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علم در  افزار و کارشی ارشد فلسفهکارشناسی نرمآموخته دانشگاه صنعتی شریف در رشته و دانش 1354میرزایی متولد سال علیرضا شاه

)سند ده  ندهیسند راهبرد آ نیاست. در زمان تدو ییدر دانشــگاه عالمه طباطبا یتکنولوژ تیریمد یدکتر یدانشجوو همان دانشگاه 

نانو در کشور  هایفعالیترا بر عهده داشت و با شروع  یشبکه تحلیل گران تکنولوژ استیر ییمیرزا(، شاهرانینانو در ا عهساله اول توســ

و  ندهیســند راهبرد آ نیتدو یخیکوتاه بر ســیر تار یعالوه بر مرور شــانینانو را بر عهده گرفت. گفتگو با ا جیمسئولیت برنامه ترو

مرکز  رانیحاکم بر مد یت توسعه فناورسیاس یفکر هایپارادایمخاص درباره  یتوسعه نانو در ده سال گذشته، به مباحث هایسیاست

 .و ستاد نانو پرداخته است یجمهور استیر یو نوآور یفناور هایهمکاری

هدف كه در  نینانو است، با ا یسالهدهسند راهبرد  نیتدو ینحوهموضوع مصاحبه در مورد  د،یكه اطالع دار طورهمان 

است كه  نیا مستندسازی نیا دیاز فوا یکیشود.  یده ساله دوم ســند دوم، تجربيات سند اول مستندساز نیتدو یراستا

در  خواهندمیكه  هاآن یقرار دهيم؛ برا هاسازمان ریكارشناسان ســا ای رانیدرا در اختيار م هاپروژه یخروج توانيممی

مختلف  یمجموعهكنند. از آنجا كه ســند نانو توانســت بين چند  گذاریسياست یعلم و فناور یحوزهدر  ویژهبهكشور، 

پاسخ  یمصاحبه در پ نیاســت. در ا یموفق یتجربهگفت كه  توانمیانجام دهد،  ینهادســاز یكند و به نوع جادیاجماع ا

نانو در كشور اثرگذار  یبه عنوان اولين ســند راهبرد ندهیسند راهبرد آ نیدر تدو یهستيم: چه تفکرات هاپرسش نیبه ا

 د؟یبه آن دار یشما نقد ایسند بود؟ آ نیدر تدو یندیبرده شد؟ چه فرا یســند پ نیبود؟ چگونه به اهميت موضوع تدو

 گذاری ویهپا .سند شــدیمشود. بعد وارد  لیتشک ینانو، ســتاد یتوسعه فناور یدولت تصویب شد که برا ئتیدر ه ابتدا 82 سال حدود

داشته باشــد. قطعاً اگر درخواستی از نهادهای  کشــور، قطعاً بدون برنامه نمیشود و باید راهبردی وجود کالن یک فناوری درمدیریت 

سندی باشد.  شــناخت خاصی نداشتند و مشخص نکرده بودند که چه ستاد برای تدوین ســند بود، به نظر من، متقاضیان واقعا باالدستی

 .درخواست مبهمی بود یعنی

 واردتازه دیشا اینشده بود،  جیشکل هنوز را نیبه ا گذاریسياستو  سندنویسیدر آن زمــان در كشــور هنوز ادبيات  

 م؟یحوزه شده بود نیا

 یریتمد هایبحث ویژهبهو  سالهپنج یبرنامهبعد از انقالب هم  م،یداشت یصنعت یتوسعهو  یاقتصاد یبرنامهاز انقالب  شیچرا! ما از پ 

برگزار شد، خود  یمدیریت تکنولوژ یدورهکه  1378 مفقود بود. در واقع، در ســال یتکنولوژ اتیادب هااینبود، منتها در  استراتژیک هم

 کردندمیتصور  م،یکن سیکه انجمن این رشته را تأس میبه وزارت علوم گفت یآشنا نبودیم. وقت یبه نام مدیریت تکنولوژ ایرشتهما با 

شــریف  یصنعت . مثال بارز این مطلب، نام دانشگاهدیایجاد انجمن دو سال طول کش ل،یدل نیاست، به هم یاز مدیریت صنعت ایشاخه

 گذاریسیاست هایبحثبا  ن،یهم لینداشت. به دل یمعادل فارس ،یتکنولوژ یواژه ییعن  University of Technology.اســت؛

 یبود که شــاید آن زمان برا ینظام نوآور هایبحثسند، همــان  یآشــنا نبودیم. در واقع نوآور یوآورمانند نظام ن هاییبحثو  یفناور

 بار از آن استفاده کردیم.  نیاول

 تیریو پيش از آن، ادبيات مد اندداشتهدر صنعت  یفناور ینظام نوآور  در واردكردن ینقش مهم 1الدینسيفدكتر  ایگو

