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 مقدمه
 مؤسسات و هاشرکت از حمایت قانون»ف تحلیل و بررسی ، نشستی با هد1395 ماهبهمن دهمدر تاریخ 

ا و همدیریتی و بررسی ظرفیت-مرور تجربیات سیاستی، «اختراعات و هانوآوری سازیتجاری و بنیاندانش

. در این جلسه دکتر الیاسی معاون برگزار شددانشکده مدیریت دانشگاه تهران در قانون این دستاوردهای 

 طانیسل دکتربه عنوان دبیر نشست،  جمهوررئیسو ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری  گذاریسیاست

نیان بدانش مؤسساتو  هاشرکترئیس امور  صاحبکاررئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و دکتر 

ی و دکتر محمد فرداسدیبه عنوان مجریان قانون و دکتر سوزنچی، دکتر  جمهوررئیسونت علمی و فناوری امع

 .اسخ گفتندو به سؤاالت حاضران پ نظر و منتقد سخنرانی کردندصاحببه عنوان 

که توسط پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری با حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس  این گزارش

به مرور « مشروح مباحثات نشست»و « تحلیل گفتگوهای نشست»در دو بخش  جمهور تدوین شده است،

 ریازک ،بادپا امیرآقایان یی که هاگزارشاز  مجموعهدر تدوین این  پردازد.شده در این جلسه میموضوعات مطرح

 از برگزاری نشست تهیه کرده بودند، استفاده شده است.زاده حمید حیدری و خانم محبوبه نوری و حسینی
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 1نشست گزارش تحلیلی: بخش نخست

 

 

 

ز حمایت ا الف( نسبت قانون ی هستند:دبنشده در نشست در سه بخش اصلی قابل دستهموضوعات مطرح

 .قانون هایکاستیو ج(  ؛قانونطراحی خطاهای ب(  ؛کشور اقتصادی و پیشرفت بنیاندانش هایشرکت

 کشور اقتصادی ارتباط قانون با پیشرفتالف( 
بنیان با پیشرفت اقتصادی کشور از چند منظر قابل بررسی دانش هایشرکتارتباط میان قانون حمایت از 

 اند.گاه کردهاست. هریک از سخنرانان به زوایایی از مسئله ن

 بنیانبنیان با اقتصاد دانشدانش هایشرکتارتباط  .1

نیان بنگاه سطحی به اقتصاد دانش بنیان یکدانش هایشرکتحمایت از  قانون معتقد است دفردکتر اسدی

 هایشرکت این تصور کهبنیان در نظر گرفته است. دانش هایشرکتمعادل جمع را بنیان اقتصاد دانش دارد و

بنیان کنند، اشتباه است و چنین اتفاقی نخواهد بیست درصد اقتصاد را دانش -مثالا –توانند می بنیاندانش

 .افتاد

 ؟نوآوری یا ارتقای وریافزایش بهره .2

، معتقد است برای پیشرفت، وری عبور نکردهدکتر محمدی با اشاره به اینکه کشور ما هنوز از مرحله بهره

ز متمرک هاآنجدید در  هایفناوریوری صنایع از طریق کاربست بر افزایش بهره جای توجه به نوآوری بایدبه

 .نیستنوآور( صحیح  هایشرکتبنیان )دانش هایشرکت در حال حاضر تمرکز برشویم. به این ترتیب 

 موری بودن اقتصاد به معنی تمرکز تمابهره یمرحلهدر معتقد است  صاحبکاردر پاسخ به این انتقاد، دکتر 

وت ها با هم متفاتفاوت بودن نسبت به نوآوری نیست زیرا شرایط بخشوری و بیهای اقتصاد روی بهرهبخش

س توجه وری و سپیک مسیر خطی )ابتدا ارتقای بهره لزومااپیشرفت  مسیر عقیده دارد. دکتر سلطانی نیز است

وری هرهبتواند در افزایش ی فناوری میسعهتو .باشدغیرخطی  جانبه یاسه تواند. این مسیر مینیست به نوآوری(

 تواند باصورت مستقل ارزش ایجاد کند و هم میتواند بهمیهم یعنی نوآوری  ؛شدت مؤثر باشدو نوآوری به

 وری شود.باعث افزایش بهره 2با سطح فناوری پایین یهایشرکت فراینداصالح 

                                                      
 تهیه شده است. حسینی زکریا و بادپا امیراین بخش از گزارش با همکاری آقایان   1

2 Low Tech 



 

3 

 بزرگ هایشرکتی کارآفرین گرو در همپایی .3

 ن برایبنابراید. دانمی« بزرگ هایشرکت»و « کارآفرین»تالقی دو عنصر را  همپاییی عامل اصلی دکتر سوزنچ

 بزرگ در آن حوزه را شناسایی و هایشرکتکارآفرینان  ،اقتصادیهدف  هایبخشبعد از تعیین  باید پیشرفت

با این ها ترغیب نمود. وزههای دیگر را به ورود به آن حبزرگ از حوزه هایشرکتحمایت کرد یا کارآفرینان 

 منجر نخواهد شد. همپاییبه  بنیاندانش هایشرکتحمایت از  نونقا نگاه،

 ده داردلیکن عقی است نظرشود با دکتر سوزنچی هممنجر نمی همپایی بهقانون  دکتر صاحبکار در اینکه این

ی هاای این قانون وضعیت کشور در حوزهاجر باواقع  ریزی وجود نداشت. دربدون اجرای این قانون امکان برنامه

 .انجام دادهای مناسب را توان طراحیمی اطالعاتبر این  تکیهدانشی مختلف شفاف و روشن شده است و با 

 ارائه تسهیالت جایبه ،ایجاد اکوسیستم کارآفرینیتمرکز بر  .4

ء ر ارتقاباید ب ،شودی رانت میگیرکه اغلب به منجر به شکل تسهیالتی ارائه جایبه است معتقددکتر محمدی 

شت بازگ، خارجی یگذارسرمایهتالش برای افزایش  هایی مانندو شیوه اکوسیستم کارآفرینی متمرکز شد

بوم یستز بهبودنیز بر ضرورت فرد اسدیدکتر را دنبال نمود.  بنیانتقاضای دانش بازارسازی فراهم و نخبگان

بزرگ را ضروری دانست؛ این  هایشرکتبنیان با کوچک دانش هایکتشرکرد و برقراری ارتباط میان  تأکید

شکل  هاآنکوچک توسط  هایشرکتبزرگ یا خریداری سهام  هایشرکتتواند از طریق تقاضای ارتباط می

 بگیرد.

 های خاص،حمایت از حوزههای چند ده میلیارد دالری اتحادیه اروپا برای بودجه اشاره بهبا دکتر صاحبکار 

در این زمینه  هادولتو بر نقش  را غیرممکن دانست بنیانفناوری هایشرکتگیری و رشد خودجوش کلش

هر  در کنار بهبود اکوسیستم نوآوری، مستقیم هایحمایتبر لزوم اهمیت  تأکیددکتر سلطانی با  کرد. تأکید

بر تفاوت فناور سرمایه یهاشرکتفناور خدماتی و  هایشرکتدو عامل را مهم توصیف کرد. وی میان رشد 

 ( دانست.مثبت انتر)دولت  حمایتقائل شد و گروه دوم را نیازمند 

صاد اقت»بنیان برای تحقق هدف دانش هایبرخی منتقدان عقیده دارند قانون حمایت از شرکتبه طور خالصه، 

، بنیاندانشهوم اقتصاد مف گویدمی صاحبکارهای جدی روبرو است. دکتر با چالش« 1همپایی»یا « بنیاندانش

بنیان تنها بخشی از الزامات حرکت به سمت اقتصاد دانش هایشرکتی و توسعه است ایگستردهمفهوم 

بنیان نباید انتظار تحول کل اقتصاد را داشت. آنچه این دانش هایاز قانون حمایت از شرکت .بنیان استدانش

 .( استTBFفناوری محور ) یهابنگاهکند حمایت از توسعه قانون دنبال می

                                                      
1 Catch Up 
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 قانون هایچالشب(  
های حمایتعدم تطابق  بنیاندانش هایشرکتطراحی قانون حمایت از  تمشکال یکی از از نظر منتقدان

ه )به جای توجه ب هاشرکتتوجه به  -عالوه بر این–فرد . دکتر اسدیاست هاشرکتبا نیازهای واقعی شده ارائه

دکتر سوزنچی نیز معتقد است واحد تحلیل قانون باید  .ددانی قانون میهاخطااز نیز  راها( ها و پروژهطرح

 .هاشرکتهای اقتصادی باشد؛ نه بخش

 هاحمایتارائه  نحوهنوع و  .1

 هایشرکتبه  اساسااوام وام آخرین مرحله است و ارائه  هاشرکت در چرخه حمایت از قانون، نامنتقد به نظر

وان بازپرداخت وام را نیز ندارند. ت هاآننیست؛ به عالوه نیاز وام  نوپا هایشرکتاز اصلی نی. شودداده میبزرگ 

ول بنیان است و تولید این محصدانش تولید محصول اولیه بنیان منوط بهدانش هایشرکتاز سوی دیگر ایجاد 

ه ب یت و امکان دسترسیهدااولویت اساسی  نیز بعد از تولید محصولشود. کمک گرنت انجام می به معموالا

 نه در وام. ؛وجود دارد( VC) 1خطرپذیر یگذاربازار فروش است که در سرمایه

وام  وخطرپذیر  یگذارمزایا و معایب سرمایه با وجود تشریحدو سال گذشته دهد در پاسخ می دکتر سلطانی

