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 یک شودمی کنند ثابت تا بودند کرده اختيار نماد یک عنوان به را نانو هاآن. کردندنمی نگاه موضوع به نانو دید با ستاد اعضای»

 سند تدوین در داشتن نقش بر عالوه که است شــاهوردی حميدرضا دکتر تعبير این« .داد انجام کشور در برجسته کار

 دکتر. پردازدمی ســند تدوین زمان هایایده و هاسياست نقد و تحليل به ستاد از خارج دیدگاهی با نانو، راهبردی نخســت

 شورای در نانو فناوری کارگروه رئيسنایب نانو، فناوری توســعه ستاد تشکيل زمان در عنیی 1۳۸۲ سال در شاهوردی

 راهبرد سند تدوین در که است افرادی ازجمله ایشان. بود نانو ستاد در وقت صنایع وزارت نماینده و کشور فناوری و تحقيقات

 متمرکز باید باشيم، موفق نانو موضوع در خواستيممی ما اگر که است معتقد ایشــان. است داشته نقش نانو فناوری برای آینده

 و طراحی کشور عملياتی توان از جلوتر بسيار و نداشت خوانیهم کشور توان با نانو سند کندمی اذعان وی. کردیممی کار

 متفاوت نگاه. بود پایين بسيار ها،مسئوليت این گرفتن عهده به برای کشور آمادگی سطح دیگر عبارت به بود؛ شده تدوین

 . است کرده خواندنی را گفتگو این نانو، توسعه به ایشان

 دارای او. دارد عهده بر را نانو فناوری ویژه ســتاد فناوری توسعه کارگروه مدیریت تاکنون 1۳۸۳ ســال از شاهوردی حميدرضا

 پژوهشی، و علمی هایفعاليت بر عالوه و اســت مدرس تربيت دانشــگاه علمی هيأت عضو و مواد مهندسی دکتری

 که است داشته متعددی فرابخشی هایفعاليت وی. دارد خود کاری سوابق در را گوناگونی مدیریتی و اجرایی هایمسئوليت

 صندوق مدیره هيئت  تا ریاست و تاکنون 1۳۸۷ سال از( فناوری و تحقيقات علوم،) عتف شورای صنایع کميسيون در عضویت

. است جمله آن از ایران نانوفناوری انجمن مؤسس عضو و (1۳۸6تا  1۳۸۴) صندوق در دولت نمایندگی و توسعه و تحقيق

 .است شکوفایی و نوآوری صندوق عامل هيئت عضو حاضر حال در شاهوردی دکتر

 

 فناوری و علم گذاریسیاست در گســترده و تازه تحولی كشــور، در نانو گذاریسیاست دانیم،می كه طورهمان 

 ها،تجربه ها،ایده گردآوری با كه هســتیم آن پی در مرحله این در ما رو، این از. شودمی محسوب ایران

 شده منعکس( آینده راهبرد سند) نانو اول ساله ده سند تدوین در كه هاییسیاست و فکری هایچارچوب

 مورد موارد از یکی كه آنجا از. كنیــم تهیه مدیــران و محققان گذاران،سیاست برای استفادهقابل متنی اســت،

 سند این از پرسشی با را وگوگفت اســت،( آینده راهبرد سند) ایران در نانو توسعه ساله ده ســند همین بحث،

 شد؟ تدوین رویکردی چه با و چگونه چرا، زمان، آن در ســند این. كنیممی آغاز ســاله ده

 شکل را مسير این مهم عامل چند. نداشت وجود ایشدهریزیبرنامه پيش از و پيچيده جریان سند، تدوین برای من، نظر به

 دخيل هم کشور یتوسعه پيشين مسيرهای در ایگونهبه کردند، مشارکت کار این در که دوســتانی تکتک اینکه نخست. داد

 آمده وجود بــه قبلی کارهای بودن نتيجهبی از سرخوردگی نوعی که آنجا از. راهبر و مدیر عنوان به یا جزئی صورتبه یا: بودند

 شــده جمع هم دور اتفاقی طور به که دوســتانی دوم،. دراندازند نو طرحــی که بودند فکر این به ناخواســته هاآن بود،

 شخص و 1فناوری هایهمکاری دفتر ســوم،. کردند پيدا مشابهی نسبتا   هایویژگی و هاخصلت سند، تدوین فرایند طی بودند،
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 کشــور یتوسعه جریان در متفاوتی تأثيرگذاری پــی در دفتر. داشــتند ایکنندهتعيين نقش مسير این در ۲ســجادی آقای

