامه ای اس

ــت مشــابه اســت.  دارای فعالی
ــد،  ــت دارن ــمار فعالی ــداد انگشت ش ــه تع ــه ب ــتاب دهنده خصوصــی ک ــرکت های ش ــوص ش در خص
ــر اســاس اصــل  ــه تبعیــت از پــارک علــم و فنــاوری ممکــن نیســت. ب ــزام آن هــا ب بایــد گفــت کــه ال
ــه بازدهــی  ــا ب ــرارداد منعقــد می کننــد ت ــا مبتکــران، ق آزادی اراده هــا، شــتاب دهنده های خصوصــی ب
بــاالی طــرح منتهــی شــود. بنابرایــن، از نظــر اداری نمی تــوان تبعیــت کامــل از پــارک علــم و فنــاوری 

را بــر آن هــا الزامــی کــرد و مرکــز پــارک علــم و فنــاوری تنهــا ناظــر اســت. 
بــه نظــر می رســد ســرمایه های ایــن شــرکت ها، صحیح تــر هدایــت  شــده و بــا توجــه بــه منفعــت مالــی 
صاحبــان ایــن شــرکت ها، بــه نحــوی عادالنه تــر در خصــوص بازدهــی طرح هــا اظهــار نظــر شــده اســت.1 
البتــه صاحبــان حقیقــی ایــن شــرکت ها از برخــی طرح هــای تأییدناشــده بعدهــا بــه نحــوی دیگــر اســتفاده 
ــدون  ــه  موجــب مفــاد ایــن منبــع حقوقــی، اســتفاده ب ــر خــاف مفــاد »ق.ح« اســت.2 ب می کننــد کــه ب
رضایــت از طرح هایــی کــه حتــی بــه ثبــت نرســیده اند، ممنــوع اســت. پــارک علــم و فنــاوری کــه تنهــا 
ــا،  ــه طرح ه ــت اولی ــن ثب ــد ضم ــتاب دهی خصوصــی را دارد، می توان ــز ش ــر مراک ــارت ب ــار اداری نظ اختی
در صــورت رد توجیــه اقتصادی شــان، آن هــا را بایگانــی کنــد تــا اگــر بعدهــا از آن هــا اســتفاده شــد، بتوانــد 
گزارش هــای الزم را بــه مقامــات قضایــی ارائــه دهــد. بــه ایــن ترتیــب، بــا اختیــار اداری پــارک، ادّلــه اثبــات 

دعــاوی مدنــی بــه نظــام قضایــی ارائــه می شــود و از حقــوق مبتکــران صیانــت خواهــد شــد.        

1. موسی زاده، پیشین، ص 65.

2. طیبی ابوالحسنی و زین الدینی، پیشین، ص 542. 

شــرکت های  از  حمایــت  اداری  چالش هــای  واکاوی 
آن  اصــاح  راهکارهــای  و  دانش بنیــان 
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بند سوم. شراکت انعطاف نا پذیر  
ــان تأســیس  ــال 1389 و در جری ــه در س ــاوری ک ــات و فن ــوم، تحقیق ــه وزارت عل ــق بخش نام مطاب
ــای 20  ــا اعط ــتاب دهنده ب ــرکت های ش ــد، ش ــاغ ش ــن و اب ــی تدوی ــتاب دهنده دولت ــرکت های ش ش
میلیــون تومــان بــه صاحبــان طــرح، بــدون مشــارکت در مالکیــت معنــوی، 30 درصــد از ســهام شــرکت 
ــن  ــق آخری ــر، مطاب ــاله اخی ــای چندس ــا تورم ه ــان در حــال تأســیس را صاحــب می شــوند.1 ب دانش بنی
ــون  ــه 200 میلی ــارکت ب ــغ مش ــال 1399، مبل ــاوری در س ــات و فن ــوم، تحقیق ــه وزارت عل بخش نام
ــه  ــد ک ــنهاد کرده ان ــراکت را پیش ــر از ش ــی دیگ ــی، صورت ــرکت های خصوص ــت. ش ــش یاف ــان افزای توم
انعطاف پذیــری بهتــری دارد. بــرای نمونــه، در ســال 1396، شــتاب دهنده خصوصــی تیــک، بــا پرداخــت 
مبلــغ حداکثــر 30 میلیــون تومــان، صاحــب حداکثــر 20 درصــد ســهام شــد.2 ذکــر عنــوان »حداکثــر«، 
نشــان دهنده توافــق اولیــه و اثــر نظــر کارشناســی بــر طــرح نوآورانــه اســت. بــه صــورت منطقــی، بازدهــی 
تمامــی طرح هــا یکســان نیســت. پــس نحــوه مشــارکت در آن هــا نیــز متفــاوت اســت. بنابرایــن، ذکــر 
میــزان ثابــت ســرمایه گذاری در قبــال ســهم ثابــت شــراکت ممکــن نیســت. شــتاب دهنده های دولتــی 
ــس  ــد. پ ــم زنن ــده را بره ــن قاع ــد ای ــد، نمی توانن ــت کنن ــی تبعی ــای دولت ــد از بخش نامه ه ــه ملزمن ک

ــید.  ــد رس ــل خواه ــه حداق ــان ب ــرکت های دانش بنی ــور در ش ــرای حض ــتاب دهنده ها ب ــت ش جذابی
درســت اســت کــه شــرکت های خصوصــی رویــه منعطف تــری را در پیــش  گرفته انــد، امــا بــاز هــم 
ــوان ذکــر کــرد  ــال، می ت ــرای مث ــد. ب ــل یابن ــن قواعــد تعدی ــاز اســت کــه حســب وضعیــت روز، ای نی
کــه قانون گــذار در قانــون مجــازات اســامی )مصــوب 1392( ضمــن رسمیت بخشــی بــه دیــه و بیــان 
مطالــب ماهــوی در ایــن خصــوص، مبلــغ دیــه را تابــع اعــام نظــر ســاالنه قــوه قضاییــه دانســته اســت. 
ــن  ــد. ضم ــام می کن ــه را اع ــزان دی ــال، می ــدای س ــادی، در ابت ــرایط اقتص ــب ش ــه حس ــوه قضایی ق
ــغ و  ــک پذیر، مبل ــراکت ریس ــوص ش ــت در خص ــر اس ــه، بهت ــوه قضایی ــه ق ــابه از روی ــرداری مش الگوب
میــزان ســهم شــراکت در ابتــدای ســال اعــام شــود تــا جذابیــت الزم را بــرای همــکاری شــرکت های 

ــد.  ــته باش ــان داش دانش بنی

بند چهارم. محسوب شدن به  عنوان شرکت دانش بنیان 
ــی  ــتاب دهنده دولت ــرکت های ش ــاوری، ش ــات و فن ــوم، تحقیق ــه وزارت عل ــاس بخش نام ــر اس ب
ــا  ــی تنه ــتاب دهنده های خصوص ــه ش ــی  ک ــتند، در حال ــاوری هس ــم و فن ــز عل ــت مراک ــت تبعی تح

1. همان، ص 142.