 وجود داشته و بقیهگذاری سرمایه درخواست 20 تنها درخواست 2800از  ،بنیان نوپادانش هایشرکتبرای 

زمانی  ای دیگر.برای مرحله VC و از عمر شرکت مناسب است دورهوام برای یک اند. بودهوام  متقاضی دریافت

رنت گ اعطای در خصوصوی . نیازمند وام است کامالا توسعه برای کند، شرکت از مرحله نوپا بودن عبور می که

نشدن بودجه را دلیل اصلی توقف این نوع  تأمینی گرنت، ارائهشده برای های انجامضمن بیان تالش نیز

ت وام پرداخ عمدتااصندوق نوآوری و شکوفایی  اگرچه دکتر سلطانی همچنین توضیح داد .حمایت عنوان کرد

ه بدهی ب فراهم کردن فرصت تبدیل هنگام اعطای تسهیالت و همچنینمشاوره ی است؛ لیکن با ارائه کرده

 .انجام داده است VCهایی مشابه الیتفع عملدر سهام 

 فعالیت یاشرکت  بر تمرکز .2

حمایت از شرکت باید بر  جایبهکه  شرکت این نکته را طرح کرد–فعالیتبا طرح دوگان  فرددکتر اسدی

 از عدبشود، زده میشرکت  بر یک بنیاندانشقتی برچسب و زیرا بنیان متمرکز شدحمایت از محصول دانش

اما اگر بر فعالیت متمرکز شویم، هر ؛ شودتلقی میبنیان دانش ،که در آن وجود داشته باشد هر محتوایی آن

 قابل ارزیابی است. -به صورت جداگانه– فعالیت در هر زمان

اق در بستر شرکت اتف ایحرفه وکارهایکسبمعتقد است بر اساس تجربیات داخلی و جهانی  دکتر صاحبکار

عالوه بر این  موضوعیت دارد. ، سهام و...(مسئولیت ،ماهیت حقوقی)ت خود شرکتوجه به  و افتدمی

                                                      
1 Venture Capital 
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 ردیگ و حمایت کنیم های خاصتا از برخی حوزه ایماصطالحاتی است که خودمان تعریف کرده «بنیاندانش»

ای )دو های دورهبنیان ممکن است در ارزیابی. یک شرکت دانشهدایت کنیم سمت آنبه نیز را  هاشرکت

« نیانبدانش»بنابراین خارج شود. قانون حمایت  شمولاز  واقع درو تبدیل شود ه یک شرکت معمولی بساله( 

 مورد سوءاستفاده قرار گیرد. -احیاناا- یک برچسب دائمی نیست تا

 شرکتک ینه  ؛توجه بوده است مورد طرح اصالتاا در اسناد باالدستی این نکته را گوشزد کرد کهدکتر سلطانی 

وی این توضیح را هم اضافه کرد که در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، میزان توجه به  ه طرح.بدون ارائ

طرح  VCبرای تعامل با  زیرادر دوره نوپایی طرح مهم است  مثالاتواند متفاوت باشد؛ طرح یا خود شرکت می

 ترند.های مالی آن مهمموضوعیت دارد، اما در دوران رشد و بلوغ خود شرکت و حساب

 تمرکز بر شرکت یا بخش .3

یه از منظر نظر از این طریق تحول در فناوریو توقع  هاشرکتحمایت از تمرکز بر معتقد است دکتر سوزنچی 

د، درست نشو بخشاگر  تحلیل خود قرار دهیم.را مبنای  (سکتور) بخش ندارد و بایدتوجیه  گذاریسیاست

 تأیید بانیز  فرددکتر اسدی مانند.عقیم می هاشرکتشود، شود و اگر ارزش افزوده خلق نارزش افزوده خلق نمی

ت و انفرادی اس هاشرکتنگاه قانون به  گفتکرد و  تأکیدبر اهمیت توجه به زنجیره ارزش بخش این نکته 

 زنجیره ارزشی نیست.

ت حمایاطالعات الزم برای ضمن موافقت با این موضوع توضیح داد که در زمان تدوین قانون  دکتر صاحبکار

هایی برای حرکت به ریزیوجود نداشته است، لیکن در حال حاضر برنامهیک زنجیره ارزش  درون هاشرکتاز 

 این سمت در حال انجام است.

 قانون هایکاستیج( 

 منتقدین مدعو، به خألهای مهم موجود در قانون نیز اشاره کردند که در ادامه به تفکیک آمده است.

 و تمرکزانتخاب  .1

سروکار دارد، اما  متقاضی هایشرکتاز  یمتنوع هایبا گونهقانون هرچند این معتقد است  صاحبکاردکتر 

از دیدگاه  را مورد حمایت قرار داده است؛ اما (TBFها )مجموعه خاص از بنگاه یکدارد و تنها گزینشی  رویکرد

یک  ایدب رای گزینشی عمل کردنب .کندعمل نمی)عمودی و انتخابی(  گزینشی اصالا دکتر محمدی این قانون 

را در متعدد فناوری  هایحوزه نه اینکه .دادخاص را هدف قرار  ی فناورانهیک حوزهیا  ارزش خاص زنجیره

ری با هیچ کشو و گفت دانست ییخودکفاتفکر  گزینشی عمل نکردن راوی ریشه  .فهرست حمایت قرار دهیم

شوری هر ک ؛به توسعه نرسیده است. توسعه یعنی تمرکز -ودحتی محصوالت مورد نیاز خ-د همه محصوالت تولی
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دکتر سلطانی نیز مشخص نبودن تعداد محدودی از  توسعه پیدا کرد. ،تمرکز کردخاصی  هایحوزهروی که 

 های مهم در این زمینه دانست.عنوان اولویت را از کاستیها بهفناوری

 بزرگ هایشرکتتوجهی به بی .2

های آن را از کاستی بزرگ هایشرکتبنیان به دانش هایشرکته قانون حمایت از فرد عدم توجدکتر اسدی

 بزرگ است. هایشرکتو  هاسازمان دست دردرصد(  95)حدود اقتصاد ما  سهم قابل توجهی از دانست و گفت

وم مهستند )نه ع هاشرکتو سایر بنیان، صنایع دانش هایشرکتاغلب  محصوالتِ از سوی دیگر چون خریدار

ه هایی ککننده فناوری و شرکتدتولی هایشرکتپیوند میان  از حمایتهایی برای جامعه(، الزم است برنامه

 ،دکتر سوزنچی نیز معتقد بود که روح حاکم بر قانونشود. بینی کنند، پیشاین فناوری را وارد اقتصاد می

 .باشند غییرعامل ت توانندنمی هاشرکتاست و این  کوچک هایشرکتحمایت از 

یدی و تول هایشرکتنوپا، هم برای  هایشرکتدر قانون هم برای در پاسخ به این انتقاد گفت  دکتر سلطانی

 صنعتی یک بازه حمایتی وجود دارد. هایشرکتهم برای 

 توجهی به بازاربی .3

طرف  به رفااصنون داشتند که نگاه قا تأکیدهر سه بر این نکته فرد اسدیدکتر محمدی، دکتر سوزنچی و دکتر 

در صورتی که مشکالت معموالا در قسمت بازار هستند. دکتر محمدی  عرضه است و به بازار توجهی ندارد

یعنی چه کنیم تا ی اقتصادی از طرف عرضه به طرف تقاضا جابجا شده است؛ هاسیاستهاست مدت گویدمی

 .ا تولید بیشتر شودکنیم تچه  گفتمیبرخالف اقتصاد کالسیک که  ؛تقاضا بیشتر شود

اما  ،باید باال رود 1مقیاسرشد بازار است.  فراینددر  بنیاندانش هایشرکتمشکل اصلی دکتر سوزنچی  از دید

گفت نیز فرد اسدیدکتر این نیازمند بازار است.  .روندمی 2گسترهسراغ  به مقیاس را باال ببرند توانندنمیچون 

 .توجه داشتبازار جهانی  باید بهمحدود است و  بازار داخلی برای محصوالت نوآورانه

 توجهی به خدماتبی .4

قانون حمایت از  معتقد است ؛تمرکز قانون بر تولید است و نه خدمات فرض کهاین پیشدکتر محمدی با 

ض فرپیش ایندکتر صاحبکار . است نظر کرده درصد اقتصاد کشور صرف 60حداقل از بنیان دانش هایشرکت

 .کاالها حمایت از و هم وجود داردخدمات حمایت از هم  این قانونانست و گفت در را نادرست د

  

                                                      
1 Scale 
2 Scope 
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  1نشست مباحثات مشروح: دومبخش 

 

 

 

 (بنیاندانش مؤسسات و هاشرکت امور رئیسارائه دکتر صاحبکار ) -1

 مؤسسات و هاشرکت از حمایت قانون اجرای و تصویب تهیه، فرایند تحلیلی به بررسی الزم استدر ابتدا 

ر و ها پرداخته شود. در این راستا توجه شما را به محورهای زینوآوری و اختراعات سازیتجاری و بنیاندانش

 کنم.نکات ذیل هر محور جلب می

 بنیاندانش هایشرکت و بنیاندانش اقتصاد -1-1

 گسترده ضروری است. به عنوان مفهومی بنیاندانش اقتصاد تبیین -1

 ستا بنیاندانش اقتصاد سمت به حرکت هایبرنامه از یکی بنیاندانش هایشرکت از حمایت برنامه -2

 !نیست برابر بنیاندانش اقتصاد اندازه با بنیاندانش هایشرکت فروش حجم -3

 (TBFفناوری محور ) هایبنگاهبرای توسعه  هادولت هایبرنامهلزوم اجرای  -1-2

 مالی منابع دارند نظیر تزریق گسترده هایبرنامه رمحو فناوری هایبنگاه حوزه برای کشورها همه -1