 مرکزی کلی ایده این. باشد متفاوت قدیمی کارهای با که کند پيدا جدیــدی جایگاه و هویت خواستمی نوعی به و بــود

 آقای. گرفتنمی شکل سند این بود، دیگری شخص سجادی، آقای جای به اگر من، نظر به. شود جمع آن دور اجزایی که شــد

 در ویژگی این. کردندمی ایجاد خالق و نوآورانه محيطی ترتيب، ایــن به دادند،می را هادیدگاه یارائه و بروز یاجازه سجادی

 یــا جلسات در سجادی آقای. است رایج متفاوت نگاهی ارشد مدیران ميان در خصوص به است، فردمنحصربه ما کشــور

 جای هم مقطع آن در دوســتان تجربيات و ســنی ترکيب. کردندمی صحبت که بودند نفری آخرین یا کردندنمی صحبت

 داشته تریبزرگ هایتجربه و کنند ثابت را خودشان خواستندمی شدند، کار این درگير که دوســتانی از خيلی دارد؛ تأمل

 . باشند

  بود؟ چقدر هاطرح گونه این در شما كاری یتجربه

 . کنم کار باالتری سطح در خواستممی برنامه ایــن در و بودم کرده کار محدود طــور به ملی، ســطح در مــن

  شد؟ كاری چنین انجام موجب عواملی چه مجموعه، درونــی هایویژگی بر عالوه

 اقتصادی مشــکالت از بعضی دوره، آن در. بــود خاتمی آقای دولــت دوم یدوره فضای محيطی، عوامــل از یکی شــاید

 هایبخش از یکی عنوان به صنایع، وزارت زمان، آن در. دهيم انجام دیگری کارهای که بــود آن وقت و بود شــده وفصلحل

 تــا ماندهباقی سال سه در که بود کرده تنظيم ایگونهبه را کشــور مســير و کرده حل را موجود حــاد مشــکالت محوری،

 رشد و ارز مانند مسائلی خاتمی، آقای جمهوری ریاست اول یدوره طی. کنــد تجربه را باال اقتصادی رشــد یک دولت، پایان

 در یا. بود رسانده گذارسياست ســازمانی به گرتصدی ســازمانی از را جایگاهش هم صنایع وزارت و بود شده محدود تورم

 آینــده مسيرهای طراحی پی در و کرده دوری دانشگاهی یروزمره کارهای از آن، پژوهشی معاونت خصوص به و علوم وزارت

 کشور صنعتی یتوسعه راهبرد تدوین بحث زمان آن. بود گونههمين موقع آن در هــم هاهمکاری دفتر من، نظــر به. بودند

 بحث صنایع، وزارت در نمونه، برای. داشت خریدار هاحرف این که بود شده حاکم نســبی آرامش نوعی واقع، در. شد مطرح

 کلی، طور به و شود تبدیل ایتوسعه سازمانی به خواستمی گسترش سازمان. بود شــده مطرح نوین صنایع سازمان تأسيس

 یبرنامه. ببينيد توانيدمی چهــارم یبرنامه تدوین در را موقــع آن فضای پای رد. بود شده طرح ایتوسعه هایسازمان بحث

 مواجه هم مشــکل با( اجرا در که) داشت، تفاوت جامعه واقعيت با آن فضای از بخشی چون و بود بلندپروازانه بســيار چهارم

 حرف عمومی فضای در خواستمی هم کشور مقطع، آن در. گرفت شکل دوره همان در تقریبا  هم سالهبيست اندازچشم. شد

 . بگوید ایتازه

  داشت؟ كشور در نانو كار شروع بر تأثیری چه كوبا به خاتمی آقای سفر

 بعد. اســت رســيده جایــی بــه بيوتکنولــوژی در هایش،ماندگیعقب یهمه با کشــور این که دیدند کوبا در خاتمی آقای

 انجام صنعتی و علمی هایپژوهش سازمان که شــد مطرح «فناوری هایاولویت تعيين» نام به موضوعــی که بــود آن از

 با دوره این اتفاق، حسب بر. شــد طرح موضوع یک عنوان به نانو مبحث ها،اولویت این در. گرفت عهده بر را پروژه ایــن