2. بابایی فارســانی، میثم، صادق حســنی مقدم و فرهاد فرهادی، »تعامل فرهنگ یادگیری ســازمانی با ظرفیت جذب، 

نوآوری باز و رهبری توان مندســاز در شــرکت های دانش بنیان: تحلیل یک مدل میانجی تعدیل شده«، فصل نامه 

مدیریت دانش ســازمانی، دوره چهارم، 1400، ص 200.
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تحــت نظــارت ایــن مرکــز قــرار دارنــد. بنابرایــن، رابطــه عمــودی بیــن مرکــز و شــرکت های 
ــریع کننده  ــمی و اداری، تس ــورت رس ــه  ص ــتاب دهنده ب ــرکت های ش ــت. ش ــرار اس ــتاب دهنده برق ش
تأســیس و ثمردهــی شــرکت های دانش بنیــان هســتند، امــا در عمــل، بــه ایــن دالیــل، نوعــی شــرکت 

دانش بنیــان محســوب می شــوند:
1. استفاده دایم از تمامی امکانات فیزیکی شرکت های دانش بنیان در محل پارک علم و فناوری؛

2. استفاده از تسهیات مالی مانند شرکت های دانش بنیان؛
3. مخاطب قرار گرفتن اداری مانند دیگر شرکت های دانش بنیان؛

4. وضع قراردادها فی مابین با مرکز پارک علم و فناوری مانند دیگر شرکت های دانش بنیان. 
ــد  ــان اســتفاده می کنن ــات شــرکت های دانش بنی ــی امکان ــا شــرکت های شــتاب دهنده از تمام گوی
ــرآورده نمی ســازند. ایــن  ــر بیــان شــد، انتظــارات الزم در ایــن خصــوص را ب ــه دالیلــی کــه پیش ت و ب
ــرکت  ــوان ش ــه  عن ــتاب دهنده ب ــرکت های ش ــز ش ــمی و اداری نی ــر رس ــه از نظ ــت ک ــی اس در حال
ــتاب دهنده  ــرکت های ش ــت: ش ــاره وارد اس ــن  ب ــاد در ای ــد انتق ــوند. چن ــده نمی ش ــان خوان دانش بنی
ــب  ــر آن، موج ــزون ب ــد. اف ــی را دارن ــت دولت ــورد مدیری ــده در م ــکات گفته ش ــی مش ــی تمام دولت
هدررفــت بخشــی از منابــع مالــی می شــوند کــه بــه شــرکت های دانش بنیــان اختصــاص یافتــه اســت. 

ــد. ــورد انتظــار را ندارن ــن بازدهــی م هم چنی
ــن  ــد. ای ــره می برن ــان به ــرکت های دانش بنی ــای ش ــی مزای ــز از تمام ــی نی ــرکت های خصوص ش
ــه آن  ــمًا ب ــی رس ــده اند، ول ــیس  ش ــزرگ تأس ــرکت های ب ــط ش ــرمایه های کان توس ــا س ــرکت ها ب ش
نیــازی ندارنــد. ایــن مــورد مهــم موجــب شــده اســت کــه تنهــا از نــام اداری حضــور در مرکــز پــارک 

علــم و فنــاوری بهــره ببرنــد.
ــه  ــتاب دهنده ها ب ــور، ش ــن کش ــود. در ای ــرح ب ــه مط ــور ترکی ــر در کش ــابه، پیش ت ــکل مش مش
ــن  ــرار داشــتند. صاحب نظــران ای ــن ق ــای نوی ــی طرح ه ــز حمایت ــه مراک  صــورت عمــودی، زیرمجموع
کشــور چنیــن پیشــنهاد داده بودنــد کــه از نظــر اداری، رابطــه بیــن شــتاب دهنده ها و مراکــز حمایتــی 
ــی  ــرکت های دولت ــی ش ــد، تمام ــه بع ــال 2005 ب ــن، از س ــودی. بنابرای ــه عم ــد و ن ــی باش ــد افق بای
ــتفاده از  ــورت اس ــد و در ص ــرار گرفتن ــی ق ــز حمایت ــل مراک ــرف مقاب ــتاب دهنده، ط ــی ش و خصوص
امکانــات ســازمان، هزینــه آزاد آن پرداخــت شــد. در ضمــن، اولویــت اعطــای تمامــی امکانــات حمایتــی 
ــه  ــه ب ــت ک ــت حمای ــرکت های تح ــار ش ــه، آم ــت. در نتیج ــق گرف ــان تعل ــرکت های دانش بنی ــه ش ب
بازدهــی رســیدند، روزبــه روز رشــد بهتــری داشــت و تــا ســال 2012 بــه بیــش از 300 درصــد رســید 

ــی رســیدند.1 ــه بازده ــی ب ــت شــرکت های شــتاب دهنده دولت ــا حمای ــا ب ــت آن ه ــه اکثری ک

 1-Zhang, J., Gu, Z., Jang, J., Wu, H., Stoecklin, M. P., Huang, H., & Molloy, I., “Protecting intellectual property of

deep neural networks with watermarking”, In Proceedings of the 2018 on Asia Conference on Computer and Com-

munications Security 2018 , P.160
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ــکار«  ــت و شــرکت های شــتاب دهنده را »هم ــره گرف ــه به ــوی کشــور ترکی ــوان از الگ ــن، می ت بنابرای
ــم و فنــاوری  ــارک عل ــات مراکــز پ ــم و فنــاوری دانســت. اولویــت واگــذاری امکان ــارک عل ــع« پ ــه »تاب و ن
ــه  ــر کار ب ــد دفت ــات مانن ــی امکان ــای برخ ــورت اعط ــد و در ص ــان باش ــرکت های دانش بنی ــه ش ــد ب بای
شــرکت های شــتاب دهنده، هزینــه آزاد آن محاســبه شــود. بــه ایــن صــورت، منابــع اختصاص یافتــه دولــت 
بــه صــورت مســتقیم بــرای شــرکت های دانش بنیــان هزینــه می شــود. افــزون بــر آن، چــون شــرکت های 

ــر آن هــا فراهــم می شــود.   ــرای همــکاری بهت ــه ب ــد، زمین ــازات خــاص ندارن شــتاب دهنده، امتی

گفتار سوم. ناهماهنگی های اداری    
ــت  ــان حمای ــر جری ــه ب ــد ک ــی ش ــتاب دهنده ها بررس ــای اداری ش ــین، چالش ه ــار پیش در گفت
از مباحــث شــتاب دهنده ها،  ایــن گفتــار، خــارج  از شــرکت های دانش بنیــان مؤثــر اســت. در 
ناهماهنگی هــای اداری حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان بررســی شــده کــه یــا بــه دلیــل زیرســاخت 
اجــرای قانــون مرتبــط بــوده اســت یــا بــه خنثــی شــدن اثــر حمایــت انجام شــده یــک ســازمان توســط 
ســازمانی دیگــر اشــاره دارد. هیئــت دولــت بــه عنــوان باالتریــن رکــن اجرایــی هــر کشــور، از اختیــارات 

ــت.   ــد اس ــای اداری بهره من ــع ناهماهنگی ه ــرای رف الزم ب

بند اول. نبود ضمانت خرید محصول/ خدمات   
در »ق.ح.ش« و »آ.ا.ق« کــه اصلی تریــن منابــع حقوقــی در خصــوص حمایــت از شــرکت های 
ــچ  ــان هی ــرکت های دانش بنی ــات ش ــوالت/ خدم ــی محص ــد تضمین ــه خری ــتند، ب ــان هس دانش بنی
اشــاره ای نشــده اســت کــه نوعــی ضعــف در حمایت هــای دولتــی محســوب می شــود. البتــه 
ــی  ــچ اداره و ســازمان دولت ــا متأســفانه هی ــن خصــوص وجــود دارد، ام ــده در ای ــای پراکن بخش نامه ه