 ؟كنيدمی يدیرا تأ یچنين چيز ا شمایغالب بود. آ کیاستراتژ

شــد.  لیتشکها مرکز همکاری پژوهش در بود 78حدود ســال که  بود 2پژوهش همکاران ما در معاونت نیجزو نخست الدینسیفدکتر  

همزمان با من آمد و دکتر  یســلطان یآقا کنممیبودنــد، فکر  انیو دکتر طباطبائ یرزایــیم جلسات، مهندس نیاز نخست یاریدر بس

که ایشان این مباحث را در  ستیبــود که وارد معاونت پژوهش شد. البته این طور ن ینفر نییا هشــتم نیهم بعد از ما، هفتم الدینسیف

 یلیخ یآورنــو یو بحث نظــام مل یبحث نوآور ،یمدیریت تکنولوژ یدوره ــانمعاونت پژوهش و در ســند آورده باشــد، چون در هم
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دکترایش  یرساله کنممیشــده بودند و فکر  مندعالقه اریبه موضوع بســ انیآن بود. از همان ابتدا، دکتر طباطبائ هایبخشجــزو  یجد

با  یدتاز ما بود. او بعد از م ترتئوریکموضوع آشــناتر و مطالعاتش  با انیموضوع انتخاب کرده بودند. دکتر طباطبائ نیرا هم در مورد هم

و  خریدیممیرا  یخوب مدیریت تکنولوژ هایکتاباز کارهایمان این بود که هر سال  یآشــنا شــد. یک ینوآور ســتمیس اتیادب

 .شدمیگرفته  یجد هابحث. در کل؛ این کردیممیهم ترجمه  هاییکتاب

 ند؟شدمیموضوع سند متمركز  ی؟ افراد چگونه روشدمی تیریجلسات چطور بود و چگونه مد یروش برگزار

حضور داشتند، ما  یکه مهندس ســجاد یکه در جلسات شدمی. در تدوین سند تالش شدمیدر نانو، جلسات با وقت و حوصله برگزار  

 هاییبولتنســال قبل از این جلســات، دو  وقف کار شده بودند. کامالًتدوین ســند، افراد  ات. در جلســمیرا ارائه ده هاخروجیفقط 

از  ی( بود؛ و خــب یک حجمالمللیبین) یرونیب یرصدها شــتری. بولتن در آن اوایل بکردمیداخل ستاد را تغذیه  میکه ت شدمی دیتول

 یما بر رو یمنســجم بود. یعن ،یفکر یگروه این بود که از نظر مبان هایویژگیدیگر از  یدانــش را ایجاد کرده بود. از آن طرف هم یک

نظام  یشــویم؛ یا کدام یک از اجزا هافعالیتتا چه اندازه وارد  مثالً یم.شدمی یوارد بحث نظر م،یکه باید داشته باش یاســتیس تیماه

که با این  یاســت، بعد افراد شدهنوشتهکه در فالن کتاب این طور  گفتندمیدوستان  یگاه هابحثکشور است. در  ازیمورد ن ،ینوآور

امروز در  یاندازهبهکم بود و اینترنت هم  یلیخ ی. آن زمان منابع فارسکردندمیمطالعه  شتریشنا نبودند، در مورد موضوع بآ هابحث

 دسترس نبود. 

نداشتند. ضمن  یاجرای تیپژوهش، مســئول اونتو افراد در مع گذاشتندمی شتریمشــترک بود، وقت و حوصله ب ینظر یپس یک مبنا

 در کار نبود.  یمنابع و منافع سازمان میاینکه تسه

هر وزارت  یبودجهســهم،  یهم مطرح بــود. حت هاوزارتخانهســند اول، بحث مشاركت  بیشدن تصو ییهمزمان با نها

به جلسات  ای كردیدمیبحث  یدر جلسات داخل ،موضوع نیبود. در مورد ا شدهمشخصهم  هابرنامهاز  هركدام یخانه و متول

 ؟گرفتندمیرا  ییتصميم نها هاآنستاد نانو( منوط بود و  یهماهنگ یمعاونين )جلسات شورا

جداگانه  صورتبهجلسات  یگاه ی. حتشدمیمطرح  هادیدگاه ، نظرات وآمدمی ــنیبه جلســات معاون یبود، یعن یرفت و برگشــتکامالً 

 ی. دوستان در تدوین سند وسواس زیادمیداشت رخانهیکه در دب گشتبرمی هاییکمیتهبود، ســپس دوباره به همان  هاوزارتخانه تکتکبا 

بود،  یجهان یتجربهفقط با سند نداشت و مثالً  یارتباط هاپیوستاز  یلیدارد. هرچند شاید خ یزیاد وستیسند پ لیدل نیداشتند، به هم