 موضــوع. اســت مهم هم پدیده این با برخورد یشيوه نانو، موضوع از جدای. بود شده همزمان دنيا در نانو موضوع شدنمطرح
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 ظرفيت کشور مشکالت مقابل در تنهایی به فناوری این که است این واقعيت و دارد کشور اقتصاد در مشــخصی ظرفيت نانو

 . ندارد چندانی

 چند تأسيس از ترمهم بسيار را نانو دســتاوردهای من. اســت آن ینتيجه از ترمهم گرفــت، نانو از کشــور که درســی اما

 یکی. گرفت نانو از کشور که است هاییدرس تعميم و کشف اصلی، جریان. هســتند فرعی کامال   هااین دانم؛می نانو شــرکت

 مهم بلکه کاغذ، روی فقط نه البته کنيم؛ رشد مسيری هر در توانيممی باشــيم، داشته برنامه اگر که است این ها،درس این از

 از پــس امروز، نداشــت، وجود ثبات راهبری تيم در اگر. است ثابت ایبرنامه راهبری تيم و آن اجرای و برنامه زمانهم داشتن

 . شد شروع چگونه برنامه این که آوردنمی یاد به کسی افراد، جاییجابه

 مانند گرفت، درس آن هایموفقيت و هاشکست از توانمی شــود، برخورد مندنظام صورتبه نانو راهبری موضــوع با اگر

 یجامعه بــه باید چگونــه باشــد؛ چگونه دولت و مخاطب یجامعه یرابطه کند؛ ورود باید جاهایی چه در دولت: اینکــه

 حرکت به توانمی چطور را علمــی هيئت اعضای و دانشــجویی یجامعه درآورد؛ حرکت به را آن و داد انگيــزه مخاطب

 هاحوزه این در کار برای افرادی چه اینکه شود؛می مشخص هم حوزه این افراد هایویژگی و خصلت دیگر، ســوی از درآورد؟

 به کوچک ایجامعه ســتاد، تيم چون. هستيد نانو دولت شما گویممی دوستان این به خطاب هميشــه من هستند؟ مناسب

 خوبی ینتيجه یابد، تعميم جامعه در کارکرد این و مناسبات این اگر من، نظر به. اندکرده ایجاد هم مناسباتی و اندآورده وجود

 اتفاق ســند تدوین جریان در که قوتی نقاط ترینمهم از یکی برخی، اعتقاد به. خودش جای در هم خطاها البته. داشت خواهد

 زمان، آن. نيفتاد اتفاق خواهیسهم یعنی کنند، کار هم با توانستند دولتی دستگاه چند بار اولين بــرای که بود این افتاد،

. بودند داده انجام زیادی مطالعاتی هایپروژه ها،اولویت تعيين با مختلف، هایحوزه و بــود آمده دســت به زیادی هایتجربه

 مثل هاییطرح. شود انتخاب توسعه برای مداوم راهی اینکه برای بــود تالشــی همگی... و ملی هایطرح ویژه، هایطرح

 نداشــت، وجود جانبههمه نگاه چون. نداد جواب کدامهيچ ولــی بود، خيرخواهانه نگاه با همگی... و فناوری هایاولویت تعيين

 . گرفتمی شکل منفی هایجریان کنارشــان از ها،طرح آغاز از بعد

 هایشانایده خواستندمی که ایدوره اولين یعنی بود، گيریشکل حال در... و فناوری مدیریت هایبحث ،۸0ـ۷۸ یهاسال بين

 . نبود رایج زیاد کردن، حرکت اســتراتژی با یا آینده به نگاه بحث کشــور در آن، از پيش. مثال  برسانند ظهور یمرحله به را

 .بود مطرح نگریآینده بحث هفتاد، یدهه اوایل در كشور، علمی هایپژوهش شــورای در البته

 توجه آینده به باید که دانستندمی و بودند تکنيکال افرادی که شدمی خالصه افرادی در دوره آن در نگریآینده ولی بلــه،

 مطرح زمان آن هایبحث در همواره. بود نشده مشخص کار این انجام چگونگی ولی. کردندمی موضوع طرح فقط یعنی کرد،

 از دیگری هایبحث و راه ینقشه سند، بحث زمان آن. دید راه در باید را آینده دید؛ تواننمی پــروژه در را آینده که شدمی