 ... و ، نهادسازیقیمتارزان هایواممالیاتی،  هایمعافیتبالعوض، 

 که است مهم در اینجا این سؤالولی  سپارندنمی بازار نامریی دست به کامالا را فناوری توسعه هادولت -2

 کنند؟ تعامل رمحوفناوری هایبنگاه با سطحی چه تا و چگونه هادولت

 .است 3NTBF  یا 2TBF معادل بنیاندانش شرکت -3

 محوربرنامه تعامل دولت با بنگاه فناوری -1-3

 محورفناوری هایبنگاهاصلی  مسائلشناسایی  -1

 از سوی دولت ایتوسعه هایبرنامهطراحی و اجرای  -2

 برای هدایت بنگاه و تسهیل فعالیت بنگاه ایمرحلهتعامل مشروط و  -3

                                                      
 تهیه شده است. حیدری حمید آقای و زادهنوری محبوبهاین بخش از گزارش با همکاری خانم   1

2 Technology Based Firm 
3 New Technology Based Firm 
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 بری اقتصاد به سمت اهداف مورد نظرراه -1-4

سود و ارزش افزوده کجاست؟ داللی ولی  فعاالن اقتصادی به سمت سود و ارزش افزوده تمایل دارند. -1

 یا حوزه تولید؟ ...مین، ارز، یا سوداگری در ز

 ؟مبتنی بر فناوری داخلی( یا تولید تولید مبتنی بر فناوری خارجی )تولید مونتاژی -2

باال و  ایهفناوریپایین و دارای ارزش افزوده پایین؟ یا تولید مبتنی بر  هایفناوریتولید مبتنی بر  -3

 دارای ارزش افزوده باال؟

ناوری ف هایبنگاهبنیان، یک بسته سیاستی برای هدایت و تسهیل دانش هایشرکتقانون حمایت از  -4

 باال و دارای ارزش افزوده است. هایفناوریمحور مبتنی بر 

ها و نوآوری سازیتجاریبنیان و دانش مؤسساتو  هاشرکتقانون حمایت از  اهمیت -1-5

 اختراعات

 کشور فناوری توسعه حوزه در ملّی هایبرنامه ترینبزرگ از -1

 شرکت هزار چند از بیش با تعامل -2

 هایطرح مانند کشور ملّی کالن هایبرنامه سایر اجرای که شرایطی در قانون این کامل اجرای اهمیت -3

 است. شده بیشتر است، شده مواجه مشکل با حدی تا عتف عالی شورای مصوبه فناوری النک

 :1395 بهمن نگاهی به آمار تا -1-6

 .اندکرده ایجاد کاربری نام بنیاندانش هایشرکت ارزیابی سامانه در شرکت 15000 از بیش -1

 اند.شده شناخته قانون مزایای از استفاده مشمول شرکت 2900 از بیش -2

 اند.قانون خارج شده مزایای از استفاده مشمول هایشرکت فهرست از شرکت 250 -3

 تومان بوده است. میلیارد 16000 از بیش تأییدشده هایشرکت ساالنه درآمد -4

 است. نفر 78000 از بیش هاآن اشتغال -5

 تصویب قانون فرایند -1-7

 تهیه الیحه -1-7-1

 1385زمستان  در جمهوررئیستشکیل معاونت علمی و فناوری  -1

 انتصاب جناب آقای دکتر واعظ زاده، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی -2

ای به فعاالن جدید در ، توجه ویژههادستگاهمعاونت علمی و فناوری برای تبیین تمایز خود با سایر  -3

 داشت بنیاندانش هایشرکتحوزه علم و فناوری به نام 

 روش تهیه الیحه: -الف
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بر اساس ابزارهای دولت  هاآنهای حلبنیان به همراه راهدانش هایشرکتالت تهیه فهرستی از مشک -1

 یا مواد قانونی( هاسیاست)

 سطح: 3حل/ابزار )سیاست( در راه – مسئلههای بسته بندیتقسیم -2

 جمهوررئیسسطح معاونت علمی و فناوری  -

 سطح درون قوه مجریه -

 سطح ملی و نیازمند مصوبه مجلس )متن قانون( -

 جمهوررئیساین الیحه در معاونت علمی و فناوری  چرایی تهیه -ب

به دنبال موضوع جدیدی به نام  هادستگاهمعاونت علمی و فناوری برای اثبات تمایز خود با سایر  -

 بنیان بود.دانش هایشرکت

رکز مروزانه چند صد دانشگاه یا  مسائل، درگیر حل هادستگاهوزیر علوم تحقیقات و فناوری یا سایر   -

، فراغت بال برای پرداختن به جمهوررئیسدولتی دیگر بودند در حالی که معاون علمی و فناوری 

 موضوعات نو را داشت و البته هنوز هم دارد و خواهد داشت.

 افزاری دکتر واعظ زادهداشتن روحیه نرم -

 اسالمیتصویب قانون در مجلس شورای  -1-7-2

سالمی با قید یک فوریت به مجلس شورای اسالمی ارسال به مجلس شورای ا 1387الیحه در سال  -

 شد.

بودن نمایندگان مجلس، باعث شد با اختالف  ناآشنابنیان و دانش هایشرکتامّا جدید بودن موضوع  -

ه سالتصویب الیحه در مجلس با تأخیر یک فرایندچند رأی، فوریت الیحه در مجلس رأی نیاورد و 

 مواجه شود.

 یانکاتوز دکتر مخالفت -

 اصلی کمیسیون عنوان به مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون انتخاب -

 (کمیسیون رئیس) عباسپور دکتر فعال نقش -

 (وزارتخانه بر مجلس نظارت اعمال) فناوری و تحقیقات علوم وزارت با تعامل به مجلس اولویت -

 قانونرویکردهای حاکم بر  -1-7-3

 :ت؛ منطق اصلی حاکم بر این رویکرد گزینشی عبارت بود ازرویکرد کلی حاکم بر قانون، رویکرد گزینشی اس

پذیر نیست های ویژه از چند ده هزار شرکت فعال در فضای تولیدی کشور عملی و امکاناجرای حمایت -الف

 و سازوکار آن در فضای اجرایی کشور وجود ندارد
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ود شهمه فعاالن تولیدی کشور می های خاص، باعث ارسال پیام بهدارای ویژگی هایشرکتحمایت ویژه از  -ب

حرکت کنند که باعث نوعی « های خاصویژگی»های ویژه به سمت احراز آن مندی از حمایتکه برای بهره

 اجبار از عمدتااشود. ماهیت این رویکرد، تشویقی بود که با رویکرد غالب در کشور که می هاشرکتهدایت 

 جدی داشت.طریق الزام به رعایت مقررات بود، تفاوت 

 اهآنبنیان و یا توجه به هر دو بنیان موضوعیت دارد یا شرکت دانشآیا توجه به فعالیت دانش

 موضوعیت دارد؟

علمی صنعتی )طرح(، بنیاد ملی نخبگان )اختراع( و ماهیت  هایپژوهشبه تجربه سازمان  سؤالبرای پاسخ به 

بسته  بنیان از طریقدانش شرکت بنیاندانش عالیتف توجه شد و حمایت از (ایحرفه وکارکسبشرکت )بستر 

تحریک نوآوری فناورانه )نوآوری مبتنی بر فناوری باال یا پیچیدگی فنی( انجام شد. به تدریج نوآوری مبتنی 

)مانند اسنپ، تپسی و  شد حمایت مشمولو هم وارد  در حوزه فناوری اطالعات خصوصاا وکارکسببر مدل 

 زود فود و ...(

 استفاده از مزایای قانون تأییدیهماهیت  -1-7-4

 است. هافعالیتبه ارتقای  هاشرکتاستفاده از ابزارهای حمایتی قانونی برای تشویق  -

استفاده از مزایای قانون را دریافت کنند ولی  تأییدیهدر یک زمان خاص،  هاشرکتممکن است برخی  -

 و رکت بازرگانی و واردکننده کاال تبدیل شودبعد از مدتی دچار رکود و افول فعالیت شده و به یک ش

 حمایتی قانون خارج شوند. باید از شمول دایره

( سال تعریف شد که 2بنیان برای استفاده از مزایای قانون محدود و )دانش هایشرکت تأییدیهمدت  -

 ساله باید ارزیابی مجدد انجام شود. 2در موعد 

 از. مودن فعالیت وکارکسب فضای در آن بدون نتوان که ندارد فعالیت مجوّز ماهیت ،تأییدیه این البته -

 است الزم که مواردی در الزم صالحذی مراجع از خود هایفعالیت برای باید هاشرکت دیگر سوی

 .کنند دریافت را الزم استانداردهای و مجوزها

 از کنندهحمایت یاطالعات هایسامانه به بنیاندانش هایشرکت اطالعاتی هایسامانه اتصال با -

 هم (... و ایران اسالمی جمهوری گمرک مالیاتی، امور سازمان شکوفایی، و نوآوری صندوق) هاشرکت

 هاشرکت به مکتوب گواهی ارائه از هم و شده است تسهیل هاحمایت این از هاشرکت استفاده فرایند

 فراهم فساد بروز زمینه و دشو جعل ایعده سوی از مکتوب، گواهی است ممکن زیرا شودمی پرهیز

 .شود
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 متقاضی هایشرکتمتنوع جامعه ماهیت  -1-7-6

دولتی، در یک بخش یا  هایدستگاههای توسعه فناوری از سوی تا قبل از اجرای این قانون، برنامه -

 شد.شد که جامعه مخاطب حداکثر چند صدتایی را شامل میحوزه خاص اجرایی می

و  (نانو، بیو، فاوا و ...)به چند هزار شرکت، تنوع حوزه فناوری  دهیاسخپهای از جمله پیچیدگی -

است که پاسخ مناسب به شرکت فعال در هر حوزه  (همچنین تنوع بخش )نفت، هوافضا، دارو و ...