ــت.  ــزم نیس ــان مل ــرکت های دانش بنی ــات ش ــول/ خدم ــد محص ــه خری ب
ــوص  ــه در خص ــوق موضوع ــع حق ــن منب ــه اصلی تری ــده ک ــوع در »ق.ح.ش« نیام ــن موض اواًل ای
ــی  ــن تضمین ــز چنی ــی آن نی ــه اجرای ــًا در آیین نام ــت. ثانی ــان اس ــرکت های دانش بنی ــت از ش حمای
ــه  ــدارد، ب ــش ن ــن پژوه ــی در ای ــث چندان ــای بح ــه ج ــده ک ــای پراکن ــدارد. بخش نامه ه ــود ن وج
ــرای شــرکت های خصوصــی  اداره هــای دولتــی چنــدان الزامــی نکــرده اســت. البتــه چنیــن الزامــی ب
ــود،  ــی ـ اداری خ ــارات اجرای ــب اختی ــد حس ــت می توان ــال، دول ــن ح ــا ای ــدارد. ب ــی ن ــت قانون وجاه
نهادهــای دولتــی را بــه خریــد محصــول/ خدمــات از شــرکت های دانش بنیــان داخلــی ملــزم کنــد. در 
همیــن راســتا، دانشــگاه کرمــان بــا وجــود تولیــدات پنل هــای خورشــیدی در شهرســتان یــزد، چنــد 

1. کریمی فرد، حسن و مهدی نژادخلیلی، »آسیب شناسی وظایف و عملکرد شوراهای اسالمی شهر در ایران: با 

بهره گیری از نظرات اعضای شورا و کارشناسان« )گزارش پژوهشی(، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی، 

1396، ص 61.
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ــه  ــا هزین ــن محصــول را ب ــت ای ــه انتظــار می رف ــل خورشــیدی وارد کــرده اســت ک صــد دســتگاه پن
ــرد.1 ــزد بخ ــتقر در ی ــان مس ــرکت دانش بنی ــی از ش حداقل

ــول/  ــد محص ــت خری ــال 1980، اولوی ــت وزیر، از س ــتور نخس ــب دس ــه  موج ــن ب ــور ژاپ در کش
ــد  ــه  شــرط تأیی ــز ب ــی نی ــره جنوب ــان اســت. در کشــور ک ــی دانش بنی ــا شــرکت های داخل ــات ب خدم
ــا شــرکت های داخلــی اســت. در آلمــان و فرانســه  کیفیــت محصــوالت دانش بنیــان، اولویــت خریــد ب
هــم چنیــن الزامــات اداری وجــود دارد.2 بــه طــور طبیعــی، رئیــس دولــت بــه  عنــوان باالتریــن رکــن 
اجرایــی هــر کشــور، اختیــار الــزام اداری بــه نهادهــای دولتــی را دارد. گفتنــی اســت کــه فرمان هــای 
دولتــی بــر خــاف قوانیــن موضوعــه توســط رئیــس بعــدی قابــل لغــو اســت، ولــی ایــن دســتورهای 

دارای اثــر مطلــوب مرتبــًا تمدیــد شــده اســت.3
ــه  ــی را ب ــرکت های دولت ــا و ش ــی، اداره ه ــون و مقررات ــچ قان ــران، هی ــه در ای ــث این ک ــه بح نتیج
ــد  ــوص بای ــن خص ــه در ای ــد ک ــزم نمی کن ــان مل ــرکت های دانش بنی ــات از ش ــول/ خدم ــد محص خری

دســتورهای اجرایــی مقتضــی صــادر شــود.   

بند دوم. ناهماهنگی در منع واردات  
ــابه  ــوالت مش ــان، واردات محص ــات دانش بنی ــوالت/ خدم ــعه محص ــا توس ــه ب ــی رود ک ــار م انتظ
ــن خصــوص  ــی خاصــی در ای ــع حقوق ــد مشــکل پیشــین، منب ــود.  مانن ــازی ش ــا حداقل س ــف ی متوق
وجــود نــدارد، امــا هیئــت دولــت در تاریــخ 1393/10/03 بــا صــدور مصوبــه ای، وزارت خانه هــای علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری و اقتصــاد را موظــف کــرد کــه آیین نامــه اجرایــی موقعیــت محصــول/ شــرکت های 
دانش بنیــان را تهیــه و تنظیــم کنــد تــا بــه  موجــب آن، در صــورت تضمیــن رفــع نیــاز داخلــی توســط 

ایــن محصــول/ خدمــات، از واردات آن جلوگیــری شــود.4
ــا  ــواد 5 ت ــب م ــه  موج ــد. ب ــرا ش ــم و اج ــه، تنظی ــال 1394 تهی ــان س ــده در پای ــه یادش آیین نام
ــه اعــام نظــر کیفــی در خصــوص  ــاوری اســتان، موظــف ب ــم و فن ــن آیین نامــه، پارک هــای عل 10 ای
محصــوالت دانش بنیــان اســت. پــس از اعــام ارزش اقتصــادی توســط کارشناســان وزارت اقتصــاد، بــه 

1. بابایی فارسانی، حسنی مقدم و فرهادی، پیشین، ص 210.

2-Janke, T., True Tracks: Indigenous cultural and intellectual property principles for putting self-determi-    

 p. 125  ,nation into practice, 2019

 3-Guo, M., Intellectual Property Strategy and Ecosystem Evolution )Doctoral dissertation, University of   

 Cambridge(, 2021, p. 75

4. معصومی، عاطفه و عمار فیضی، »مدل های فرهنگ ســازمانی و شــرکت های دانش بنیان«، فصل نامه علمی ـ تخصصی 

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره پنجم، 1400، ص 70. 
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ــری می شــود و گمــرک جمهــوری  ــات جلوگی ــی، از واردات محصــول/ خدم ــاز داخل ــن نی ــزان تأمی می
اســامی ایــران، موظــف بــه رعایــت ایــن مهــم اســت. 

ــت  ــت و ثب ــکل مانیفیس ــه ش ــه ای ب ــا اظهارنام ــران ب ــامی ای ــوری اس ــرک جمه ــل، گم در عم
الکترونیکــی آن، امــور اداری گمرکــی را انجــام می دهــد. بــه  موجــب مقــررات اداری گمــرک جمهــوری 
ــا قاچــاق کاال و ارز )مصــوب 1392( ریشــه گرفتــه اســت، بــه  اســامی ایــران کــه از قانــون مبــارزه ب
 محــض تســلیم مانیفیســت، بســته بندی بــاز نخواهــد شــد. در مــواردی کــه کاال توســط ملوانــان و بــا 
کشــتی های تجــاری بــا ظرفیــت کم تــر از 500 تــن بــه کشــور وارد می شــود، بــا تغییــر در مانیفیســت، 
تنهــا چنــد قلــم کاال بــه گمــرک اظهــار می گــردد، در صورتــی  کــه در داخــل بســته، کاالی بســیاری 

وجــود دارد. 
ــط  ــه ورود کاال توس ــام آیین نام ــه ن ــری ب ــاص دیگ ــررات خ ــع مق ــن روش، تاب ــه ای واردات کاال ب
ــامان دهی  ــاری( و س ــج تج ــن )لن ــر از 500 ت ــت کم ت ــا ظرفی ــنتی ب ــی س ــناورهای دریای ــان ش ملوان
ــت  ــد اصال ــع تأیی ــود مرج ــل نب ــه دلی ــل، ب ــت. در عم ــوب 1397( اس ــناورها )مص ــازی آن ش و نوس
ــه  ــدل شــده اســت ک ــه ب ــرای واردات بی روی ــه ای ب ــه روزن ــق ب ــن طری ــه ای مانیفیســت، واردات کاال ب
ــرد.1 ــده می گی ــاوری را نادی ــات و فن ــوم، تحقیق ــاد و عل ــای اقتص ــترک وزارت خانه ه ــه مش آیین نام

در واقــع، بــه طریــق قانونــی، کاالی قاچــاق بــه کشــور وارد می شــود. چــون گمــرک، نهــادی تحــت 
تبعیــت از وزارت امــور اقتصــادی اســت، ایــن وزارت خانــه می توانــد بــا تنظیــم مقرراتــی، مرجــع اصالــت 
ــه کشــور  ــان را ب ــق کاالی واردشــده توســط ملوان ــدار دقی ــد مق ــا بتوان ــد ت ــن کن مانیفیســت را تعیی