 . آمد ميان به جنس این

 دوســتان، ارزشمند هایتالش یهمه وجود با معتقدم همچنان من کردند، همکاری هــم با هادستگاه یهمه اینکه مــورد در

 و آینده راهبرد ســند) اول سند از بهتر( آینده راهبرد ســند سوم و دوم تکميلی اســناد) بعدی سندهای اجرایی هایجنبه

 و دستگاهی مشــارکت در هم دارد؛ برتری بعدی اسناد یهمه بر همچنان اول سند جامعيت هرچند شد، ما( اول تکميلی سند

 بعدی ســندهای از بهتر مراتب به را کشــور نانو شد،می اجرا خوبی به اول ســند اگر معتقدم همچنان من. هاموضوع در هم

 اول ســند مشکل. باشــيم گرفته نادیده اول ســند در که کنيدنمی پيــدا چيزی. بود نگر جانبههمه اول سند. دادمی توسعه



 به. کنند اجرا خوشــحالی با و بگيرند را آن هســتند آماده همه ما، گمان به که بودیم نوشته کشوری برای را آن که بود این

 تمــام کــه مطلب ایــن مــورد در. گرفتيم نظر در را کار انجام هایظرفيت بعدی تکميلی سندهای در دليل، همين

 بر گفتم، ابتدا در که طورهمان یعنی. بود همين هادستگاه ذات موقع آن بگویم باید آمدند، خواهی ســهم بدون هادستگاه

 و افضلی ملک دکتر بهداشت وزارت از. داشــتند یکسانی فکر طرز حدودی تا که شدند جمع هم گرد افرادی اتفاق حســب

 . من و سمنانی اشرف مهندس صنایع، وزارت از و منش آهون دکتر کشاورزی، جهاد وزارت از سرکار؛ دکتر

  بود؟ كردن نمایندگی برای توقعی شما از خانه، وزارت ساختار خود در آیا

. نباشد متصدی داشت قصد هم صنایع وزارت موقع آن. نبود ما روی کار این برای فشاری هيچ ولی دادیم،می انجام هم ما بله،

 تفکر شــد، انتخاب که هم سمنانی اشرف آقای. دادمی اختيار افراد به کند؛ دخالت جزئيات در که نبود کسی ۳جهانگيری آقای

 ساختارهای هااین. نبودند خواهی سهم پی در هم منش آهون و افضلی ملک آقایان. نبود گيری ســهم دنبال و داشــت ملی

 یا سمنانی اشرف مهندس وقتی البته. کردندمی مدیریت( خانه وزارت تخصصی بخش در نانو توسعه برای) هم را شانداخلی

 را کارهایمــان بعضی گاهی. ریخت هم بــه چيز همه مرتبه یک کردند، تغيير کشــاورزی وزارت در منش آهون آقای

 وقتی ولی مؤثرند، هستند، سازمان در وقتی تا هاگروه این. دارند زیادی یفاصله جامعه عمق از که دهندمی انجام هاییگروه

 اگر و داشــت بلوغ کافی یاندازهبه سازمان اگر. کندمی پيدا متفاوتی رفتار سازمان شود،می قطع سازمان با شانرابطه

 وزارت و کشــاورزی جهاد وزارت در کرد؛می جایگزین را او شــبيه فردی اســت، درست سمنانی اشرف آقای راه دانستمی

 . طور همين هم بهداشت

  بود؟ دولت تغییر با همزمان تغییرات این

 در بود، پيشــرو موقع آن که را، ســتاد نــگاه و رفتار نوع تا دادیم انجــام کارهایی نانو ســتاد در ما. بود زمان همان. بلــه

 نتوانســتيم. کنيم نهادینه صنایع وزارت در را رفتــار این بتوانيم کــه نبود قدر آن زمان امــا. کنيم اجرایی ســازمانمان

 ستاد الگوی مشابه ما. بود الزم زمان سال سه دو، شاید. کنيم منتقل صنایع وزارت به بودیم، داده شکل ستاد در که را تفکری

 تنظيم برنامه خانه وزارت برای خودمــان و گذاشتيم شورا کوچک صنایع و گسترش هایسازمان با. چيدیم خانه وزارت در را

 که را ترویجــی کارهای این یهمه. کردیممی استفاده هم ستاد منابع از. ببریم خانه وزارت به را نانو ســتاد فضای تا کردیم