 فناوری و یا هر بخش با سایرین باید متفاوت باشد.

و گذشته و از یک س هاآناز تشکیل  جدیدالتأسیس و نوپا که تنها چند روز هایشرکت بعضاا همچنین  -

تا چند هزار میلیارد  بعضااساله که  50 – 40با سابقه  هایشرکتشدند و از سوی دیگر می فرایندوارد 

 .دهندمیتومان درامد دارند، تقاضا 
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 طراحی سازوکارهایی با انعطاف باال در پاسخگویی -

 تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی-1-7-7

 را الیحه کنندگانتهیهاست. این موضوع  هاآن مالی منابع تأمین نظام: هاشرکت ئلیمسا ترینمهم از -

 .رساند «بزرگ صندوق» یک قالب در جدیدی مالی نهاد ایجاد ضرورت به

 بود، شده پیگیری فناوری و پژوهش غیردولتی و کوچک هایصندوق تشکیل بعد، به 1383 سال از  -

 معدن و صنعت توسعه بانک مانند ایتوسعه هایبانک سایر شابهم «فناوری توسعه بانک» تشکیل ایده -

 وقت فناوری هایهمکاری دفتر پژوهشی معاونت در 1386 و 1385 سال در کشاورزی، توسعه بانک و

 ارائه نیز زاده واعظ دکتر به ایده این و شدمی پیگیری( فعلی نوآوری و فناوری هایهمکاری مرکز)

 شد

 .شد بندیصورت شکوفایی، و نوآوری صندوق صورتبه ایده این نهایت در -

هادهای بر ن تأکیدگرفت و بنیان، باید نهادسازی جدیدی صورت میدانش هایشرکتمالی  تأمینبرای  -

 برد.های تحت نظر بانک مرکزی راه به جایی نمیمالی موجود مانند بانک

حی شد که باالترین میزان امنایی، طرا هیئتتصویب اساسنامه آن  فرایندساختار صندوق در  -

 دولتی رهایی گیر وپادستگیری را داشته باشد و از قواعد و مقررات و سرعت تصمیم پذیریانعطاف

 نظیر است.بی تقریبااهای حاکمیتی کشور، صندوق یابد. این ساختار در بین همه

ر نظر گرفت تا بتواند سال آینده د 20 – 10سرمایه و ابعاد صندوق را باید بزرگ و متناسب با افق  -

-قکه سایر صندو گونههمانبرد، تحرک جدی ایجاد کند و اکتفا به منابع مالی اندک راه به جایی نمی

های غیردولتی پژوهش و های ذیل وزارت صنعت )مانند صندوق توسعه الکترونیک( و یا صندوق

أثیرگذاری بزرگی در حوزه خود کمبود منابع، ت به دلیلرغم تالش فراوان اند علیفناوری، نتوانسته

 داشته باشند.

 3الیحه، افق بلندی برای این صندوق در نظر داشتند و سرمایه اولیه برای صندوق  کنندگانتهیه -

میلیارد  30000تصویب الیحه، به معادل ریالی آن یعنی  فرایندمیلیارد یورو پیشنهاد شد که طی 

یورو به کمتر از یک میلیارد یورو کاهش یافته  –ریال با کاهش رقم برابری  اآلنریال تبدیل شد که 

 است.

 بنیاندانش هایشرکتکارگروه ارزیابی تشکیل  فرایندضرورت و -1-7-8

 در قالب هاشرکتهای خاص دلیل آنکه رویکرد قانون، رویکرد گزینشی است، الزم بود معیارها و ویژگی به

بنیان به دانش هایشرکتن برسد. لذا تشکیل کارگروه ارزیابی وزیرا هیئتنامه اجرایی قانون به تصویب آئین
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وان تی این کارگروه که جایگاه مهمی در اجرای قانون دارد، نکات زیر را میوزیران رسید. درباره هیئتتصویب 

 بیان کرد:

به یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی خاص  هاشرکتبا تشکیل این کارگروه، همه مسئولیت ارزیابی  -

یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سپرده نشد، بلکه  جمهوررئیسانند معاونت علمی و فناوری م

ی ذینفعان و مدعیان اصلی حوزه در آن حضور ساختاری کارگروهی یا شورایی طراحی شد که همه

 شود. هاشرکتارزیابی  نامهآئینیافته و نظرات خود را مطرح کنند که باعث غنای بیشتر 

جود و فراینددستگاهی زیادی برای مدیریت کل  هایرقابتالبته در مقطع زمانی تشکیل کارگروه،  -

 زیادی مدعی بودند هایدستگاهداشت و 

، در اهدستگاهاختالفات  به دلیلبرای تصدی جایگاه رئیس کارگروه هم مدعی زیادی وجود داشت که  -

م، تحقیقات و فناوری محوّل شد که و رئیس شورای عالی علو جمهوررئیسنهایت موضوع به 

سپرد و دبیرخانه  جمهوررئیسوقت نیز، ریاست کارگروه را به معاون علمی و فناوری  جمهوررئیس

 فعالیت خود را آغاز نمود. جمهوررئیسکارگروه در معاونت علمی و فناوری 

 هایشرکت یابیارز کارگروه رئیس عنوان به جمهوررئیس فناوری و علمی معاون انتصاب از پس -

 ارتباط دارای و کردمی شرکت وزیران هیئت جلسات در که جمهوررئیس معاون یک بنیان،دانش

 هایشرکت از حمایت قانون اجرای با مرتبط مختلف موضوعات بود، جمهوررئیس با مستقیم

 کردمی پیگیری را بنیاندانش

 را قانون اجرای پیگیری و کارگروه تمسئولی کشور، 3 رده یا 2 رده مدیران سطح در فرد یک اگر -

 .شدمی مواجه اختالل با امور پیگیری بعضاا ،شدمی دارعهده

 سازوکار این که است گرفته قرار ویرایش مورد بازخوردها اساس بر بار پنج معیارها، این تاکنون -

 .است شده برگزیده هایشرکت بهتر شناسایی و گیریتصمیم در سرعت باعث منعطف،

 بنیاندانش هایشرکت ارزیابی کارگزاران-1-7-9

، بخشی از جمهوررئیسکارگروه مصوب نمود که کارگزاران ارزیابی خارج از معاونت علمی و فناوری  -

 را انجام دهند. هاشرکتارزیابی  فرایند

های علم و فناوری کشور به عنوان های دولتی عضو کارگروه و پارکو وزارتخانه هادستگاهدر ابتدا  -

تقاضای روزافزون  به دلیلکردند امّا همکاری می هاشرکتارزیابی  فرایندکارگزاران ارزیابی در 

 هایشرکتو عدم امکان پاسخگویی سریع و دقیق به متقاضیان، کارگروه مصوّب نمود که  هاشرکت

 ای دارند به خدمت گرفته شوندخصوصی که سابقه ارزیابی حرفه
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کردند که یک کار حاکمیتی را ای مطرح میهایی مواجه بودند و عدّهتدر ابتدای فعالیت، با مخالف -

کردند، امّا به تدریج این نباید به یک مجموعه خصوصی واگذار کرد و امکان بروز فساد را مطرح می

ر تای و بسیار دقیقصورت حرفهای ارزیاب، کارایی خود را نشان دادند و بهخصوصی حرفه هایشرکت

 های ابالغی کارگروه انجام دادند.ارزیابی را مطابق دستورالعمل فراینددولتی،  یهادستگاهاز 

 مالیاتی و گمرکی هایمعافیت -1-7-10

 مالیاتی و گمرکی است، هایمعافیت، هاحمایت ترینمهماز  -

های آن، طی تعامل نزدیک و جلسات توجیهی مفصل با مدیران و برای تدوین مقررات و دستورالعمل -

 هایشرکتکارشناسان سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسالمی ایران، اهمیت موضوع  خصوصاا

 .جلب شد هاآنبنیان تشریح شد و اعتماد دانش

مفصل و دقیق ارزیابی  فرایندها، بیان جزئیات عوامل جلب اعتماد آن سازمان ترینمهمیکی از   -

 شود وارزیابی انجام می فراینددقت بسیاری در  شد،این موضوع بیان می هاآنبود که به  هاشرکت

 .شوندمیبرگزیده انتخاب  هایشرکت واقعاا

 تریممهسابقه و کلیدی نقش بسیار ها، برخی از کارشناسان بادهد که در این سازمانتجربه نشان می -

اختصاص  هاآنع و مباحثه کارشناسی و اقنا هاآناز مدیران ارشد دارند و باید زمان کافی برای توجیه 

 .داد

 عمومی ترویجو  سازیفرهنگ-1-7-11

و ترویج موضوع در سطوح مدیران عالی نظام و عموم  سازیفرهنگبرای اجرای موفق هر برنامه ملّی،  -

 مردم باید اجرا شود.

 تأسیس، موضوع فعالیت و سازیفرهنگاجرای قانون، تالش شد که با اقدامات ترویجی و  فراینددر  -

تبدیل کنیم که کشش درونی و ذاتی در افراد برای حرکت « ارزش»بنیان را به یک دانش یک شرکت

 به سمت آن فراهم شود.