 .گذاشتندمی یانرژ یلیخ حثاین مبا یاما آن زمان رو

 نانو در كشــور یحقوق گاهیو محکم، تا جا یقانون یداشــته باشيم با اعتبار یســند چه بود: چيز نیاز تدو یتوقع اصل

داشته باشيم كه حدود كار را بدانيم  شدهترسيم یریتصو ای م؛یداشته باشيم تا با آن جلو برو ییقطب نما ایباشد؛  مستحکم

وجود داشت كه  ینگران نیا ایبود؟ آ شدهتعریفآن  یبرا یگریكاركرد د ایآن باشيم؛  بندیپا موموبهو الزم هم نيست هميشه 

  كنند؟ اعتناییبی ای كاریكم هاوزارتخانهبا تغيير دولت، 

 میخب مواضع را تحک یبود کــه دیگر اجازه انحراف از ســند ندهد ول یکه کارکرد آن ســند، کارکرد قانون میبگوی میتوانمین یلیخ

است. فکر  هانجام شــد یقیدق یکه کار علم یافتدرمی شدمیکه با سند مواجه  یاینکه هر کســ یبود برا ایپشتوانه ضمناً. کردمی

اینکه واقعاً  د،یبود که خود شما گفت یعموم کارکردســند( انتظار داشــتند، آن  کنندگانتدوینکه خود جمع ) یعمده کارکرد کنممی

 است.  یمهم مسئله اندازچشمکه  میبه ما بدهد. ما اعتقاد داشت اندازچشم

 نانو باشد؟  یراهبر ینقشهقرار بود كه  یعنی

بخش باشد؛ مشترک در اختیار فعاالن قرار دهد که الهام تصویر خواهد یکانداز اغلب میانداز فرق میکند. چشمی راه با چشمنقشه

انداز مشــخص میکند که ما کلی، چشــم طوراش است. بهیک نمونه که 15 تا 1توجه نمیکند، مانند کســب جایگاه  انداز به مسیرچشم

 .ماز نانو اشتغال ایجاد کنی فقط کسب رتبه؛ مثالً نه چه انتظاری از آن حوزه داریم ـ
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. به نظر من، مهندس گشتبرمی 3یمهندس ســجاد خاص به دیدگاه شــتری، بکردیممی دیبر آن تأک اریثروت، که بســ دیبخــش تول

. او ستین یاســت که اهل روزمرگ یاجرای یدارد و مدیر یرا در تدوین سند داشت. در کل، ایشان تفکر راهبرد یاصل نقش یسجاد

 ینظر یمطالعه یلیانجام شود. با اینکه ایشان فرصت نداشت که خ مندنظامو یک کار  میبه آینده نگاه داشــته باش خواستمی شهیهم

باید بخش آخر باشد، که  رهینجاین ز ویایشان این بود که لوکوموت یاین انتظار را از ما داشت. آن زمان، حرف اساس شهیداشته باشد، اما هم

ست به توانمیستاد نانو  یهافعالیت کاشاینوشته بودیم.  یسند را جور دیگر نیما هم کاشای گویممی. االن فتادیبه نظر من، این اتفاق ن

مشغول به  یلیمحقق نشده اســت؛ خ بود تا االن کامالً یســجاد که در ذهن مهندس یبرود. به نظر من، آن هدف یدیگر وسویسمت

هــم آن را لحاظ  ینوآور ســتمیکه در س طورهمانعلم تا بازار را داریم،  یزنجیرهمعتقد بود که ما  یدیگر شدیم. ایشــان به طور جد

. ریــمیدر نظر نگ هادانشگاهرا  ویلوکوموت یبازار اســت، یعن و،یقرار داشــت. منظور از لوکوموت رهیزنج یدر انتها ویلوکوموت ی، ولکردیممی

گفت باید کشش بازار می یسجاد ار باشــد و آن را هل بدهد یا اول قطار باشــد و آن را بکشــد. مهندسد در آخر قطتوانمی ویلوکوموت

معتقد بودند کــه  ستاد یاز اعضا ینشد. بعض یهرچند که این نظر، اجرای (5یتکنولوژ فشــارداریم و یک  4شــود. )ما یک کشش بازار

 ایجاد یانسان یرویســال باید دانش و ن هایسالتا ما فعالً  ،اســت یجدید یحوزهچون نانو  یول ــم،یهرچند باید به بازار توجه کن

فشار  یهمان الگو اًو بازار سرریز شود که دقیق تدر صنع است که بعد ازیو مقاالت ن لیسانسفوقدکترا و  هاینامهپایان. ابتدا به میکن

  است. یتکنولوژ

 سند غالب است؟ نیكدام نگاه در ا

گفت که کدام رویکرد غالــب اســت. من بعدها متوجه این شــدم کــه تدوین  توانمین یرفت، یعن یستمیســند به سمت نگاه س