 دارد، بيشــتری هایقابليت چون هم دفاع وزارت. دادمی انجام خانه وزارت در احمدی دکتر موقع آن دهيم،می انجام امروز

 وزارت در نظرم به کار همين. دهدمی انجام دیگر جاهای از بهتــر همچنان که کرد اجــرا خانه وزارت در را نانــو ستاد فضای

 گفتم، که طورهمان بنابراین. کند عملياتی را کار این نتوانست کسی کشاورزی وزارت در ولی شد، اجرایی حدودی تا بهداشت

 اگر»: پرسيدمی وزیر معاون مثال   بعد، یدوره در ولی نبودند، غنایم تقســيم دنبالبه  و بودند فکر هم هــم با حدودی تا افراد

 وزیر معاون که من»: گفتمی« .ميليون پانصد مثال »: گفتيممی «دارد؟ ایبودجه یآورده خانه وزارت برای چقدر بيایيم، اینجا

 ارتباط ترتيب، این به« !تومان؟ ميليون پانصد برای بروم، صبح هاچهارشنبه باید دارم، اختيار در تومان ميليارد ده چند و هستم

 . رفت بين از کمکم اجرایی هایدستگاه با ستاد

  ؟بود چه اجرایی هایدستگاه با ارتباط شدن رنگ كم دالیل دیگر
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 شوند،می انجام کارها شخصی، ارتباطات در. بکشــاند ستاد ســمت به را هادستگاه که باشــد داشته وجود مکانيســمی باید

 هم بهداشت وزارت باشند، همراه رضایت دکتر یا سرکار دکتر امثال وقتی شاید. کندنمی روشن را سازمان یا دستگاه موتور ولی

 همراه را نفر دو صنایع وزارت کارشناسی سيستم در اینکه. است متفاوت کردن عمل مندنظام با موضوع این ولی شود، همراه

 . نيست پذیرامکان چيزی چنين کرد، خواهد گيریجهت من سمت به هم گسترش سازمان که باشم فکر این به بعد کنم، خود

 در برایتان تا بدهيد ســتاد به را بودجه شما» که بود این هادستگاه یهمه به ستاد پيشــنهادی الگوهای اینکه دوم ینکته

 اجرایی هایدستگاه سایر. نيست موفقی الگوی اجرایی هایدستگاه یهمه با ارتباط در این« .کند هزینه مرتبط هایبرنامه

 را هایششرکت و دارد نمایشگاه و جشنواره سال هر کند،می فکر نانو مورد در که دارد وجود نانو ستاد نام به جایی گویندمی

 یبقيه و کندمی را خودش کار ستاد. نيســتند قائل مورد این در ایوظيفه خودشان برای دیگر هادستگاه این. کندمی معرفی

 هم ستاد در نيست، هاآن در فقط اشکال پس. کندمی ناهموار را مســير که اســت آفت یک این را؛ خودش کار هم صنعت

 هامؤلفه همين با باید مملکت این! بياوریم مریخ از را نيروهایمان توانيمنمی که ما. کنيم پيدا را ریزیبرنامه راه باید. هســت

 به دهيم، انجام را خود کار علوم وزارت از مســتقل ستاد، در اگر. اســت همين داریم، االن که ایمسئله کند؛ پيدا توســعه

 محقق وقتی ملی اثر. بود نخواهد ملی اثر دیگر ما کار ینتيجه ولی شویم،می هم تشــویق موفق بســيار نهاد یک عنوان

 مؤثر وقتی علوم وزارت. کند منعکس کشور یتوسعه در را ما هایسياست اش،آموزشی فرایندهای در علوم وزارت که شودمی

 برای علوم وزارت که وقتی تا. دهد توسعه ســتاد رهنمودهای اساس بر را نانو به مربوط هایپژوهشکده و هادانشگاه که است

 را افراد توانيممی داریم، که منابعی با موفق ســازمان یک عنوان به ما. شودمی محدود هم ما ملی تأثير کند،می کار خودش

 . کنيم اندازیراه جشنواره و شرکت و کرده جذب

  كنید؟می فکر چه خصوص این در شما. بود مطرح نقدهایی اول ســند بودن نگر جانبههمه و جامع مــورد در

 معين را هایشــاناولویت از برنامه یک باید اجرایــی هایدستگاه که بود شده گفته ولی بود، نشده مطرح اولویت ســند، آن در