اختصاص وقت برای توجیه مقامات عالی نظام در این زمینه و تالش برای بیان مطالب مرتبط با  مثالا -

 بوده است.های ویژه از زبان مقامات عالی نظام از جمله برنامه هاشرکت این توسعه

بنیان، یک نوع ارزش شرکت دانش تأسیسها و حتی عموم مردم که همچنین ترویج در سطح دانشگاه -

 ای مختلف دنبال شده و خواهد شد.های رسانهو باعث افتخار فرد شود، با کمک برنامه

 نیز انجام شده است.« هاعلمی دانشگاه هیئتارتقای اعضای »تحول در  -



 

15 

و فناوری به این موارد نیاز است: فکر، آغازگری، صبر،  ملی توسعه علم هایبرنامه برای اجرای بندی:جمع

رسانی مقررات، روزآمدسازی سازی، تدوین و اطالعفکری، خالقیت، نهادسازی، ثبات تیمتعامل و ترویج، هم

 مستمر.
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 ریف(ش صنعتی دانشگاه اقتصاد و مدیریت دانشکده علمی هیئت ارائه دکتر سوزنچی )عضو -2

الگوی بومی تحول فناوری در نشریه جهاد دانشگاهی  در مورد ای را که دکتر واعظ زادهابتدا الزم است مقاله

شریف منتشر نموده است مرور کنیم. در این مقاله پس از بررسی الگوی تحول فناوری به تحقیقات بنیادین 

 .ددگرمیدانشگاه و دولت مطرح -صنعت سپس بستر اصلی تولید الزام تعامل شود وای پرداخته میزمینه

 
دکتر واعظ زاده الگوی جهاد دانشگاهی را  آنکهاین است که به دلیل  خوردمیکه در اینجا به چشم  اینکته

 .اندکردهرا در ذهن داشته و بر مبنای آن عمل  نوشتن این قانون، همان الگو فرایند، در دانستندمیموفق 

 

    
 

تدوین  فرایند-2مبانی و روح قانون،  -1ست درباره چهار عنوان اصلی به بحث پرداخته شود: در ادامه الزم ا

 اجرا. فرایند -4و  نامهآییننوشتن  فرایند -3قانون، 

 مبانی و روح قانون -2-1

 بنیان بوده است. آیا این سیاست درستی است و آیا منجر به تحولدانش هایشرکتبر حمایت از  تأکیداز ابتدا 

 بایست از بخش )سکتور( حمایت کرد نه شرکت.بنیان شدن میگردد؟ برای دانشدر فناوری می
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 تدوین قانون فرایند -2-2

 تا چه هاشرکتچک شده است؟ به عبارت دیگر،  هاشرکتتا چه میزان تسهیالت اعطایی با  فراینددر این 

 ؟اندبودهتدوین قانون سهیم  فرایندمیزان در 

 نامهآیینوشتن ن فرایند -2-3

بنیان است. این تعاریف تاکنون چندین بار تغییر کرده است؟ شرکت ، شرایط احراز دانشنامهآئیناصل 

رسد در این قانون میان فناوری برتر و فناوری با ارزش افزوده باال بنیان چه شرکتی است؟ به نظر میدانش

تر باشد، جانب فناوری برتر گرفته ه باال سنگینالتقاط صورت گرفته است و به جای اینکه وزن ارزش افزود

های تولیدی )صنایع( با توجه به بخش بندیدستههای جهانی، شده است. هم اکنون با توجه به شاخص

 رمایهسبَر(، گرایش به بَر(، گرایش به نیروی کار )کارهایی همچون گرایش به تحقیق و توسعه )دانششاخص

 شود.میانجام  ...بَر( و سرمایه)

 اجرا فرایند-2-4

 توانیمو نقاط ضعف متعدد شناسایی و تغییرات مختلفی اعمال گردید. آیا  هاکاستیدر طول اجرای این قانون، 

نوشته شده است )این  ایپلهکوچک و زیر  هایشرکت با یک دست چند هندوانه برداشت؟ این قانون برای

ای و زیرپله هایشرکتاند که ما باید از هایشان تکرار کردهصحبتزاده نیز بارها در مطلب را جناب دکتر واعظ

 کوچک حمایت کنیم(.

بازار  رشدشان، فراینددر  هاشرکتای که در این قانون بدان توجه نشده است این است که مشکل اصلی نکته

که صرفه اقتصادی هنگامی  هاشرکتتنوع محصول. در واقع این  نهایتاااست و در مرحله بعد ادغام عمودی و 

در  هاآنمختلف روی آورده و با دادن وام به  هایحوزهدر مقیاس نداشته باشند، به سوی صرفه اقتصادی در 

 دام نقدینگی زیاد خواهند افتاد.
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 فناوری( مطالعات پژوهشکده علمی هیئت د )عضوفرارائه دکتر اسدی -3

انجام شود. نکاتی  هاشرکتاز  تریدقیق نیازسنجیا بنیان، الزم است تدانش هایشرکتدر بحث حمایت از 

 قانون فعلی است: نقایصشود بیشتر کمبودها و که بیان می

وجود داشته است و آن را معادل  بنیانآید در قانون نگاه سطحی به اقتصاد دانشبه نظر می -1

 .انددیدهبنیان بنیان و جمع فروش دانشدانش هایشرکت

ر به سمت عرضه است. در واقع این نگاه وجود داشته است که چه حمایتی از نگاه قانون فعلی بیشت -2

 بنیان نوآور فناورانه داشته باشند و نگاه این قانون کمتر به سمت تقاضا است.دانش هایشرکت

و مردم طرف  (B2Bها است )وکارکسببنیان ارتباطات میان صنایع و دانش هایشرکتدر اغلب  -3

 (.B2Cتقاضا نیستند )

را به بازار  هاآنهایی که بتوانند و شرکت فناوریدارنده  هایشرکتمیان  هایهمکاریدر این قانون  -4

 و وجود ندارد. نشدهبینیپیشبرسانند، 

جیره پیشرفته باید نگاه زن کشورهایهاست در حالی که همانند نگاه این قانون، نگاه انفرادی به شرکت -5

ی هایک مجموعه زنجیره ارزش انتخاب شود و بر روی حلقه شودمیارزش وجود داشته باشد. پیشنهاد 

 مفقوده کار شود.

خیلی از محصوالت در بازار ایران توجیه ندارد چراکه بازار  هم، 1با فناوری باال در مورد محصوالت -6

 گرا باشد؛سال اشباع شده است. نگاه قانون باید نگاه صادرات 4 - 3نوپا در این  هایشرکتبسیاری از 

بومی را برای ارائه محصول به بازار مثل چین که از همان اول نگاهش بازار جهانی است که چه زیست

 اندیشیم.گونه نمیجهانی خلق کند در حالی که ما این

 گذاری خطرپذیر سرمایه توانددر ایران به غلط برداشت شده است که هرکس پول داشت می -7

(VC) یک  که حالیانجام دهد درVC کند.د، بازار و... توجه میبه برن 

ای برای ورود بزرگ است که هیچ انگیزه هایشرکت ها واقتصاد ما در دست سازمان %95هم اکنون  -8

 به این عرصه ندارند.

رشد را طی کرده بودند انجام  فرایندای که در سطح جهانی بر روی ده فناوری موفق که در مطالعه -9

فناوری دیگر توسط  9فناوری مسیر مستقل را طی کرده و شد، مشخص شد که تنها یکی از این ده 

 بزرگ مثل گوگل خریداری شده بودند. هایشرکت

 بنیان جا نیفتاده است.دانش هایشرکتپذیری برای سرمایه -10

                                                      
1 High-Tech 
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اسم قانون و محتوا و هدف قانون باید عوض شود. در واقع نام نوآور شدن بخش اقتصاد بیشتر متناسب  -11

 با قانون است.

اکنون همه مسئوالن انتظارشان این است که از طریق این قانون اقتصاد ما ه به اینکه همبا توج -12

بایست کار بیشتری بر روی این قانون صورت گیرد. در واقع به جای شرکت، بنیان شود، میدانش

ت شرک»برچسب  چراکههر فعالیتی در هر زمان و هر مکان...  بنیان را در نظر بگیریم؛فعالیت دانش

ت تسهیال صرفااکند. در این قانون حمایت ایجاد می سوءتفاهمنیز  هاشرکت برای خود« بنیانانشد

بنیان داد، منظور از فعالیت، کاری شود به فعالیت دانشدیده شده است در حالی که گرنت را می

 ی فناوری و بازار باشد.است که از جنس توسعه
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 تهران( دانشگاه مدیریت انشکدهد علمی هیئت )عضو محمدی دکتر ارائه -4

چیزی نیست جز دریافت رانت و در واقع با این قانون همه را  های زیادی دارد. این کارهااین قانون پارادوکس

سازی تحقیقات دانشگاهی بوده است. اسم قانون گیری این قانون تجاریکنیم. در واقع منطق شکلمدعی می

در شش سطح با استفاده از تحلیل منطقی برای  امکردهاینجا سعی  را عوض کنیم شاید بهتر باشد. من در

 ارزیابی سیاست، این قانون را نقد نمایم.

 

 
    

 گذاریسیاستالیه اول: منطق حاکم بر  -4-1

چرا باید مداخله کنیم؟ مبنای مداخله دولت یا شکست بازار است یا شکست سیستمی. یک بار مواد قانون  اصالا

ربطی به شکست  اصالااش های بازار و سیستمی است. بخش عمدهببینیم کجایش شکست را مرور کنیم

 سیستمی ندارد و آن بخشی هم که بازار است، طرف عرضه است نه تقاضا.