از  یآمده است. یک رونیب ینهادگرای یمباناز  کامالًاســت که  یمفهوم ،ینوآور یبود. نظام مل ینهادگرای یهادیدگاه ریســند تحت تأث

از مشکالت شما با  یلیخ. از طرف دیگر، کندمیرا روشن ن گذارسیاست فیدر نهایت، تکل یاین است که نهادگرای ینقدها به نهادگرای

 کندمیبه ما کمک  یستمیاز طریق نهادها وارد شــود. این نگاه س م،یمســتق یمداخله یدولت باید به جا ی، یعنشودمیحل  ینهادگرای

 یاست، ول ترکاملبهتر و  یلیخ ینوآور یاز نظریات خطالزم است و قطعاً  اریبس یســتمی. بنابراین نگاه سمینیخود را بب تا نقاط ضعف

به هر حــال، اینکه ما منابعمان را در یــک نقطه  .کندمیرا روشن ن گذارسیاست فیموارد تکل شــتریو در ب دهدنمیاولویت را نشان 

برداشــت خاص  ،یســتمیس لیشاید هر کس از آن تحل ی؛ یعنآیدنمی رونیاز آن ب یروشن یلیخ یاســتیس یبسته م،یمتمرکز کن

این دیدگاه، اقتصاد  یبر پایه داشــتند و دارند. یتکنولوژ هایچرخه یرو یزیاد دیتأک هاهمکاریاز مدیران مرکز  یلیخودش را کند. خ

 یمسابقهبا سایر کشورها وارد  د،یرا بشناس یدر شروع آن چرخه، آن تکنولوژ دیاگر شما بتوان. رودمیجلو  هاچرخهاز  یبا یک ســر ایدن

متحول کننده  ارید بســتوانمی. این دیدگاه که در مورد اقتصاد دیرقابت کن دیتوانمی ترراحتو  دیکه اول خط آن هست ایدشده یجدید

 است.  یتریباشد، نگاه نوشومپ

نوع نگاه موثر  نید بر اتوانمیموضوع  نیا ایتأثيرگــذار بود. آ سند نیشروع كار تدو یهم رو( NNI) کایظاهراً ســند آمر

 د؟باش

نامه داشــتند و بر 6NBICیآن زمان کره یا ژاپن هم تقریباً برا . اگر درست به خاطر داشته باشمدیدیممیاز سندها  یلیرا ما در خ هااین

در  خواستمیچون  ،یتریرویکرد نوشــومپ گوییممی هاآنداشــت که االن ما به  اریرا در اخت هاییحوزهنبــود. آمریکا  فقط آمریکا

به رویکرد  یترینگاه نوشــومپ برگردم، که خود این 7یها را گفتم تا به رویکرد فشــار علــم و تکنولوژاین باشد. شتازیپ ایدن یتکنولوژ
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است و در آن از آمریکا جلو  یجدید یمسابقهکه  کردیممی. چون فکر میاینکه ما متوجه باشــ، بدون کردمیکمک  یفشار تکنولوژ

 .میکن یگذارو غیره سرمایه یانسان یرویباید در مقاله، ن میگفتمی نیهم یزد، برا میخواه

ثروت بود که در جلســات متعدد نزد مسئوالن مختلف ارائه  دیبر تول یمبن یسجاد یتفکر خاص آقا ریبه نظرم این مســئله تحت تأث 

هم بود، هرچند  یاســت، که حرف درست طرف این ویلوکوموت گفتمیو  کردمیشــکل قطار علم تا بازار را ایشان رســم  نی. همکردمی

که این مشکل را تفکر  میبعد گفت ییم، ولو مأموریتمان آورد اندازچشمما این را در  ی. یعنستیبه نظر من، چندان در سند ملموس ن

 دی)تول طرفاینکــه پول را بریزید  گفتمی یبهتر اســت، چون تفکر خط یحداقل از تفکــر خط یستمی. تفکر سکندمیحل  یستمیس

که شــما هر چقدر هم پــول در علم بریزید، ممکن اســت در صنعت  گفتمی یستمیبرود. تفکر س نیشــود و رو به پای علم( تا ســرریز

را در آنجا این گونه  ســتمی. سکردمیتا این حد به ما کمک  یســتمیآن وجود داشــته باشد. تفکر س ستمیپس باید س اید،یو بازار ن

 ،یفکر تیبه نام استاندارد، مالک هاییبخش گفتندمیو همه  دادیممی ســتمیس هایحلقه یهمهکرده بودیم که مقاالت را به  یطراح

 یکهم  طرفاینهستند، اما  هاشرکت یهســت. یک ســر ازیخطرپذیر ن یگذاربه ســرمایه و مرکز رشــد وجود دارد. یپارک فناور