ــع از واردات بی رویــه شــود.  شناســایی کنــد و مان

بند سوم. ناتوانی در تعیین میزان ریسک   
در فصــل دوم آیین نامــه اجرایــی پــارک علــم و فنــاوری )مصــوب 1395( بــه تشــکیل هیئــت ســه 
نفــره بــرای تعییــن میــزان ریســک فعالیــت اقتصــادی اشــاره  شــده اســت. در عمــل، داوران فنــی کــه 
ــد  ــزان ریســک اقتصــادی طــرح را تعییــن کرده ان ــد، می ــازار اطــاع دارن ــه از وضعیــت ب حســب تجرب
کــه گاهــی اشــتباه اســت.2 آیین نامــه پــارک علــم و فنــاوری، مشــخصات خاصــی بــرای داوران تعییــن 
ــت اقتصــادی را مشــخص  ــی، وضعی ــرف اداری، داوران فن نکــرده اســت و در حــال حاضــر، حســب ع

1. عربی، افســانه، محمودرضا چراغ علی، محمدشــریف شریف زاده و محمدباقر گرجی، »شناســایی و ارزیابی شاخص های 

تجاری سازی دانش با رویکرد بین الملل در شرکت های دانش بنیان شهر تهران«، مدیریت کسب و کار، دوره سیزدهم، 

1400، ص 440. 

2. سپهوند، رضا، صابر تقی پور و معصومه مؤمنی مفرد، »انحصارگرایی تخصصی و انحرافات محیط کاری: تحلیل نقش میانجی 

پنهان سازی دانش با تأکید بر نقش تعدیل  گر انگیزه کار تیمی«، فرآیند مدیریت و توسعه، دوره دوم، 1400، ص 160.
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ــه  ــر در اعــام  نظــر ب ــد کــه بیش ت می کننــد. ایــن داوران تنهــا در مــورد مســائل فنــی تخصــص دارن
ســامانه مالکیــت معنــوی در خصــوص نوآورانــه بــودن طــرح کارآیــی دارد. بــا ایــن  حــال، اظهــار نظــر 
ــی اســت کــه ســنجش ریســک  ایــن داوران در خصــوص اقســام طرح هــا مشــهود اســت. ایــن در حال

اقتصــادی حســب هــر صنعــت متفــاوت اســت. 
ــارک علــم و فنــاوری،  بنابرایــن، در ســکوت آیین نامــه )مصــوب 1395( و عــرف شــکل گرفته در پ
بــرآورد دقیقــی از آینــده اقتصــادی طــرح صــورت نخواهــد گرفــت. بــه ایــن ترتیــب، جــای کارشــناس 
ــه  ــد، ب ــه ای جدی ــدور بخش نام ــا ص ــده ی ــه یادش ــاح آیین نام ــا اص ــد ب ــت و بای ــی اس ــادی خال اقتص
حضــور کارشــناس اقتصــادی در هیئــت داوری تعییــن وضعیــت اقتصــادی رســمیت بخشــند تــا بــرآورد 
ــه »آ.پ« در  ــی ک ــه اختیارات ــه ب ــا توج ــرد. ب ــر صــورت پذی ــای ارائه شــده، دقیق ت اقتصــادی از طرح ه
ــا تصمیــم مدیــران ســازمان  خصــوص تعییــن هیئــت داوری بــه مرکــز اختصــاص داده اســت، تنهــا ب

ــرد. ــن مشــکل اداری را برطــرف ک ــوان ای می ت

بند چهارم. سامانه مؤدیان مالیاتی  
ــوق  ــوارض، حق ــات، ع ــت مالی ــت از پرداخ ــوم »ق.ح.ش«، معافی ــاده س ــد اول م ــب بن ــه  موج ب
گمرکــی، ســود بازرگانــی و عــوارض صادراتــی بــه مــدت پانــزده ســال از حمایت هــای دولتــی نســبت 
بــه شــرکت های دانش بنیــان محســوب می شــود. از طــرف دیگــر، فصــل ششــم »آ.ا.ق« تحــت عنــوان 
ــی  ــت مالیات ــه معافی ــود، ب ــامل می ش ــا 22 را ش ــواد 19 ت ــه م ــی ک ــی و گمرک ــای مالیات معافیت ه
شــرکت های دانش بنیــان اشــاره دارد. ایــن منابــع حقوقــی بــه اداره امــور مالیاتــی ابــاغ  شــده و ایــن 

ســازمان موظــف بــه رعایــت ایــن مهــم اســت. 
از ســال 1397 و در جریــان تحــول در نظــام الکترونیکــی مالیاتــی، طبقه بنــدی مشــاغل 
حســب اســتانداردهای »آیســیک 5«1 و »اینتاکــد«2 انجــام شــد. ظاهــراً ایــن اســتانداردها بــر اســاس 
ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــه نق ــت ک ــده اس ــام  ش ــا انج ــطح دنی ــاغل در س ــدی مش ــن رتبه بن متداول تری
ــه  ــا ب ــی اســت، ام ــدی، خــارج از پژوهــش کنون ــه رتبه بن ــن روی ــی دارد.3 بحــث در خصــوص ای فراوان

ــدی  ــی طبقه بن ــتم بین الملل ــی سیس ــف International Standard Industrial Classification یعن ــیک«، مخف ــد »آیس 1.ک

اســتاندارد صنایــع اســت. کدگــذاری بــه عنــوان روش ســاده و دقیــق بــرای تعییــن هویــت کاال، قطعــات، مــدارک و امــوال، 

ــی رود. ــه کار م ــن ب ــای تأمی ــرکت ها و زنجیره ه ــطه ش ــه در س ــت ک سال هاس

ــرد.  ــورت می گی ــغلی ص ــت ش ــواع فعالی ــدی ان ــاال در طبقه بن ــز ب ــت و تمرک ــش دق ــور افزای ــه منظ ــی ب ــد مالیات 2. اینتاک

مدیــران تمامــی مشــاغل اعــم از اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی موظــف هســتند پــس از راه انــدازی شــغل خــود، بافاصلــه کــد 

مالیاتــی را بگیرنــد کــه منحصــر بــه شــغل خودشــان اســت. اگــر بــدون داشــتن کــد مالیاتــی، معاملــه ای صــورت بگیــرد، جــرم 

محســوب و شــرکت جریمــه می شــود.

3. سپهوند، تقی پور و مؤمنی مفرد، پیشین، ص 160.

شــرکت های  از  حمایــت  اداری  چالش هــای  واکاوی 
آن  اصــاح  راهکارهــای  و  دانش بنیــان 
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ــخص  ــان مش ــرکت های دانش بنی ــگاه ش ــه، جای ــن روی ــه در ای ــود ک ــا می ش ــه اکتف ــن نکت ــر ای ذک
نیســت. بنابرایــن، شــرکت های دانش بنیــان هنــگام ارائــه اطاعــات بــه ســازمان امــور مالیاتــی کــه بــه 
 صــورت الکترونیکــی انجــام می شــود، مجبــور بــه انتخــاب فعالیــت خــود حســب دو اســتاندارد یادشــده 

ــدارد.1 ــان ن ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــی ب ــه جایگاه ــتند ک هس
ــان«  ــه اقســام »دانش بنی ــواه، شــرکت ها را ب ــواه ناخ ــی خ ــور مالیات ــازمان ام ــب، س ــن ترتی ــه ای ب
ــد  ــان  مانن ــرکت های دانش بنی ــی ش ــبه مالیات ــت و محاس ــرده اس ــک نک ــان« تفکی ــر دانش بنی و »غی
ــرا  ــی الزم االج ــع حقوق ــون »ق.ح.ش« و »آ.ا.ق« از مناب ــد. چ ــد ش ــام خواه ــادی انج ــرکت های ع ش
ــا  ــا ب ــه اصــاح اســتاندارد رتبه بنــدی مشــاغل هســتند ت ــی، موظــف ب ــور مالیات هســتند، ســازمان ام
ــه اداری  ــن، روی ــد. بنابرای ــال کن ــا را اعم ــی آن ه ــت مالیات ــان، معافی ــایی شــرکت های دانش بنی شناس
در پیش گرفتــه شــده در ســازمان امــور مالیاتــی بــا الزامــات دو منبــع حقوقــی یادشــده تفــاوت دارد و 

بایــد آن را اصــاح کــرد. 