 ساله ده) سند بله، باشــند، منطبق دارد، وجود آنچه و اجرایی یبدنه با باید هایمانبرنامه که کنيم نگاه منظر این از اگر. کنند

 عهده به برای کشــور آمادگی ســطح. بود کشــور عملياتی توان از جلوتر بسيار نداشت؛ خوانیهم کشور توان با نانو( اول

 از بخشــی فقط و نکنيد نگاه آل ایده گفتندمی بعضی. نبود نگرواقع سند، نظر، این از. بود پایين بسيار ها،مسئوليت این گرفتن

 بدهند، توســعه را کشــور خواستندمی هاآن بلکه نبود، نانو سند، یکنندهتدوین گروه اصلی یدغدغه اما. دهيد انجام را کار

 نگاه موضوع به نانو دید با ســجادی مهندس کنمنمی فکر« .کنيد درســت را نانو فقط شــما»: گفتندمی بقيه که حالی در

 من. داد انجام( ملی ســطح در) برجسته کار یک شودمی کند ثابت تا بود کرده اختيار نماد یک عنوان به را نانو او. کردندمی

. دادیممی شکل را گسترده روش اینالزاما   نبایدباشيم،  موفق نانو موضوع خود در خواستيممی ما اگر که معتقدم امروز همين

پنجاه  مثال  جذب بــا و کردیممی درســت ویژه تحقيقات مرکز یک بایــد باشيم، داشته دستاورد نانو خود در اینکه برای

 در ما دستاورد امروز شاید دادیم،می انجام را کار این اگر. شدیمنمی دچار پژوهشی هایدستگاه ســایر هایچالش به خبره،

 توليد یکارخانه مثل: کردیممی متمرکز ناب یایده تا پنج چهار، در را منابع تمام یا. شدمی تربرجسته هست، االن آنچه از نانو،

 دانشــگاه دو یکی، در را منابع تمام دانشــگاه، پنجاه جای به مثال  یا .اکســيدی غير نانوپودر یا ذرات نانوپودر یا آهن پودر نانو

 کار این حاال. بود کشور کل یتوسعه اصلی، یدغدغه حال، هر به اما. باشــد فراهم چيز همه هاآن در که کردیممی متمرکز

 این نانو برای شــاید هرچند. بود خوب کشور برای نظرم، به. شــود نگاه آن به چطور که اســت این به منوط بد، یا بود خوب

 . شدمی تعيين حوزه چهار اولویت اول، یبرنامه همان در باید که بود ایراد



 آن از نوشت،می را ســند كه تیمی. افتاد راه دنیا در نانو موج هم ۲۰۰۰ سال از و نوشت آمریکا را نانو سند اولین

  بود؟ متأثر چقدر غیرمستقیم و مستقیم طور به بود، دنیا در كه جریانی و سند

 است، رشد حال در فناوری توسعه در آمریکا در کاملی الگوی اینکه به نسبت ما یهمه زمان، آن. بود غيرمســتقيم تأثيرشــان

 نگاه فناوری توسعه در بيرونی ییافته رشــد سيســتم یک عنوان به آمریکا به نگری، جانبههمه در یعنی. داشتيم نظراتفاق

 فکر این به ســمنانی اشرف مهندس یا منش آهون دکتر که نبود طور ایناصال  . نشدیم وارد آن جزئيات در ولی کردیم،می

 باید هم ما پس کنند،می کار یافتهسازمان هاآن دانستندمی فقط بلکه کنند، تقليد آمریکا( نانوی سند) از که باشــند

 . کنيم کار یافتهسازمان

  بود؟ چگونه كار مجری عنوان به دفتر انتخاب روند

 و ســلطانی دکتر من، منصور، امين مهندس. بود تبار رفيعی دکتر آقای آن رئيس که داشت نانو یکميته یک علوم وزارت

 بين ایکميته یعنی. آمدندمی کشــاورزی وزارت و نيرو وزارت از هایینماینده گاهی. بودیم کميتــه این در هم سرکار دکتر

 دکتر آقای زمان آن. کنند تعيين را کشــور هایاولویت بود گفته دوســتان به خاتمی آقای. بودند داده شکل دســتگاهی

 تحقيقات شــورای دبير منصور، امين آقای کارگــروه این یمحرکه موتور. بود فناوری تحول شورای مســئول تبار رفيعی