این اصول قــرار دارد. بعد بخش به بخش  یراهبــرد آینده بر روبند به بند سند  اًدقیقاالن  .ایدیدانشــگاه باید به وجود ب شرکت و یسر

 یجد اریبســ و غیرهشد، مانند کارگروه زیرساخت. از همان اول بحث آزمایشگاه، استاندارد  لیســتاد تشــک هایکارگروهجلو آمد و 

 در معاونت پژوهش مرکز هااین یهمهچون  م،یرا داشت یطور از همان ابتدا در ستاد نانو، بحث )تعامل با( پارک فناور نیشد. هم هگرفت

نظام  یاجزا هاایننخبگان وجود داشت و به نظر ما،  یمؤسسهبود،  شده ایجاد یتکنولوژ یتوسعهبود. پارک پردیس و صندوق  هاهمکاری

 ــدیصرف تول یزیاد یبودجهاســت. نه تنها  یفناور یعرضهاز سمت  هااین یهمهکه ما بعدها متوجه شدیم که  یاست، در حال ینوآور

؛ گویندنمی 8ها کشــش بازار یا تقاضااین به یول ،کنیممیصرف  یدر پارک فناور هاییبودجه یکردیم، حت یانســان یروین تیربمقاله و ت

بازار، در واقع بازار  متفاوت است. انکوباتور یا فن یلیبا بازار کاال خ یمرتبط اســت و بازار تکنولوژ ر کاال، کشش تقاضا با بازار کاالبازا

 یهمهطرف عرضه، چون  هایسیاست گوییممی هااین یهمهما به  یهســتند، ول یتکنولوژ یمرتبط با متقاض هاایناســت،  یلوژتکنو

که در نهایت، بازار  یکاالی یاصل موضوع این اســت که تقاضا یعنــ یرا در نظام عرضه باال ببرند. ول یســطح تکنولوژ خواهندمی هااین

با این  ریبازار کشــور باید آن را طلب کند. البته ما در این چند سال اخ ی، پس باید آن را ارتقا داد، یعنخواهدمی ــاتمصرف کاال و خدم

 آشنا شدیم.  هابحث

 یراه هست و هنوز به محصول ملموس یگونه بود كه چون نانو در ابتدا نیا یجهان یدليل نبود كه آن زمان، فضا نیبه ا ایآ

 شکل نگرفته است؟  آننرسيده، بازار 

. به بازار ســتیچ تانباالدستیو اســناد  هاخواسته ازها،ین دینیباید بب د،یکن گذاریسیاست یدر سطح مل دیبخواه ینه. شــما وقت

یا  هادانشگاه حددر  شودمی یاستیآزمایشــگاه اســت، آن، سفقط دارد! اگر نانو فعالً  یمل اســتیبه س یچه ربط ،یتکنولوژ یک دنینرس

 یمرحلههنوز به  یهدف روشن اســت، ول ی. گاهخواهدمین یخاص دارند. بنابراین دیگر ستاد مل یازهایکه ن یمراکز خاص ؛یصنایع نظام

 یکه باید به ســمت خودروها داندمی یسال اســت که صنعت خودروساز هایسالنشــده است.  یاینکه رقابت یبه معنا ده،یاجرا نرســ

 لینشــده بود. با اینکه همزمان با ستاد نانو، ســتاد پ یشاید هنوز اقتصاد شیچند ســال پ تا یبرود، ول یسوخت لیو پ یبریدیه ،یبرق

با اینکه در  9یبریدیو ه یبرق ینشده است. بنابراین خودروها یاقتصاد ایدن یجا چیبر این نظر بودند که ه یول م،یهم داشــت یسوخت
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 شوددوگانه استفاده می یدر اشاره به خودرو برق شتریکند. از این نام بقدرت استفاده می یدو یا چند منبع مجزا بیحرکت از ترک یکه برا یخودروی 9

 از این یکه فقط از یک درا دار تیقرار دارد و خودرو این قابل یدر کنار یک یا چند موتور الکتریک )ی)معموالً بنزین یها یک موتور احتراق داخلکه در آن

بهره  یدیخورش ییا انرژ دروژنیچون پروپان، ه یهای دیگراز خودروها هستند که از سوخت یها استفاده کند. انواع دیگریا هر دو آن یمنابع انرژ

 .تندمعروف هس زیسبز ن یبرند. و. این خودروها به خودروهامی
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به سمت این نوع  یکه حرکت و روند خودروساز دانستندمیهمه  شیسال پ ستیشاید از ب یشده اســت، ول یاقتصاد ریاخ الچند ســ

بر اساس کشش بازار این کامالً  رود؛می یچه سمت که به دانستمیپژوهشــگر کامالً  یکردند. یعنگذاری میو باید سیاست خودروها است

هزینه را کاهش  ،یدر تکنولوژ یو نوآور یانسان یروین دیتول یکه به جا بردمیرا به این ســمت  اســتیس ارد،ند است. چون بازار کشش

وارد بازار  ایحوزهدر چه  خواهیممیه ک میدانستمین یما حت ینگاه این نبود، یعناما در نانو اصالً  دهد که بتواند خود را به بازار برساند.

