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کالمی دیگر:

دولت و شرکت اهی دانش بنیان
چنددد س سددات اسدد کددن اددخای تددخد عخمیددد ع مدد ا ح قددخ شددرک یددای دااددن بنیدداآ بیددرتآ مددد اسدد
در ا ددس شددرک یددا بددا ب ددر ایددری ا عخاامندددی یددای ا ددراد عددام ت عامددل ت حما دد یمددن اابددن دتمدد
بخش ا ایا یای با ار داتل ت بعض کشخریای تارج پاسخ داد م شخد .
منبددت عخمیددد ااادداا ای عددام ت عامددل معمددخول ا ادیددای دتمتدد ت ددا تاباددتن بددن دتمدد یاددتندن دااشدد،ای ا ن
ااادددتیتخیای عحقیقددداع ت دددس تراادددنن ت سددداتتاریای حددداکمیت کدددن مندددابت ا ددد بدددرای ع میدددت ت عخمیدددد
ایددرتی ااادداا یاددتند ن بددا سددرما ن اددااری یددای باددیار دداد ت درا مدددآ ا ددس ا ددراد عربیدد ت مدداد شددد
اادددد .دااشددد،ای ای ع دددخ پنشددده ت دااشددد،ای ای مدددرعب بدددا ت راآ ع دددخ عحقیقددداع ت دددس تری ن ااادددتیتخ
عحقادددقاع پاسدددتخر ااادددتیتخ عحقیقددداع را ی زتابادددتن بدددن ت ارآ کشددداتر ی ن سدددا ماآ ااتقدددات تدددخآ ت

سدددا ماآ اادددریی اعمددد زتابادددتن بدددن دتمددد
ساتتاریا

م دددخری اسددددم ا دددراآ  .م ددددا یدددای بدددار چندددیس

مخمد ایرتی ااااا کار مد یاتند.

اچدددن دتمددد

م دددخری اسددددم ا دددراآ اا دددا داد اسددد ن بادددیار مشدددابن ر تاریدددای کشدددخریای ربددد

پیشر تن ت ا کشخریای در حات عخسعن پیشر

اآ مثل کر نخب ن بر لن مامنی ت ...اس .

امدددا اچدددن مدددس کدمددد د ،دددر مددد تدددخاامن عرددداتآ عم هدددرد دتمددد یدددا در ا دددراآ ت آ کشخریاسددد .دت
مخسادددن بدددنرک بیخعهنخمدددخیی ااادددتیتخ پاسدددتخر ت مخسادددن عخمیدددد تاکادددس را ی حددددتد  04-04سدددات بدددل
دارتیددای بیخمخی ددر مددخرد ایا کشددخر مثددل اااددخمیس ن تاکاددس یددای دامدد ن تاکاددس یددای ااادداا را مدد
سددداتتند .مدددرد ا دددراآ بدددا تاکادددس یدددای عخمیددددی را ی ت پاسدددتخر تاکادددینن شدددد ت مدددا اتمدددیس کشدددخریا

بددخد در منهقددن کددن بددن یددد عددامیس ا مندد مددرد بددا عخمیددد تخدمدداآ رسددید ت ا ددس ا تخددار بددن اددا ا ددس
مخساددداآ بدددنرک عخمیددددی زبددد شدددد سدددا ماآ ااتقدددات تدددخآ یددد عخمیدددداآ اع دددا تری ا دددر ترد یدددای
تددخا در  04-03سددات بددل داشدد ت اتمددیس سددا ماآ اسددتاادارد ع مدد ااتقددات تددخآ در منهقددن ددر

سددیا

بخد.
ا ددس مخسادداآ یددر ا عخمیددد ددر ترد یددای م دد ن ااادداآ یددای کار مددد یدد عخمیددد میهرداددد ت عرکیددد
تددخب ا دااشدد،ای ا ت مخسادداآ ددس ترااددن پاسددخ اددخی ایا یددای کشددخر مدد بددخد .عددا ا نهددن شددی خر تددخد
اددخای شددرک یددای دااددن بنیدداآ بددن دددا در مددد  .در دااشدد،ای ت مخسادداآ تاباددتن بددن دتمدد ن عاممدداآ
عامددل ا ددس دددا را شددنیداد ت بددا دعددخآ دتم د یددا بددن میددداآ عمددل مداددد کددن بنوددر م د
یدد کرداددد ن امددا مددد ر

ددد کاریددای تددخب

ع مدد کشددخرن ا ددس مادد ن را یمددن اابددن اد ددد .یمدداآ د یددا کددن چددر یددای

ع مدد حددخ یددای اساسدد کشددخر را مدد چرتااندددن ا مخسادداآ تددارج شددداد عددا چددر یددای کددخچهتری را
امددا ا ددس باربددن اددا تخدشدداآ بچرتاانددد .ت ا ددس شددد کددن مخسادداآ بددنرک م دد مددا تددام شددداد ت مدد شددخاد
ااددر چددن تاحددد یددای کخچددر د ،ددری را مدد ا تددد ن سددهح بددن تسددع
دااددن بنیدداآ کددن محددل مناسددب بددرای رشددد مددای