( ایران در خوشه سوم قرار گرفته و کشوری است در حال توسعه و تنها GIIبر مبنای شاخص جهانی نوآوری )

مالی ما در  تأمینطور از منظر و همین گیردمیموزش عالی در خوشه اول قرار ها نظیر آدر بخشی از شاخص

گفت مشکل ما پول  توانمیمالی است!( در نتیجه  هاحمایتدرصد  90سطح متوسط خوشه دوم هستیم )

که  شودیمجدید دیده  بندیرتبهنیست بلکه تنها مشکل ما هزینه تحقیق و توسعه بخش خصوصی است. در 

تحقیق و توسعه بخش خصوصی و بهبود  هایهزینهکه با استفاده از افزایش  انددادهتغییر خوشه  کشور 76

 بوده است. وکارکسبهای فضای شاخص

صنایع  وریبهرهمبتنی بر  -2مبتنی بر منابع،  -1در ادبیات توسعه، سه سطح توسعه اقتصادی وجود دارد: 

یعنی - 2( ما هم اکنون در سطح GCRپذیری جهانی )ش رقابتمبتنی بر نوآوری. بر مبنای گزار -3موجود و 
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ده بنیان برای سطح سه نوشته شهستیم ولی قانون دانش -کارایی محرک توسعه اقتصادی است سطحی کهدر 

 بازار یافتگی،است. در واقع باید به این نکته توجه کرد که ایران کشوری است که با توجه به سطح توسعه

 بنیان ندارد.الت دانشبرای محصو فعالیت

 الیه دوم: هدف از قانون -4-2

 از موارد ذیل است؟ یککدامهدف این قانون  آیا اهداف طراحی شده برای این قانون درست است یا نه؟

 جدید در صنایع بالغ هایفناوریو انتشار  کارگیریبهوری از طریق افزایش بهره -الف

 محوروریفنا نوپای هایشرکت رشد و گیریشکل -ب

 ها و مراکز تحقیقاتیسازی دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاهتجاری -ج

 موارد ب و ج نوآوری محور. وری محور است ومورد الف کارایی و بهره

 

  

نوآوری است یعنی با توجه به این قانون،  پارادایمدر عنوان قانون وجود دارند و هر دو در  تقریبااحاالت ب و ج 

خواهیم وارد مرحله نوآوری شویم اما اگر بگوییم ایران با شرایط موجود در وری میرایی و بهرهما از مرحله کا

 است یعنی هدف الف برای ما مناسب است. وریبهرهپی کارایی و 

 الیه سوم: استراتژی یا رویکرد سیاست-4-3

 :شودمیدر این سطح از سه منظر سیاست بررسی 

تمرکز این قانون باید بر عرضه باشد یا تقاضا؟ از زمانی که اقتصاد از  کز:استراتژی از منظر نقطه تمر -الف

 از طرف عرضه به سمت تقاضا رفت. هاسیاستکالسیک به نئوکالسیک حرکت کرد، 

عمودی/انتخابی است و زنجیره  گذاریسیاستآیا رویکرد این قانون استراتژی از منظر گستردگی:  -ب

 افقی است؟ گذاریسیاستمد نظر دارد؟ یا  نه خاصی راارزش یا سکتور یا حوزه فناورا
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! تجربه نشان داده هر ایمکردهدر این قانون هیچ گزینشی وجود ندارد و تعداد زیادی حوزه فناورانه را لیست 

 ایم.تر بوده، موفقایمکردهجایی که گزینشی حمایت 

ریزی شده؟ در ارگانیک است یا برنامه رویکرد این قانون در مورد نحوه مداخله چیست؟نحوه مداخله:  -ج

وکار بدون هیچ حمایت و پولی انجام کسب فضای و اکوسیستم گیری فضاینحوه مداخله ارگانیک، شکل

شود. مستقیم انجام می هایحمایت طریق از سیستم مداخله و ریزیشود اما در حالت دوم برنامهمی

 شکل بازار تنها و نشدند حمایتی گونههیچ گرفت، کلش اخیر سال 5 -4 در که الکترونیک هایوکارکسب

 .است ارگانیک مداخله نحوه دهندهنشان گرفت. این

 

 
 

 سیاست اجرای ینحوهالیه چهارم: -4-4

 :خوردمیدر نحوه اجرای سیاست در مورد این قانون، سه پارادوکس به چشم 

 اب( مقیاس و اقتصاد سازیتجاری تا یدها از) شرکت رشد و گیریشکل عمر چرخه عدم تطابق .1 پارادوکس

 نامید.« نوپا شرکت و وام پارادوکس»آن را  توانمیحمایت که در واقع  نوع

وری و حمایت از محور؟ در واقع پارادوکس بهره فرایندحمایت محصول محور باشد یا  نوع .2 پارادوکس

 هاحمایتوری و اشاعه، یل به هدف بهره. الزم است تا برای نشودمیبنیان در اینجا مطرح محصوالت دانش

 متمرکز باشد تا محصول. فرایندبیشتر بر روی 

 نوع حمایت خدمت محور باشد یا محصول محور؟ .3 پارادوکس
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به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.  بایستمیو اثرات سیاست است که  هاخروجیالیه پنجم و ششم، 

 ؟اندشدهتا چه حد احصا ها و اثرات مورد نظر خروجی
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 شکوفایی( و نوآوری صندوق عامل هیئت رئیس)ارائه دکتر سلطانی  -5

دیگر دچار نشود. باید نگاه ملی به این بحث داشته  هایقانونباید مواظب باشیم این قانون به سرنوشت  -1

ن قانون تدوین شده سال طول کشیده تا ای 8باشیم، باید به این قانون به دید یک فرصت نگاه کرد چراکه 

یم تا ریزی کنبینانه نگاه کنیم، نقاط ضعف و قابل بهبود را دیده و برای آن برنامهاست. بهتر است واقع

 بتوانیم از فرصت ایجاد شده حداکثر استفاده را بکنیم.

مه اهای مختلف متعارض و واگراست. اگر از عبنیان در بین طیفها در مورد اقتصاد دانشهم اکنون نگرش -2

که  بنیان است در حالیکنند اقتصاد ایران دانشفکر می اکثراا بنیان بپرسیم مردم در مورد اقتصاد دانش

دارد که اشتغال و فروش اقتصاد  دهم اکنون این واقعیت وجو اعتقادی ندارند. اصالابسیاری از مسئوالن 

 تواند چیزی شود.بنیان چیزی نیست ولی میدانش

ضات رود مواظبت کنند بیش از اینکه تعارانتظار می یات مدیریت تکنولوژی آشنا هستند،که با ادباز کسانی -3

 اجتماعی ایجاد کنند، با نگاه نظری همگرایی ایجاد کنند.

در  . بایدبیندازندهای مختلف این جریان ملی را به خط نباید اجازه داد مشکالت و اختالفات میان سازمان -4

به  ثالامتوان مسئولیت بهبود دائمی و مستمر را برخورد کرد. برای این امر میها با پویایی برخورد با این

 کارگروه اجرائی قانون سپرد.

 

 
 

ها مگر سایر قانون ای که وجود دارد این است کههایی در این قانون داریم اما نکتهدرست است که ضعف -5

 سازی این قانون داشته باشیم.پیاده در کشور چقدر اجرا شده است که انتظار اجرای عالی و آرمانی از

بنیان به معنی اندازی شده است و در این فضا دانشاقتصادی راه یافزودهارزشاین جریان بیشتر برای  -6

 فناوری باال یا فناوری متوسط است.
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 هایتشرکهایی را در نظر گرفته و هم برای تولیدی و صنعتی بزرگ حمایت هایشرکتاین قانون هم برای  -7

 وپا.ن

 د عمودی باشد.توانمیافقی است اما در آینده درصدی از آن  باالدستنگاه حاکم بر اسناد  -8

نیان بطرح دانش بنیان را مورد حمایت قرار داد یاکه مطرح است این است که آیا باید شرکت دانش سؤالی -9

نوپا و  ایهشرکترا؟ نوع حمایت در مراحل مختلف بلوغ و چرخه حیات شرکت متفاوت است. برای 

حمایت کنند، طرح مهم است و در دورانی از  هاآنگذاری خطرپذیری که باید از های سرمایهصندوق

شود شیوه حمایت فرق دارد. دو سال است که در سفرهای استانی وقتی چرخه عمر که شرکت بزرگ می

ی شرکت بازار بکری توانند جواب درستی بدهند. وقتنمی VCیا  خواهیدمیپرسیم وام می هاشرکتاز 

داشته و رقیب داخلی ندارد و تنها نیاز به نقدینگی دارد؛ در اینجا نیاز است که وام بدهیم. اگر دو درصد 

درصد  5/0توانیم کمک بالعوض بکنیم. در منابع صندوق، قانون بودجه مصوب صندوق را بدهند حتی می

با  ریسک پرشود در واقع به طرح وپا داده میاند. وامی که به شرکت نهتدارک دید VCرا برای سوخت و 

 شود.درصد داده می 60الی  50ریسک باالی 

 
 

بوم اتخاذ شود. در واقع برای ایجاد زیست هاسیاست مجموعهبایست یک مالی می تأمیناز نگاه نظام  -10

ه نتی نهادینه شدساالری سهای نظارتی و دیوانکارآفرینی، رابطه مراکز رشد، بهبود نظام اداری و سازمان

های متناسب روی آورد. برای این کار نیاز به نظام توسعه اقتصادی و توسعه فناوری باید به اتخاذ سیاست

 دست یافت. آن بهفناوری تا حدودی  توان از طریق نقشه توسعه اقتصادی واست که می
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است و هم به عهده  علمی و فناوری ریاست جمهوری منابع مالی و اجرا هم به عهده معاونت توزیع -11

صندوق نوآوری و شکوفایی. ناظر قانون هم شورای عالی عتف در نظر گرفته شده است. در واقع جایگاه 

گری همراه با استقالل سیاستی است و معاونت علمی و فناوری حاکمیتی است و جایگاه صندوق، تصدی

 هر دو با توجه به جایگاهشان آزادی عمل و مسئولیت دارند.
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 ظرات و پیشنهادهای حاضرانن -6

 فر )هیئت علمی انستیتو پاستور(دکتر اسالمی-6-1

هماهنگی و گرفتن مکان تولید و گرفتن مجوز تولید دارو بسیار سخت است و به حمایت بیشتری در  -1

 این زمینه نیازمندیم.