ما در تدوین سند، اولویت درمان ســرطان بود. چهار حوزه تعریف شــده بود:  یجد یلیخ هایبحثاز  ییک ه،نمون یشــویم. بــرا

و فقط پذیرفته بودیم  میکن بندیاولویتچگونه باید  میدانستمیدر فرایند تدوین سند ن ی. ولیزیست، ســالمت و انرژ طیساختمان، مح

 .میباید اولویت داشته باش

. البته دهدنمیگاه به شما اولویت  چیه ینوآور ستمی؛ سشدمین یناش ینوآور ستمی( بود و از سهاهمکاریدفتر )مرکز  یباورها هااین

هنوز  م،یکن بندیاولویت میتوانمیاالن ن کردندمینداشــتند یا فکر  ی، اما چنــدان اعتقاد قلبکردندمیاز دوستان موافقت  یشــاید برخ

که این دیدگاه اشــتباه اســت. اگر آن قدر فضا مبهم  ی. در حالمیتا بفهم و باید جلو برویم ـتفضا مبهم اسـکامالً  م،یراه هســت اول

. من معتقدم یادیبن یمطالعهیک  شودمی؛ شودنمی یبرویم، آن دیگر سند مل خواهیممی یبه چه سمت دانیمنمی یاســت که ما حتــ

به چه  دانستندمیکشورها  ینداشت، ول یاقتصاد یهم رویکرد اینانــو در دن هایحوزهاز  یلــی. همان زمان هرچند خودبن نانو این طور

حل آن به  یموجود برا هایروشآب هســت که  یتصفیهبه نام  یبودند که مشــکل دهینمونه، همه فهم یبروند. برا خواهندمی یسمت

 توانمیبرســند که با نانو ن جهی. البته شــاید بعدها به این نتبردمی نیآب را از ب دیاست یا مواد مف رانگ ارییا بس دهیرســ بستبن

در  یا. کندمیایجاد  اندازچشماست که  ایحوزهاما نانو  اید؛یب بیرق یآب را حل کرد و هر آن ممکن است یک تکنولوژ یتصفیهمشــکل 

 یدرمان هایروش یهمهاین کار را انجــام داد، چون آن زمان،  مثالً انتظار داشتند که در نانو بتوان یمورد درمان سرطان، همه در پزشک

 . بردمی نیسالم را با هم از ب هایسلولهمو  یسرطان هایسلولهمموجود، 

  هم وجود داشت؟ گذاریسياستبلوغ  ایآ

اقتصاد توسعه و  اتینبود، چون ادب پذیرانجام ینوآور ســتمیس اتیدب. این دیگر با امیدانستمیآن را ن اتیدر واقع، روش و ادب

مشــکل ما این اســت که  گویندمی ی، یعنشوندمیاقتصاد تفاوت قائل  هایبخش نیو ساختارگراها هستند که ب خواهدمی یساختارگرای

باید ســاختار  م،یقرار ده شــرفتهیپ ییا تکنولوژ بنیاندانشبر اقتصاد  یآن را مبتن میاست. اگر بخواه یعیبر منابع طب یاقتصاد ما مبتن

خدمــات به صنعت، سرمایه  ،ی، نســبت صنعت به کشــاورز 11به لوتک 10تکیها نسبت یساختار اقتصاد هم یعن م،یده رییاقتصاد را تغ

 ایدوم در دن یپس از جنگ جهان یاست. ســاختارگرای یساختارگرای هایبحثدیگر،  یرشتهیک رشته و  نیب هانسبتبه کاربر. این گونه 

 یجد اریبســ ای، در دن2008خود، بعد از بحران  در اوج ویژهبه ر،یافول کرد و دوباره در ده، پانزده سال اخ ایدورهدر  یمطرح شــد، ول

 رویکردهایآن موقع  م؛ینیرا بب یتکامل ی. االن باید رویکردهامینگاه کن یستمیباید سدرصد حرف ما این است که  10مطرح شــد. 