گفتار چهارم. مشکالت مربوط به مالکیت معنوی  
مهم تریــن جنبــه حقوقــی حمایــت از آثــار بدیــع، اعطــای ســند مالکیــت معنــوی بــه مالــک طــرح 
ــر  ــًا ب ــان عمدت ــدت مشــخص اســت. شــرکت های دانش بنی ــه م ــت انحصــاری آن ب ــت از فعالی و حمای
ــوط  ــون مرب ــح قان ــع اســتوار اســت و در صــورت اجــرای صحی ــای بدی ــوی طرح ه ــت معن ــه مالکی پای
می تــوان بــه حمایــت واقعــی از ایــن شــرکت ها اطمینــان داشــت. البتــه »ق.ح« بــه نظــر بــه روز نبــوده 
و نیازمنــد اصاحاتــی در ایــن خصــوص اســت. بــا وجــود ابهام هــای قانــون یادشــده، مشــکات اداری 

بــر ســر اجــرای آن وجــود دارد کــه بــه آن اشــاره می کنیــم. 

بند اول. رویه مرکز مالکیت معنوی   
ــا در  ــی و برخــی تناقض ه ــعار قانون ــود اش ــا وج ــات، ب ــورد اختراع ــاد »ق.ح« در م ــه  موجــب مف ب
مــورد نحــوه محاســبه مبــدأ زمــان حمایــت، در عمــل، بیســت ســال حــق انحصــاری تولیــد محصــول 
از زمــان تســلیم اظهارنامــه بــه مختــرع داده  شــده اســت. ایــن مــدت  زمــان بــرای آثــار تألیفــی تــا 50 
ســال پــس از فــوت پدیدآورنــده اســت. در صــورت تأمیــن منابــع مالــی و دیگــر حمایت هــا، ایــن حــق 

ــه ایجــاد کســب  و کار تولیــدی پرســود بــدل شــود.  می توانــد ب
ــراد  ــه اف ــتند ک ــه کار هس ــغول ب ــور مش ــادی در کش ــان زی ــرکت های دانش بنی ــون ش ــم  اکن ه
خــاق، حاصــل طرح هــای بدیــع خــود را ابتــدا در قالــب اختــراع در ســامانه ثبــت مالکیــت گــزارش 

1. سعدآبادی، علی اصغر، فهیمه آزموده و کیارش فرتاش، »اقدام پژوهی رویداد استارتاپی )شتاب( خاتون: بررسی نقش های 

دوگانه خانوادگی و اجتماعی زنان«، سیاست نامه علم و فناوری، دوره سوم، 1400، ص 10.
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ــراع،  ــت اخت ــه ثب ــوی )گواهی نام ــت معن ــند مالکی ــانه، س ــی های کارشناس ــس از بررس ــد و پ می دهن
گواهــی ثبــت طــرح بدیــع و هــر ســندی کــه توســط مرکــز مالکیــت معنــوی بــرای خالــق اثــر بدیــع 
صــادر می شــود( بــرای ایــن افــراد صــادر می شــود. ســپس بــا حمایت هــای دولتــی/ بخــش خصوصــی، 
ــب  ــد مناســبی نصی ــی، درآم ــه مال ــه در صــورت توجی ــد ک ــدازی می کن ــط را راه ان کســب  و کار مرتب
صاحــب اختــراع می گــردد. در آثــار سفارشــی یــا مــواردی کــه مســتخدمان بــه دســتور کارفرمــا، اثــری 

ــود.1 ــوب می ش ــرح محس ــب ط ــفارش دهنده، صاح ــا س ــا ی ــد، کارفرم ــع می آفرینن بدی
در صــورت ثبــت کامــل یــا ناقــص طــرح نوآورانــه )اختــراع یــا هر طــرح بدیــع بــه  اســتثنای تألیفات 
و نتایــج تحقیقــات علمــی( در ســامانه مالکیــت معنــوی قــوه قضاییــه می تــوان بــه مبــدأ زمانــی ثبــت 
ــع،  ــرد.2 در واق ــری ک ــع را پی گی ــرداری و ســرقت از طــرح بدی برخــط طــرح اســتناد جســت و کپی ب
زمــان ثبــت در ســامانه مالکیــت معنــوی، خــود، دلیلــی بــرای اثبــات مالکیــت امــوال فکــر محســوب 
ــار هنــری، تألیفــات، ترجمــه و تحقیقــات علمــی، مشــمول  می شــود. همــان  طــور کــه ذکــر شــد، آث
ثبــت در ســامانه مالکیــت معنــوی نیســت، امــا حقــوق مالکیــت فکــری شــامل آن هــا نیــز می شــود. 
ــرداران  ــه مؤلــف اســت، کپی ب اگــر بتــوان اثبــات کــرد کــه نوشــته های پیــش از چــاپ نیــز متعلــق ب

آن بــه مجــازات محکــوم خواهنــد شــد.
»ق.ح« را تقریبــًا می تــوان تنهــا منبــع حقــوق موضوعــه در خصــوص حمایــت دولتــی از مالکیــت 
معنــوی دانســت. مرکــز مالکیــت معنــوی قــوه قضاییــه نیــز در چارچــوب ایــن قانــون، مقــررات اداری 
خــود را تنظیــم کــرده اســت کــه ضمــن همــکاری بــا مراکــز پــارک علــم و فنــاوری، بــرای طرح هــای 
ــه طرح هــای  ــع، ســند صــادر می کنــد. مــدت  زمــان حمایتــی کــه در ســند ذکــر شــده، بســته ب بدی
ــرای  ــوی اســت. ب ــت معن ــز مالکی ــم مرک ــه اداری مبه ــه نشــان دهنده روی ــاوت اســت ک ــف متف مختل
ــی  ــال؛ برخ ــع، ده  س ــی بدی ــوان طرح ــه  عن ــنپ3 ب ــب  و کار اس ــرح کس ــت از ط ــدت حمای ــال، م مث
ــای توســعه ای، بیســت  ســال و  ــان تاشــو، بیســت  ســال؛ طرح ه ــل طــرح فرم ــات کوچــک مث اختراع
اختراعــات صنعتــی، ســی  ســال اســت کــه ایــن آمــار بــا بررســی چندیــن ســند مالکیــت معنــوی بــه 
دســت آمــده اســت.4 اکنــون ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه مبنــای حقوقــی از تصویــب چنیــن مــدت 

حمایتــی چیســت؟ 

1. پیلوار، رحیم، فلسفه حق مالکیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1393، ص 432. 

2. در تفســیر موّســع از »ق.ح« و بررســی چند پرونده حقوقی، در صورت اثبات وجود طرح بدیع و ثبت نشدن آن، کپی بردار به 

مجازات مندرج در »ق.ح« محکوم می شود. 

3-Snapp.

4. کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب یـا پیـشه در تجارت، تهران: مرکز انتشارات جهاد  دانشگاهی  شهید  بهشتی، چاپ 

اول، 1394، ص 54. 
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بــه نظــر می رســد »ق.ح« بــه  صــورت مبهــم در ایــن خصــوص صحبــت کــرده و جزئیــات آن بــه 
وضــع مقــررات اداری مرکــز مالکیــت معنــوی ســپرده  شــده اســت. در »ق.ح« از مــدت حمایــت ســی  
ــی  ــای قانون ــال، مبن ــی س ــر از س ــای غی ــد مدت ه ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــده اس ــت ش ــاله صحب س
نــدارد. از طــرف دیگــر، بــا توجــه بــه این کــه مرکــز مالکیــت معنــوی، زیرمجموعــه قــوه قضاییــه اســت، 
در تفســیر مســائل حقوقــی اهلیــت دارد. در ایــن میــان، احتمــال دارد کــه تعییــن مــدت  زمان هــای 
ــان  ــدت  زم ــه باشــد. درج م ــز سرچشــمه گرفت ــارات اداری مرک ــون و از اختی ــاوت در ســکوت قان متف

ــود.  ــی ش ــان تلق ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــش حمای ــد کاه ــز می توان ــت نی ــاه حمای کوت
ــون،  ــکوت قان ــد و در س ــری بیاب ــای حقوقی ت ــت، مبن ــدت حمای ــه اواًل م ــاز اســت ک ــن، نی بنابرای
ــدت  ــه ســبب م ــا ب ــود ت ــن ش ــره تعیی ــل خب ــا اه ــم در مشــورت ب ــن موضــوع مه ــررات اداری ای مق
ــا  ــن ب ــد. هم چنی ــش نیاب ــت کاه ــه فعالی ــان در ادام ــرکت های دانش بنی ــزه ش ــدک، انگی ــت ان حمای
ــوه  ــه اگــر ق ــد. البت ــت صراحــت یاب ــان حمای ــد تعییــن مــدت  زم ــر بای ــن مقــررات اداری دقیق ت تدوی
ــا  ــرای آن ب ــید، اج ــری می بخش ــمیت بهت ــان، رس ــدت  زم ــن م ــه ای ــاح »ق.ح« ب ــن اص ــه ضم مقنن
ــم  ــررات اداری خــاف آن تنظی ــد مق ــوی نمی توان ــت معن ــز مالکی ــود و مرک ــن ب ــر ممک ــهولت بهت س

کنــد.

بند دوم. کارگروه رسیدگی به شکایات  
بیــان شــد کــه گاهــی شــتاب دهنده های خصوصــی پــس از اعــام بازدهــی نداشــتن طــرح، بعدهــا 
ــه شــتاب دهنده خصوصــی کــه تنهــا طرح هــای پیــش از  ــه روی ــا توجــه ب ــد. ب از آن اســتفاده می کنن
ــگاری اســتفاده  ــد جرم ان ــر چن ــا ممکــن اســت. ه ــا بعده ــن طرح ه ــرد، اســتفاده از ای ــت را می پذی ثب
ــه دلیــل صراحــت نداشــتن  ــع از »ق.ح« امــکان دارد، ب از طرح هــای ثبت ناشــده حســب تفســیر موّس
ــن  ــت. در ای ــر اس ــیار زمان ب ــوزه بس ــن ح ــکایات ای ــه ش ــیدگی ب ــوص، رس ــن خص ــذار در ای قانون گ
مواقــع، بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری و قــوه  قضاییــه، هیئــت داوری کــه پیش تــر توضیــح داده 

شــد، نظــر کارشناســی را بیــان و شــعبه حقوقــی دادگســتری بــر اســاس آن رأی صــادر می کنــد.1
گفتنــی اســت کیفیــت اظهــار نظــر هیئــت داوری در بیش تــر مــوارد، مــورد قبــول طرفیــن نیســت. 
ــدک  ــرات ان ــص دارد و تغیی ــرح تخص ــوآوری ط ــای ن ــوص جنبه ه ــر در خص ــده بیش ت ــت یادش هیئ
ــد در هیئــت داوری پذیرفتــه شــود. از طــرف دیگــر، در صــورت ثبــت  ــه ســهولت می توان در طــرح، ب
نشــدن طــرح در ســامانه مالکیــت معنــوی بایــد بــه دست نوشــته هایی اکتفــا کــرد کــه تنهــا در خــود 
شــتاب دهنده ثبــت  شــده و بنابرایــن، ادلــه اثبــات دعــوا کامــًا از بیــن رفتــه اســت. بنابرایــن، حقــوق 

پدیدآورنــده بــه ســهولت از بیــن مــی رود. 

1. خدمت گزار، محســن، فلســفه مالکیت فکری، تهران: میزان، چاپ دوم، 1391، ص 75. 
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برای رفع این مشکل، راهکارهایی پیشنهاد می شود:
ــد و  ــت کن ــوی را تربی ــت معن ــا مالکی ــط ب ــی مرتب ــته کارشناس ــد رس ــتری بای 1. وزارت دادگس

ــرد. ــلب ک ــد س ــرداری بای ــوص کپی ب ــی را در خص ــت داوری فن ــر هیئ ــار نظ ــت اظه صاحی
2. مرکــز پــارک علــم و فنــاوری بایــد طرح هــا را پیــش از اعــام بــه  شــتاب دهنده های خصوصــی 

ثبــت کنــد تــا در صــورت کپی بــرداری بــه  عنــوان ادلــه اثبــات دعــوا قــرار گیــرد. 
3. پــارک علــم و فنــاوری بایــد عــاوه بــر مجازات هــای قضایــی، تنبیــه اداری نیــز بــرای 

بگیــرد. نظــر  در  حــوزه  ایــن  در  متخلــف  شــتاب دهنده های 
ــی از  ــه راحت ــد ب ــا ســرمایه کان می توانن ــی کــه شــتاب دهنده های خصوصــی ب در وضعیــت کنون
ــرای  ــع ب ــدگان طرح هــای بدی ــان و پدیدآورن ــزه مخترع ــد، انگی ــرداری کنن طرح هــای ارائه شــده کپی ب

نــوآوری کاهــش  یافتــه اســت کــه ایــن مــورد هرگــز مطلــوب نیســت. 

بند سوم. رهن گذاری اسناد   
در اصطــاح حقوقــی، توقیــف بــه معنــای بازداشــت کــردن یــک وســیله اســت. توقیــف امــوال بــه 
ــه  ــده می شــود. در اصطــاح حقوقــی، توقیــف ب معنــای بازداشــت وســیله توســط قــوای دولتــی خوان
محکــوٌم  علیــه خوانــده می شــود. منظــور از محکــوٌم  علیــه، کســی اســت کــه حکــم بــه زیــان وی صــادر 
شــده اســت. در واقــع، توقیــف امــوال از نظــر حقوقــی بــه بازداشــت دارایــی شــخصی اطــاق شــده کــه 
حکــم بــه زیــان وی صــادر گردیــده اســت. بحــث در مــورد قابــل توقیــف بــودن امــوال فکــری بســیار 
گســترده اســت. قانون گــذار تنهــا در تبصــره مــاده 65 »ق.ا.ح« بــه منــع توقیــف آثــار تألیفــی و ترجمــه 