 در خانه وزارت سطح در ایجلسه علوم وزارت آن، از پيش البتــه. کرد ایجاد دســتگاهی بين ایکميته که بود کشــور فناوری

 آن در هم سمنانی اشرف آقای که کند بررســی را هادانشگاه امکانات که بود داده انجام مطالعاتی و کرده برگزار نوشــهر

 شد،می برگزار مرتب ســتاد جلسات. داشت وجود دهیسازمان و فناوری مدیریت مندنظام تفکر ستاد، در. کرد شــرکت جلسه

 دفتر پتانسيل. بود هاپژوهش شــورای پيشينفرایندهای  شــبيه بســيار آنجا در فرایند. نبود طور این علــوم وزارت در ولی

 پذیرامکان اصال  علــوم وزارت در تشــکيالت این. بود مؤثر آن گيریشکل در هاالبی و هارابطه افراد، گردآوری برای هاهمکاری

 . بودم خانه وزارت در هم و دفتر در هم موقع، همان من. نبود

  داشتید؟ را احساس این شما كه بود چیزی چه دفتر در

. مرئوس دیگری و بود رئيس یکی خانه وزارت در. داشت وجود رفاقت فضای و بود ترعاطفی بود؛ متفاوت آنجا در هاارتباط

. نبود طور این علــوم وزارت در که حالی در داشت، وجود (Back Office) ســازمانی یصحنهپشت دفتر، در هااین بر عالوه

 جلسات در که کنند توليد ابتدایی ســندی کنند، پخته را کار که کند جذب قبل از را نفر چند کــه داشــت را این توان دفتر

 درست سازمانی چارچوب در. بگيرد دست در را کشور در نانو مدیریت کار که شد باعث دفتر چابکی. شود صحبت آن روی

 . نبود مناسب کار این برای علوم وزارت ساختار اما باشد، داشته را کار مســئوليت باید علوم وزارت که است

  داشت؟ وجود هم مختلفی رویکردهای و تفکرات یــا بود دســتگاهی بین فقط رقابت این آیــا

 مثال   و دفتر وزارت رأس در کــه افرادی ذهن البتــه. بود متفاوت هم مسائل به رویکردشان افراد، ســمت و جایگاه به توجه با

 گفتمی موقع آن ۴منصوری دکتر. بود متفاوت تفکرها طرز مورد چند در فقط نداشــت، تفاوت هم با خيلی بودند، علوم وزارت

 بدون و برسانيم نتيجه به کشور در را علمی وســيع اتفاقات توانيمنمی باشــيم، نداشــته کشــور در علمی زیربنای اگر
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 را همه بکاریم، را آن بذر اول باید فناوری، گيریشکل برای. بگيرد شکل تواندنمی فناوری کشور، در علمی هایپایه داشتن

 بودند، دفتر در که دوستانی طرف، آن از. کنيم ترویج را هاآزمایشگاه و بدهيم تحقيقاتی یپروژه بســازیم، معالِ کنيم، درگير

 درست طرف دو هر من، نظر به. کنيم فکر ثروت ایجاد به اآلن از باید و مانيممی باقــی علم یمرحله در روش این با گفتندمی

 با یعنی رسد،می جایی به علمی عمق با فقط فناوری نانو. دهدمی نشان را همين ما یسالهده یتجربه االن. گفتندمی

 درســت علمی توان افزایش و مقاله انتشار کردن، کار عميق پس. شودنمی توليد فناوری در ایبرجسته چيز کاریســطحی

 انجام دیگری یبرجسته کار ساخته، ها راپایه اینکه از غير مدت این ستاد در .داد را انجام کار همين هم ســتاد واقع، در بود؛

 توليد به و گذاشتيممی مقاله توليد در را هدفمــان موقع آن اگــر طرفی، از. بود درست منصوری دکتر حرف پس. است نداده

 ثروت توليد بحث چــون ولی ماندیم،می مقاله توليد یمرحله همان در که دهدمی نشان تاریخی یتجربه پرداختيم،نمی ثروت

 ابزارهایمان هرچند. برویم ثروت توليد سمت به و بيندازیم راه هم را علم توليد موتور توانستيم حداقل آوردیم، ميان به را

 . بود مطرح هم سازمانی بحث و متفاوت

 .گذاشتید وقت مصاحبه برای كه متشــکریم شــما از دكتر آقای

 