 یبررســرا حتماً  و نظریات جدید رشد میصحبت کن یاقتصاد اتیاست، دیده نشــد. االن باید با ادب هیو ســاختارگرا که اصل قض یتکامل

 ازیستاد به تحول ن یساختارهاو هم در  یشود، هم در سندنویس ادهیپ ماناولیه با این دید شــعار خواهیممی. به نظر من، االن اگر ــمیکن

الگو این اســت که ساختار  یمال نیتأم یالزمه کردیممی. شــاید آن موقع فکر دهندنمیبه ما اجازه  میو بگوی میداریم. نباید بترســ

. آن زمان میایجاد کن یرپارک فناو میستتوانمی مثالً یکشور را نداریم، ول هایبانکختار سا رییعوض شود، ما هم قدرت تغ ما هایبانک

 هایحوزهدر  ییم تا مجبور شوند از نانو استفاده کنند؛ یعنشدمیوارد ن هاآنبه  ی، ولکردیممی یگذاررا پایه آن محصول استانداردهای

 خارج از ستاد نانو باشد.  یاست کشش تقاضا باید در جای یخارج از نانو، و بدیه

  لوله و تأسيسات گرفته تا غيره تغيير دهيم. یاز استانداردها ا،ر یاستاندارد نظام مهندســ یعنی

کشور  یخارج یگذاری سرمایهسازمان برنامه و بودجه و حوزه ،یبانک مرکز یحوزهشــما االن وارد  یکارش است. یعن ترینسادهاین 

 شوید. 
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 هااین یهمهاســت كه آن موقع به  نیا جالببه مناطق آزاد.  یبند اشاره شده است؛ حت کی صورتبه هاایندر ســند به 

  پرداخته شده بود.

است، کدام اولویت  ویاست، کدام لوکوموت شرانید نشــان بدهد که کدام پتوانمین ی، ولکندمینگاه  هااین یهمهبه  ینوآور ینظام مل

به  ی، یعنکردیممی یساختارگرا و نظریه گذار ویژهبهو  یملرا بر اساس نگاه تکا هابرنامه. باید دهدنمیجدید  رویکردیبه ما  یلیاست؛ خ

در معاونت  ر،یدر این چند سال اخ یبود، ول فیضع یما کم یاقتصاد مییم. آن رشد پایه زمان تشدمیوارد  یاقتصاد هایبحثعمق 

 .اشراف دارند یاقتصاد یو به الگوها نداز افراد، متخصص اقتصاد کالن و اقتصاد توسعه هست یاری(، بسیفناور هایهمکاریپژوهش )مرکز 

 

نقدها در نانو تأثير  نیا ایبر آن داشتيد. آ ییوجود داشت كه شما هم نقدها یصنعت یتوسعه یسند استراتژ کیآن زمان  

  داشت؟

 یریما به آن سند، در نانو تأث یهم داشــت. نقدها ییهاخروجیو  دی. این پروژه دو، ســه سال طول کششودمیمربوط  85این به ســال 

ما، وجود دیدگاه  ی. نقد اصلمیبه آن سند نداشت یو نه بعد از آن، اعتقاد زماننه آن چون اصالً  ،کردیمموقع ما فقط نقد می نداشت. آن

 در آن سند بود.  کینئوکالس

  نئوكالسيک بود. دگاهی، همين دهاآناز  یکیداشــتيد كه  یپس در واقع خطوط قرمز نظر

علل  یسنجه اتیادب هااینآشنا نبودیم، چون  یعمود یکلمههم باشــد. هنوز با  یو افق یبحث عمود اتیدر ادب یجای کنممیبلــه. فکر 

. ســتیکه جایگزین چ میاست. ما اول یک نقد دادیم و بعد گفت 12یلیدکتر ن یاز چاپ کتاب آقا ی علل مربوط به بعدسنجه اتیاست. ادب

که  میگفتمی یآشــنا نبودیم، ول اتیموقع با این ادب علل را ترجمه کردنــد. آن یسنجهشــریف کتاب  یدوستان مرکز مطالعات تکنولوژ

دیگر از مباحث  ی. یکمیدر عمل، نتوانست یول م،یست که باید به اولویت برسسند ه هایقسمتاز  یاریباید در اولویت باشد. در بس

 مردم در سبد خانوار چقدر ســت؟ا چقدر ام  13GDPاســت. به این معنا که  بازار کاال لیکه در آن ســند دیده نشد، تحل یاقتصاد

 یبر نظام مل یمبتن شتریکه آن موقع حاکم بود، ب یآب هزینه کند؟ تفکر ونیلتراســیند لباس نانو بخرند؟ یک خانوار چقدر بابت فتوانمی

 ریزیبرنامه الگوی)متوجه شــدیم این الگو  محافل بود. بعدها یهمهقل ن هم راتژیکریزی اســتالبته تفکرات برنامهبود.  ینوآور

و  الگوهاکه بعد خواندیم،  یاست. در مقاالت یفیضع اریبس یالگو یایران این قدر مقدس شده، یعن فقط در( SWOTاســتراتژیک 

 کردیم.  دایپ یدیگر هایروش

  شيب بدهند و به آن تعصب داشته باشند؟ یبرنامه در جهات خاص نیبودند كه بــه ا هاییجریان ایافراد  ــایآ