پیــش از انتشــار تصریــح کــرده اســت. 
ــت  ــه قابلی ــی هســتند ک ــان اموال ــکاران، خواه ــم اســت و طلب ــری مبه ــوال فک ــت ام ــزان مالی می
نقدشــوندگی بهتــری داشــته باشــند. در خصــوص توقیــف امــوال معنــوی نمی تــوان مــاده  قانونــی نافــی 
ــه لحــاظ اثــر آن  آن یافــت. بحــث در ایــن خصــوص، اندکــی خــارج از پژوهــش کنونــی اســت، امــا ب
ــن امــوال صحبــت شــده  ــان، مختصــری در خصــوص توقیــف ای ــت از شــرکت های دانش بنی ــر حمای ب
اســت. دیــوان عالــی کشــور نیــز در ایــن مــورد، رأی وحــدت رویــه صــادر نکــرده اســت. بــا ایــن حــال، 
ــوی  ــت معن ــظ مالکی ــدور، حف ــی را حتی المق ــه قضای ــوان روی ــی، می ت ــای حقوق ــی مثال ه در بررس

دانســت. در ایــن خصــوص بــه مثــال زیــر توجــه شــود: 
در شهرســتان کرمانشــاه، بــه موجــب دادنامــه 139009970906010129 بــرای مطالبــه مهریــه، 
شــرکت دانش بنیــان کــه مدیرعامــل و رئیــس هیئــت  مدیــره آن، مختــرع همــان طــرح تولیــدی بودنــد، 
دادگاه چنیــن حکــم داد کــه 48 درصــد ســهام بــرای دیــون مهریــه مدیرعامــل بــه همســرش واگــذار 

شــرکت های  از  حمایــت  اداری  چالش هــای  واکاوی 
آن  اصــاح  راهکارهــای  و  دانش بنیــان 
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شــده و بــه جهــت حمایــت قانــون از مخترعــان، اداره ایــن شــرکت بایــد در اختیــار دو نفــر یادشــده 
باشــد کــه مجمــوع ســهام آن هــا تــا مــدت ســی ســال بایــد حداقــل 51 درصــد باقــی بمانــد و یــک 
ــهم  ــا س ــد. تنه ــی مان ــود باق ــای خ ــه  ج ــت و ب ــق داش ــرف تعل ــریک بی ط ــه ش ــده ب ــد باقی مان درص
مدیرعامــل از 58 درصــد بــه 11 درصــد تقلیــل یافــت کــه بــه کمــک 40 درصــد ســهم رئیــس هیئــت  

مدیــره، در مقــام 51 درصــد مخترعــان طــرح باقــی بمانــد.1
از بحث هــای بیان شــده چنیــن مشــخص شــد کــه حــق  و حقــوق کامــل مالکیــت فکــری قابلیــت 
مصــادره نــدارد. مثــًا عامــت تجــاری، قابلیــت توقیــف و ضمانت گــذاری نــدارد. تنهــا در صورتــی حــق 
مصــادره دارد کــه فعالیــت اقتصــادی مرتبــط بــا مالکیــت فکــری بــه مرحلــه بازدهــی رســیده باشــد. 
ــر اثــر فکــری، قابلیــت توقیــف نــدارد، امــا قابلیــت واگــذاری دارد. تنهــا راه  حــق سی ســاله مختــرع ب

 حــل مصــادره امــوال فکــری، نخســت، منافــع مالــی آن اســت کــه مثال هایــی از آن ذکــر شــد. 
بــرای نمونــه، یــک نشــان تجــاری، اگــر بــه مرحلــه بازدهــی مالــی رســیده باشــد، بخشــی از عوایــد 
و درآمــد آن قابــل مصــادره اســت. میــزان دقیــق تصــرف در ایــن درآمــد را قانــون مشــخص کــرده و 
ــروش  ــت ف ــه قابلی ــی  ک ــر در صورت ــن شــود. اصــل اث ــد تأمی ــز بای ــر نی ــک اث ــای زندگــی مال هزینه ه
ــان  ــن دانش بنی ــا قوانی ــه ب ــه و شــرکتی ک ــک کارخان بخشــی از آن وجــود داشــته باشــد، هم چــون ی
تشــکیل  شــده اســت، بایــد بــه  گونــه ای مصــادره شــود کــه مدیریــت مالــک اثــر نســبت بــه آن باقــی 
بمانــد. مثــًا 49 درصــد شــرکت بــه نفــع طلبــکار مصــادره یــا بــه مزایــده گــذارده می شــود. بــه  جــز 

ــدارد.    ــوال فکــری وجــود ن ــف ام ــرای توقی ــری ب ــای بیان شــده، راه دیگ مثال ه
بنابرایــن، خــط قرمــز قانــون در ورود بــه حقــوق مالکیــت معنــوی، حفــظ نــام آن هــا و ســی ســال 
ــق  ــه  ح ــه ب ــود ک ــاز نب ــود، مج ــوب می ش ــق زن محس ــه، ح ــه مهری ــا این ک ــت. ب ــن اس ــق طرفی ح
مالکیــت اصلــی طــرح وارد شــود. عــرف حقوقــی، تنهــا اجــازه محــدود ورود بــه  حــق مالکیــت معنــوی 

را بــه  گونــه ای داد کــه حقــوق افــراد حفــظ و باقــی طلــب مهریــه، از منابــع دیگــر جبــران شــود. 
ــه کام از آن گذشــتیم.  ــز از اطال ــرای پرهی ــه ب ــورد موجــود اســت ک ــن م ــای دیگــر در ای مثال ه
تنهــا بــه ذکــر ایــن نکتــه اکتفــا می شــود کــه توقیــف منافــع مــادی امــوال معنــوی بــه ســهولت انجــام 
ــل  ــون قاب ــه ســبب دی ــز ب ــوی نی ــوال معن ــادی، ام ــع م ــودن مناف ــی نب ــا در صــورت کاف می شــود، ام

مصــادره اســت. 
بنابرایــن، قابلیــت رهن گــذاری اســناد مالکیــت معنــوی از دیــدگاه حقوقــی و اداری تقریبــًا منتفــی 
ــند  ــذاری س ــن، رهن گ ــتان و ژاپ ــون انگلس ــورهایی هم چ ــه در کش ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای اس
مالکیــت فکــری از نظــر حقــوق اداری پذیرفتــه  شــده اســت و هــم  اکنــون جریــان دارد.2 در ایــران کــه 

1. میرحســینی، سید حســن، حقوق مالکیت صنعتی )جلد 3(، تهران: میزان، 1391، ص 43. 

2. اخگر، بابک و سیمین عباسی، مدیریت حقوق مالکیت فکری، تهران: جنگل، چاپ اول، 1391، ص 54.
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شــرکت های دانش بنیــان ممکــن اســت ســرمایه چندانــی نداشــته باشــند و تنهــا دارایــی آن هــا همــان 
مالکیــت معنــوی اســت، رهن گــذاری آن از قبــال دریافــت وام و دیگــر تســهیات ناممکــن اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه رویــه حقوقــی در ایــن خصــوص مبهــم اســت و در چنیــن ســکوتی، عــرف اداری 
نیــز از پذیــرش آن معــذور اســت. البتــه بــا توجــه بــه تفســیرهای حقوقــی کــه بیــان شــد، بــا اختیــارات 

ــه رســمیت شــناخت.  ــوان چنیــن مــوردی را ب ــران ســازمان ها می ت مدی
در وضعیتــی کــه قوانیــن موضوعــه در ایــن خصــوص صراحــت ندارنــد، تصمیــم مدیــران ســازمان ها 
ــود.  ــد ب ــی خواه ــح و حقوق ــًا صحی ــن، کام ــال ره ــوی از قب ــت معن ــند مالکی ــا رد س ــرش ی ــه پذی ب
ــدور  ــا ص ــود و ب ــش گام ش ــم پی ــوع مه ــن موض ــه ای ــی اداری ب ــرای رسمیت بخش ــد ب ــت می توان دول
ــوه قضاییــه نیــز  ــد. ق ــن وثیقــه فرابخوان ــرش ای ــه پذی بخش نامــه ای، اداره هــا و بانک هــای دولتــی را ب
حســب مقــررات اجرایــی می توانــد دادگســتری را بــه پذیــرش ایــن اســناد وادارد. در صــورت رســمیت 
یافتــن ایــن اســناد در نظــام اداری دولتــی می تــوان بــه رشــد اعتبــار آن نــزد شــرکت های خصوصــی 
امیــد داشــت کــه البتــه ایــن کار مهــم بــا همکاری هــای دولتــی تقویــت خواهــد شــد. در ایــن صــورت، 
ــوان از شــرکت های دانش بنیــان بهتــر  ــه اســناد مالکیــت معنــوی می ت ــر ب ضمــن اعتباربخشــی بیش ت

حمایــت کــرد.