ضددای عاسددی

رمددن کخچخمخسدد .اما اددن بددن عمدد

شددرک یددای

اچددن کددن با ددد ا ندد

یددای مددخرد ایددا م دد را عربیدد کننددد .در ددر سددخنراا ا دکتددر مایددا عیددر حمددد ن آ رت یددا کددن پا ددن یددای
مدددامنی مددددرآ را م ندسددد مددد کدددرد پرسدددید

دددای دکتدددر زات یددد پنشدددر بدددخد در دددر کدددد بدددرای

مامنی چن کردی کن م اخ ند تخ کردی؟
ددخا داد ن دتمدد را کخچددر کددرد ن ع مدد کددرد ن م ت ددد کددرد ت تدددمت،نار بخددن ت خ دد امددخد .
ت رای مددس در کابینددن مخ ددد بخداددد کددن اددنارد بدینددد ن چ،خاددن عخمیددد را بدداو ببراددد ن ع ددارآ را رتادد
مدد دینددد ت بددا چددن ین نددن ای ا ددس کددار را مدد کننددد یددیت طرحدد ابا ددد من ربددن ععهی دد یددیت تاحددد
عخمیدی شخد م،ر ین نن ازربخن اباشد.
رت ی یدد در ی نددد بددا پیددر مددردی مخا ددن شددد کددن اشدداا بددر سددینن داشدد ت در یمددن ددا من م ددن متددرت ت
رسددتخراآ ت  ...مددخرد احتددرا بددخد .پددخت پرداتدد امدد کددرد ت دتتددر ددخاا یدد ات را یمرایدد مدد کددرد .عددا
م ددری دسددتخراعن باشددد .شدداا

ارت،ددخ دسدد داد ت پرسددید ن ا ددس اشدداآ چیادد کددن ا نقدددر حددر دارد

ن ددخا داد مددس مع دد دااشددهد کشدداتر ی یاددت ن ینددخ یدد یاددت ااددر چددن با اشاددتن ا  .چنددد س اددخ
"اددل" را عخمیددد کددرد ا کددن بددرای کشددخر زددرتآ ترد اسدد  .در ا ددس کشددخر یددر کادد عخمیددد زددرتآ کنددد ن
یمیشددن زرتعمنددد اسدد حددر یددای دکتددر مایدداعیر محمددد را در کنددار ر تددار دتمدد ی نددد ت عم هددرد ا ددس
اسددتاد با اشاددتن دااشدد،ا اااشددت  .بعددد یدد بددن تددام شدددآ مخسادداآ بددنرک م دد ا اسدداعید عددام ت عامددل
ااد شددید  .رمددخت پیچیددد ای حا ددل شددد .کددن اتخاااددتی ح ددن کددن  .شددرک یددای دااددن بنیدداآ تددخ
یاددتند ن بددا پددخت ت پشددتیباا دتمدد ا دداد مدد شددخاد.ن بعضدد ایا یددای کشددخر را پاسددخ میدینددد ن امددا اددای
رسات یا بدمیل ا س عخسعن متنمنت م شخد .
اخ دد

میددد کددن دتمدد مددرداآ را کدیدد د ،ددر با ددد عددا دددرآ یمددن اابددن ا،ددری بددر رتد یددای تددد

تخد برای پاسخ،خ

بن ایا یا را داشتن باشند.

شددرک یددای دااددن بنیدداآ معمددخول عددر مح ددخم یاددتند ت بددا ا ددرادی کددن در ددر مخساددن ددامت ن هعددن
ای ا دددر پدددا ت بدددنرک بدددخد اادددد عاسدددی
حما

مددد شدددخاد .تا  40در ددددی مددد ایرادددد ت مح خوعشددداآ بدددا

دتم محتر با  9در د سخد بن با ار داد میشخد.

امددا اچددن مددیس مدد مااددد اقددز یددای پددا ت بددنرک اسدد کددن هعددن ای ا آ را در محددل د ،ددری بددن
امددا ن اااشددتن ا دد  .اقددز ا ددس پددا ت بددنرک را چددن کادد با ددد بددراآ کنددد ت چددن کادد پاسخ،خسدد ن
رتشس ایا .
ا دددل  00دددااخآ اساسددد بدددن ددداد مدددد ت آ رت یدددای پدددر شدددخد بحدددا ت مدددااکر در م ددد

ااخا،دددااری

ت ا ا تال عم هرد امرت کن اشنید آ کند کن دکتر مایازیرمحمد م ار :
دتمدد ا ددس م دد را بددن معاتادد محتددر ع مدد راددی

م ددخر تااددااری کددرد اسدد ن کددن با ددد اسددتراع ی

عخسددعن را بددا عخ ددن بددن بنیدداآ ع دد در پددین ب،یددرد  .عخسددعن ع مدد ن پا دددارعر س ت مددخزرعر س عخسددعن اسدد ن
امددا اادددر ا دددس د دددداا یمدددن اابدددن اباشدددد ا دددس مدد شدددخد کدددن دددر مخسادددن بدددنرک ت م ددد بیخمخی دددر
چ چرا ا ن تامخد م شخد عا د چراغ کخچر سخسخ بناد
عخ ین م شخد عا د ر اشد تخ ببینی ن کار درس بهنی ت کار را درس اا ا دیی .