 واستندخمیاحتی به ر هاآنایم و پیشنهادهایی از کشورهایی نظیر چین، کانادا و ترکیه داشته تاکنون -2

افت را دری هاحمایتبه ما فضای تحقیق و تولید بدهند ولی ترجیح ما این است که در کشور خود این 

خودمان تولید کنیم بلکه صادرات هم داشته  تنهانهرا  ایمکردهکنیم و محصوالتی که تاکنون وارد می

 باشیم.

ندوق ما را در صف قرار ندهند؛ یعنی حداقل های اداری معاونت یا صانتظار ما این است که در روال -3

اخذ مجوز از سازمان غذا و  فراینددر تشکیالت داخلی گیر نکنیم و زمان را از دست ندهیم چراکه 

 بر است.دارو بسیار زمان

 ک(اار سازیماشیندکتر ربیعی )-6-2

 اراک وجود دارد. سازیماشینهم اکنون نیم قرن تجربه مفید در  -1

 2000شرکت شناسایی شده است که  2900ارزیابی  فرایندمایشات دکتر صاحبکار در با توجه به فر -2

شرکت  2000شرکت تولیدی هستند لیکن حمایت این قانون فقط برای آن  900و  شرکت نوپا

 تدارک دیده شده است؟ شرکت صنعتی و تولیدی چه حمایتی 900نوپاست. برای این 

که تولید محصول انجام شده، فروخته شده و در ترازنامه آیا این درست است که حمایت وقتی باشد  -3

 و اظهارنامه آمده است؟

 دانشگاه امیرکبیر() اخواندکتر -6-3

 فایده داشته باشیم. -در قوانین و مقررات، رویکرد تحلیل هزینه -1

، شودبه چه میزان منجر به تولید محصول یا خدمت دانشی می هاحمایتها و پیگیری اینکه این وام -2

 زم است.ال

تک، به فناوری مناسب توجه داشته باشیم؛ بدین معنا که به جای در نظر گرفتن و توجه ویژه به های -3

 کنیم، وارد کنیم.تر تولید میتر از دیگران تولید کردیم، صادر و هرچه را گرانرا ارزان چیزی هر

 کار(وفعال کسب) یمحمدحمیدرضا -6-4

وجود دارد. در گزارش بانک جهانی، از بین  در ایران وکارکسبضای در قانون فقدان نگاه واقعی به ف -1

 ایم.شده 170 و در شاخص تجارت فرامرزی 120، رتبه وکارکسبکشور در شاخص  190



 

28 

 هایشرکتبنیان بدهیم؛ نه به را بهتر است به ساختارهای حامی دانش هاحمایتو  هامشوق -2

 بنیان.دانش

 بنیان یک میز در اتاق بازرگانی تخصیص داده شود.دانش هایشرکتشود برای پیشنهاد می -3

 ها فعال نیستند.بنیان خیلیشرکت صنعتی دانش 900از میان   -4

 دکتر فقیهی-6-5

 بنیان وجود دارد:رویکردهای زیر نسبت به قانون دانش گذاریسیاستاز دیدگاه  -1

 محتوا، چیستی و فلسفه قانون  -

 کردها تنها به هزینهتوجه ارزیابیکننده پول و قانون به منزله توزیع -

 توجه به دستاوردهای قانون در نظام فناوری کشور -

ائل کردند( و به مسبدنه را واگذار می)کردند اگر مجریان قانون از پتانسیل بانکی کشور استفاده می -2

دچار  شد چراکه ممکن است در آینده کل حوزهها ایجاد نمیشدند، بسیاری از چالشاجرایی وارد نمی

 حاشیه شود.

 سایر نظرات و پیشنهادها-6-6

ها در ارزیابی سیاست مهم است الزم است تا جایگاه دقیق اقتصاد ایران در فرضبا توجه به اینکه پیش -

 بنیان مشخص شود.مسیر بلوغ خود به سوی دانش

 داده شود. هاشرکتبنیان به دانش هایشرکتهای دقیق برای ارزیابی سنجه -

الزم  هاآنبنیان و بروز رسانی مداوم دانش هایشرکتگاه داده جامع از اطالعات و آمار فعالیت ایجاد پای -

 است.

بنیان فناورانه در سند جامع علمی هست ولی این با ترکیب صنعتی دانش هایشرکتردپای حمایت از  -

 ایران همخوانی ندارد زیرا اکثر صنایع فناوری پایین یا متوسط هستند.

 بنیانهای دانشیا فعالیت هاشرکتها از تجارب یایجاد ویک -

 بنیان بیشتر بر روی طرف تقاضا باشد تا طرف عرضه.تمرکز دانش -

 کنند که چه بخشی از اقتصادمبنای برنامه توسعه کشورهای مختلف بر همپایی است یعنی مطالعه می -

ط و کوچک است چراکه این متوس هایشرکت را مورد هدف و حمایت قرار دهند و بیشتر تمرکزشان بر

ها در  SMEشوند ولی هم اکنون در ایران بسیاری از بخش بزرگی از اقتصاد را شامل می هاشرکت

 معرض ورشکستگی هستند.

جی( انجام داد، ها )سامسونگ و البزرگ نظیر آنچه کره در مورد چابول هایشرکتحمایت حداکثری از  -

 الزم است.
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ای جز بدهکار کردن این مالی و وام که ثمره تأمینز جنس بازار است تا نوپا ا هایشرکتمشکل عمده  -

 نخواهد داشت. هاشرکت

قانون )بنیان از سوی کارکنان دولت الزم است دانش هایشرکترفع مشکل قانونی ثبت اختراع و ثبت  -

 علمی برخورد کند(. هیئتدر این مورد با کارکنان همانند اعضای 

التفات و توجه بیشتری گردد چراکه تعداد بسیار زیادی  بنیانبودن قانون دانشبه چند هدفی  بایستمی -

بنیان موجودیت خودمختار در این سیستم وجود دارند که با یک قانون واحد به نام قانون دانش

سازی بیش از حد و در نظر نگرفتن کنیم که این منجر به ساده گذاریسیاست هاآنخواهیم برای می

 چیده و نوظهور خواهد شد.تعامالت پی

 شدهمطرح سؤاالتپاسخِ دکتر سوزنچی به  -7

 کنند.افراد کارآفرین ذهن تحلیلی ندارند. دو سه تا اصل ساده دارند و بر اساس آن عمل می -1

رویکردهای مداخله دولت فقط شکست بازار و شکست سیستم نیست و این دو، رویکردهای شکست  -2

رویکردهای اکتیوی هستند. مثل نگاه شومپیتری که  اتفاقاایم که های دیگری دارهستند. ما منطق

منتظر نیست شکستی رخ دهد و بعد دولت مداخله کند. اگر رویکردهای دیگر هم سنجیده شوند 

 بنیان، قانون خوبی نیست.گیری نرسیم که قانون دانششاید به این نتیجه

بندی رسید که قانون خوبی نیست ن به این جمعتوادر این قانون، در مورد رویکرد مداخله دولت، نمی -3

 آپ کنیم چند الزام داریم:بخواهیم کچ همپایی ما نخواهد شد و اگر ولی عامل

 ا منافع ملی و شخصی ر)های اقتصادی است فعالیت عامل تغییر کارآفرین است که نیروی درونی

نکرده است. برای شناسایی بنیان زیاد به کارآفرینان توجه کند(، اما قانون دانشهمگرا می

توانیم بگوییم هرکس که اکنون چون معیاری نداریم میکارآفرینان باید معیار داشت ولی هم

 توان او را کارآفرین به حساب آورد.کرده می تأسیسشرکت 

  ،انند توکوچک نمی هایشرکتتوسعه تکنولوژیک: با پیچیده شدن و پیشرفته شدن فناوری

ها انباشت ای از انسانجنس تکنولوژی از دانش است و باید در مجموعه پیشران باشند چراکه

باید در شرکت بزرگ انباشت شود.  نهایتاا ها و شود؛ لذا تکنولوژی پیچیده در مجموع انسان

بزرگ در  هایشرکتهای موفق توانند عامل تغییر باشند. در کشورای، نمیزیر پله هایشرکت

در حوزه نساجی موفق  مثالااند. های جدید شدهکرده و بازار حوزه ایجاد 1های خود تنوعحوزه

                                                      
1 Diversify  
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هیوندای شرکت ساختمانی بوده است که به  مثالا اند. اند و به صنایع الکترونیک هم وارد شدهبوده

 حوزه خودرو نیز وارد شده است.

این کار نیاز به ولی الزم است روی سکتور کار کنیم. برای  بنیان بر مبنای سکتور نیستقانون دانش -4

شوند، ارزش بقیه رها می شود وهای واسط داریم، وقتی به یکی پرداخته میتعداد زیادی سازمان

 شود.ایجاد نمی 1افزوده

 شدهمطرح سؤاالتپاسخِ دکتر محمدی به  -8

 ربطی به مداخله دولت ندارد و جزء اصول اقتصاد است. اصالانظریه شومپیتر  -1

 توان تحلیل دقیقیبنیان، نمیدانش هایشرکتهای کافی در مورد اطالعات و دادهنداشتن آمار و  دلیل به -2

 از علل و دالیل رشد سریع یا کند انجام داد.