شــرکت های  از  حمایــت  اداری  چالش هــای  واکاوی 
آن  اصــاح  راهکارهــای  و  دانش بنیــان 
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نتیجه گیری
جنبه هــای تقنینــی سیاســت حمایتــی از شــرکت های دانش بنیــان ضعیــف اســت و  اجــرای ایــن 
ــز  ــای اداری نی ــون، ناهماهنگی ه ــدارد. در ســکوت قان ــی ســازگاری ن ــا زیرســاخت های کنون ــن ب قوانی
مشــهود اســت کــه در مجمــوع، موجــب عقیــم مانــدن سیاســت های حمایتــی دولــت از شــرکت های 
ــت از  ــیر حمای ــا در مس ــن نهاده ــتقیم ای ــت مس ــرای حرک ــن، ب ــت. بنابرای ــده اس ــان ش دانش بنی
ــود.  ــاد ش ــرکت ها ایج ــن ش ــرای ای ــروع ب ــی و مش ــای اساس ــد انگیزه ه ــان بای ــرکت های دانش بنی ش
ــی  ــاد اجرای ــن نه ــوان عالی تری ــه  عن ــت ب ــط دول ــی توس ــای اجرای ــی بخش ه ــی تمام ــون هماهنگ چ
ــرکت های  ــا از ش ــق حمایت ه ــرای دقی ــرای اج ــف ب ــای مختل ــن نهاده ــد بی ــرد، بای ــورت می پذی ص

ــت.  ــر اس ــی امکان پذی ــای دولت ــا فرمان ه ــا ب ــه تنه ــرد ک ــاد ک ــی ایج ــان هماهنگ دانش بنی
بر این اساس، پیشنهادهای این پژوهش به این شرح است:

ــرای رتبه بنــدی شــرکت ها،  ــا تعییــن متولــی تخصصــی ب ــه قــوه مجریــه پیشــنهاد می شــود ب 1. ب
صــرف مالکیــت در شــرکت های شــتاب دهنده را معیــار امتیــاز پژوهشــی قــرار ندهــد و معیــار بازدهــی 

کامــل طــرح را معیــار امتیــاز قــرار دهــد. 
ــی  ــس را در بایگان ــای پیش نوی ــود طرح ه ــنهاد می ش ــاوری پیش ــم و فن ــارک عل ــز پ ــه مراک 2. ب
الکترونیکــی ثبــت و ذخیــره کنــد تــا در صــورت هــر گونــه ســوء اســتفاده از آن، بــه  عنــوان ادّلــه اثبــات 

دعــوا قــرار گیــرد. 
3. بــه مراکــز پــارک علــم و فنــاوری پیشــنهاد می شــود بــرای تعییــن آینــده اقتصــادی طرح هــای 

بدیــع، از کارشناســان اقتصــادی بهــره ببرنــد. 
ــای  ــازوکار حمایت ه ــاح س ــا اص ــود ب ــنهاد می ش ــاوری پیش ــات و فن ــوم، تحقیق ــه وزارت عل 4. ب
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــا پ ــرکت ها را ب ــن ش ــه ای ــع، رابط ــای بدی ــتاب دهنده از طرح ه ــرکت های ش ش

بــه  صــورت افقــی و از نــوع همــکاری قــرار دهــد، نــه از نــوع عمــودی و تبعــی. 
5. بــه وزارت امــور اقتصــادی پیشــنهاد می شــود بــا صــدور بخش نامــه ای، معیــار اصالــت 
مانیفیســت های گمرکــی را تعییــن کنــد تــا روزنــه واردات غیــر مجــاز محصــوالت مشــابه دانش بنیــان 

ــرود. از بیــن ب
6.  بــه وزارت امــور اقتصــادی پیشــنهاد می شــود بــا صــدور بخش نامــه ای، ســازمان امــور مالیاتــی 
ــدف  ــا ه ــان ب ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــاغل، ب ــته بندی مش ــار دس ــاح معی ــا اص ــد ب ــزم کن را مل

ــد.  ــرار ده ــژه ق ــی وی ــی، جایگاه ــای مالیات ــدی از معافیت ه بهره من
7. بــه وزارت دادگســتری پیشــنهاد می شــود رســته مالکیــت معنــوی را بیــن کارشناســان تربیــت 

کنــد تــا ســرقت های ایــن حــوزه بــه  صــورت فنــی مشــخص شــود.
8. بــه مســئوالن بانــک مرکــزی پیشــنهاد می شــود بــا صــدور بخش نامــه ای بــه قابلیــت 



36

ــه قــوه قضاییــه و دیگــر  رهن گــذاری اســناد مالکیــت معنــوی رســمیت ببخشــند. پیشــنهاد مشــابه ب
ــود.  ــز داده می ش ــی نی ــای دولت ارگان ه

9. بــه مرکــز مالکیــت معنــوی قــوه قضاییــه پیشــنهاد می شــود در ســکوت »ق.ح« و داشــتن اختیــار 
اداری در خصــوص تعییــن مــدت زمــان حمایــت، ضمــن مشــورت بــا اهــل  فــن، مــدت  زمانــی منطقــی 

بــرای حمایــت از آثــار نوآورانــه مختلــف تعییــن کنــد. 
10. بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری پیشــنهاد می شــود هــر ســاله برحســب میــزان تــورم، 

ــد. ــخص کن ــع را مش ــای بدی ــتاب دهنده در طرح ه ــرکت های ش ــهم ش ــرمایه گذاری و س ــزان س می

ــی اختیارات شوراهای  آسیب شناس
اسامی از منظر تفکیک امور ملی و محلی
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Analysis of administrative challenges of supporting 
knowledge ـ based companies and ways to improve it 
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Abstract:
Having the technology of knowledge ـ based products, depending on the type of 
industry, can give a lot of power to governments, and therefore it is necessary to sup-
port these companies. The legislature has also required the government to support 
these companies, but due to administrative inconsistencies and the lack of some in-
frastructure, these protections have not yielded the expected returns. In this descrip-
tive ـ analytical study, the administrative challenges of supporting knowledge ـ based 
companies were investigated. It was concluded that the custodian of the companies’ 
rating is not very specialized and considers only the ownership of the accelerator 
company as a criterion for the research score, which only leads to the presence and 
enjoyment of the benefits of knowledge ـ based companies by parent companies that 
do not have the expected return. On the other hand, some of the benefits provided to 
knowledge ـ based companies have in practice been ineffective by other institutional 
administrative regulations. The Tax Affairs Organization, by incorrect division of 
jobs, has deprived the knowledge ـ based companies of the benefit of tax exemption
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benefits, and the Customs of the Islamic Republic of Iran, by enacting regulations 
to protect sailors, has allowed the import of goods similar to knowledge ـ based 
products into the country. In the silence of the law, intellectual property cannot be 
mortgaged and there is a need to administratively consider such a privilege for the 
said property, which is a kind of protection for knowledge ـ based companies.

Keywords: Knowledge ـ Based Companies, Intellectual Property, Growth Centers, 
Accelerator, Administrative Challenges.