حاصل منویات یا تفکرات یک شخص است. اگر  هاسیاستای که وجود دارد این است که مشکل عمده -3

 فرایند گذاریسیاستکنیم.  گذاریسیاستتوانیم بخواهیم خیلی عمیق به پیچیدگی پدیده بپردازیم، نمی

 باشند و برای اینکه دچار دهخودسازمان هاسیاستبایست و بازنگری مداوم است. می خطا وسعی 

 تر برخورد شود.باید فعاالنه قاعدتاانشویم  2شدگیقفل

 شدهمطرح سؤاالتفرد به پاسخِ دکتر اسدی -9

 های بزرگ.هشتاد میلیونی و با آرمان ایران کشوری است با جغرافیای بزرگ، جمعیت -1

درصد است.  2الی  1بنیان از این ظرف،میلیارد دالر است و سهم اقتصاد دانش 400ظرف اقتصادی ایران  -2

 نوآورانه ایجاد وکارکسبهای ور کرد و مدلراه بزرگ شدن این اقتصاد چیست؟ باید صنایع موجود را بهره

 نمود.

 بنیانشدان سمت به ناچاریم بخواهیم بزرگ اقتصاد اگر امروز دنیای در و اردند تقدس نفسهفی بنیاندانش -3

 برویم.

بنیان انجام دهد، د از طریق دانشتوانمیمعاونت علمی برای بزرگ شدن ظرف اقتصاد کشور  که کاری -4

 است. هاشرکتروشن کردن فضای بحث و ایجاد اکوسیستم برای 

                                                      
1 value added 
2 lock-in 
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 شدهطرحم سؤاالتکار به پاسخِ دکتر صاحب -10

 ها بررسی شود.این قانون باید به عنوان کیس در کالس -1

 هایی دارد که هنوز بالفعل نشده است.این قانون ده سال پیش نوشته شده است و پتانسیل -2

قانون دارند و اگر کسی ادعا دارد که نباید چنین قانونی در ایران  NTBF هایشرکتهمه کشورها برای  -3

است که باید جداگانه بررسی شود؛ اما اگر به لزوم این قانون اعتقاد وجود  دیگری وجود داشته باشد، بحث

 دارد، الزم است که رویکرد یادگیری داشته باشیم تا به بهبود هرچه بیشتر قانون دست یابیم.

ه شما را توج گیری اکوسیستم کارآفرینی،در مقابل صحبت دکتر محمدی مبنی بر ارگانیک بودن شکل -4

می گیری چنین اکوسیستکنم تا بفهمیم شکلند ده میلیارد دالری اتحادیه اروپا جلب میچ هایبه بودجه

ای که خواهد داشت ایجاد رانت خواهد تنها نتیجه هاشرکتریزی داشته است و اینکه حمایت از این برنامه

 بود، درست نیست.

 به جای شرکت، نیاز استفرد مبنی بر حمایت از سکتور صحبت دکتر سوزنچی و دکتر اسدی تأییددر  -5

نون اککه در مورد چگونگی حمایت از زنجیره ارزش یا سکتور کار فراوانی صورت گیرد. به عنوان مثال هم

 رکورد اطالعاتی از لحاظ فروش در چهار سال اجرای قانون وجود دارد. 8در مورد خوشه بیوتکنولوژی، 

وری در همه سکتورها، الزم است توجه شود رهدر مقابل فرمایش دکتر محمدی مبنی بر اتخاذ سیاست به -6

 شود نسخه واحدی ارائه داد.که این مورد سکتور به سکتور متفاوت است و برای همه سکتورها نمی

توانیم در اختیار همه بگذاریم و محدودیتی که وجود دارد این است که ما اطالعات را خیلی شفاف نمی -7

ر / محصول را در اختیار دکت فرایندهای خدمت / محصول یا گزارش ایمنکته دیگر این است که ما نتوانسته

 ضعف و ایراد کار ما است که باید برطرف شود. نقطهگران قرار دهیم و این محمدی و سایر تحلیل

 هاآنمشکل  ترینبزرگها در تهران انجام دادهاست.  TBFها تحقیقی را در مورد مشکالت مرکز پژوهش -8

 ه است.محل استقرارشان بود

 کند.تواند کاری کند درست است ولی بسترش را فراهم میبنیان برای همپایی نمیاینکه قانون دانش -9

ه هنر ما این است ک یم انجام دهیم،توانمیها را خیلی پیچیده ببینیم دیگر کاری را ناگر ما سیستم -10

 انجام ندهیم. منفی هایقضاوترا اصالح کنیم؛ بهبود تدریجی بدهیم و  هاسیاستبتوانیم 

ها و دستاوردهای اجرای قانون در ها و خروجیهای دقیقی از ورودیایم گزارشاینکه تاکنون نتوانسته -11

ای تعریف شود تا و فناوری باید پروژه علمیکاری ما است. در معاونت سال ارائه دهیم، کم 4مدت 

 اثرات اجرای قانون را ارزیابی کند. -و در آینده-دستاوردها 
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 شدهمطرح سؤاالتپاسخِ دکتر سلطانی به  -11

در مقابل فرمایشات برخی دوستان باید بگویم قانون الزم نیست تمام مشکالت را حل کند. باید مواظبت  -1

کرد که همین پتانسیلی که به وجود آمده هدر نرود و باید دید وضع موجودمان چیست و آنگاه وضع 

 مطلوب را ترسیم کرد.

آمادگی سپردن کار صندوق نوآوری و شکوفایی را ندارد ولی نیاز است که به  الا اصسیستم بانکی کشور  -2

 این سمت برویم.

ها های عرضه خیلی وقتهای عرضه روی آورد درست نیست چراکه اتخاذ سیاستاینکه نباید به سیاست -3

 شکند.شکن است یعنی قیمت ورود محصوالت خارجی را میقیمت

صندوق است و اذعان داشته که تاکنون به  مأموریترانسه است، مشابه که سومین بانک ف BPI مأموریت -4

 شرکت نوپا پول بالعوض داده است. 15000

است. هدف آرمانی ما این  1درصد تولید ناخالص داخلی 5/0 بنیان ایرانهم اکنون سهم اقتصاد دانش -5

 است که ظرف ده سال آیند به ده درصد برسیم.

ه وری نباید باز مسیر بهره الزامااوری داشته باشد و یری مستقل از بهرهتواند مسرسیدن به نوآوری می -6

 رسید. نوآوری

 دهد یکسان نیست.خدماتی که صنعت می -7

گری دارد و نه نقش ، افقی بوده است. صندوق نوآوری نقش تصدیباالدستیاسناد  گذاریسیاست -8

توانستیم سر خود سال ما نمی 4در این ها را به صندوق نگفته است. حاکمیتی و تا به حال کسی اولویت

 دهم.عمل کنیم ولی اگر بعدها مسئولیت داشتم، خودم مطالعات عمودی دقیقی انجام می

 توانستند بدون رانت مثبت رشد کنندهایی مثل سیناژن و مپنا نمیبر در شرکـتهای سرمایهتکنولوژی -9

بر نبودند، توانستند با وجود بازار رشد مایهکاال و اسنپ که سرر دیجیهای خدماتی نظیولی تکنولوژی

 کنند.

بایست بر اساس آمار و اطالعات دقیق خروجی، بنیان میدر مورد ارزیابی خروجی سیاست و قانون دانش -10

توان گفت این است که این قانون اثرات دستاورد و اثرات آن را ارزیابی و تحلیل کرد ولی چیزی که می

 ت و کارآفرینی و اشتغال را ایجاد کرده است.اش زیاد بوده اساجتماعی

توانیم در حال کار کردن هستیم یعنی اینکه چطور می corporate VCروی هم اکنون در صندوق  -11

 بزرگ را ایجاد کنیم. هایشرکتنوپا و  هایشرکترابطه بین 

                                                      
1 GDP 
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فرصت پویایی که شاءاهلل ما بتوانیم از نوشته شده و ان 1382بنیان یک فرصت است، سال قانون دانش -12

 امنایی بودن صندوق ایجاد شده است، به بهترین نحو استفاده کنیم. هیئتبه دلیل 

 الیاسی )دبیر نشست( دکتر یبندجمع -12

نام سیاست )به مفهوم پالتیکز و نه به مفهوم خطمشی( وجود دارد که نباید نادیده گرفته  ای بهپدیده -1

گونهبایست در فضای پرچالش سیاسی بهشود بلکه مییک نمیشود. در معاونت یا صندوق فقط کار آکادم

عنوان مثال در شورای اقتصاد نیز شود تا منافع حداکثری حاصل شود. به گذاریسیاستای رفتار و 

 ای داریم.مشکالت عدیده

 ها پرداخت. NTBFتوان به محور نیز میبا اقتصاد کارایی -2

توان خدمات را صادر اینکه نمی دلیل بهحمایت شده است ولی  بنیاندر بسیاری از موارد از خدمات دانش -3

 باشد. 1بیشتر بر ساخت و تولید تأکیدبایست توان وزن بزرگی برای آن در نظر گرفت و میکرد، نمی

پارادایم فکری ما این باشد که هرچه نیاز داریم خودمان باید تولید کنیم )خودکفایی( پیشرفت  که زمانیتا  -4

 .هاهای خاص و صادرات در آن حوزه. توسعه یعنی تمرکز و عمیق شدن در حوزهشودحاصل نمی

                                                      
1 Manufacturing 