دفتر  میکل ت یتدوین ســند بود، ولدر جلسات  14شــاهوردی وجود داشــت. دکتر یتعصب ــنیکه آن موقــع چن ســتمیمــن معتقد ن

و در حد مباحث  کیســهم که بعدها آشنا شدیم، اغلب در رد تفکر نئوکال یصنعت استیآشنا نبودیم. با مباحث س یاقتصاد اتیبا این ادب

را به  یزیــت و نباید چملموس اس دولت یمداخلهو اینکه اینجا  میداشــت دیدولت تأک یمداخله یرو شــتریما ب یبود. یعن گراییتوسعه

که باید  یحرفــ نیاول ی. یعنســتیاقتصاد توســعه در اینجا ن اتیبود. البته هنوز ادب یدولتریزی برنامه کامالً م؛یبازار آزاد واگذار کن

 خواهد داد.  لیرا تشک ام  GDPاز نانو چند درصد ایحوزه، این بود که هر زدیممی

مختلف خيمه  یهســت كه به خاطر آن در جاها نیقدر ارزشمند و وز نیبود كه ا نینانو ا یفناور یحوزهشــناخت از 

  را با مخاطره مواجه كند. گرید یاز جاها یبسيار یآباد كند، ول انانو ر دیرا تغيير دهيم كه شا یگرید یساختارها ایبزنيم، 

                                                           
 جمهوررئیس یدانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف و مشاور اقتصاد یعلم ئتی؛ عضو ه«یرانا یتوسعه صنعت یاستراتژ»مؤلف کتاب  12
 داخلیناخالص  دیلتو 13
 ستاد است. یتوسعه فناور وهنماینده وزارت صنعت در ستاد نانو بود و در حال حاضر مدیر کارگر ،یکتر شاهوردد 14
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 یتکنولوژ اما است. کشور مشکل هزار از ییک اشعلمی ینانو در معنا یمسئله میدانستمیحل کرده بودیم و ین مســئله را کامالً ا

 شتریب .درواقع در این حد نبود اما .کردیممی فکر آن بودن 16شرانییا مثالً پ آن بودن 15ما به توانمندسازدارد.  را حالت نیهم شهیهم

  بود. بخشانگیزه

 با یول است، دیگر یجا ناســاختم یا خودرو صنعت مشکل میدانستمی بودند. شده جذب آن به مسئوالن که داشــت هاییویژگی نانو

 بخش یک به بنابراین بود. یتکنولوژ دسته یک بلکه ،نبود یتکنولوژ یک نانو چون م،یکن ورود مسائل به میســتتوانمی نانو از استفاده

 درد به یخاص نانوذرات اســت ممکن ســاختمان، صنعت دراز نانو را مشــخص نکرده بودیم. مثالً  شاخه یک چون م،ینداشت تعصب

 غلط گذاریاولویت و داوریپیش هادولت که آیدمی شیپ یوقت ،گوییدمی شما که یمشکل بودیم. نکرده داوریپیش لبق از بخورد.

 دیگر سال ده نشدیم، دیگر سال پنج اگر ؛شویممی نانو هایحوزه از ییک وارد باالخره برویم، یراه هر از که میدانستمی ما یول ،کنندمی

 در اما .مینداشــت ینگران جهت این از ن،یهم یبرا .شودمی نانو یاهحوزه از ییک وارد برود، جلوتر یتکنولوژ چه هر حال، هر به .شویممی

 ایجاد تحول ساختمان صنعت در که است این ما هدف میگفتمی همه اول یروزها همان از .میبکن را کار این باید که بود این ما ذهن

 و بود ــایدن کل ینساج صنعت اوج در ایران م،یداشت یصنعت انقالب از بعد صنعت ترینمهم عنوان به را ینساج که قدیم زمان رد شود.

 اگر که بودیم فکــر این به بود. ینســاج هایحوزه یهمه در بلکه نبــود، فرش هم فقط ؛شناختندمی ایدن کل در را ایران یپارچه

 نانو یول نباشد، ینانوی آن یتا99صد مشکل دارد که شاید  مثالً ینساج شود. محرک نانو شاید بازگردیم، ســابقمان اراقتد به میبخواه

 حل باید هم را مشکل 99آن  هکند. البتمی لگ ایدن در این م؛یباش داشته هم ینوآور است یکاف دیگر، یسو از باشــد. محرک دتوانمی

 آن .رهیزنج آن از حلقه یک شدمی که داشت ازین هم مقاالت به کار این برود. یخارج و یداخل بازارهایبه  و شود دیتول پارچه که میکن

 یبودجه نداریم. بودجه میگفتمی ،رسیدیممی اینجا به یوقت بود، ســخت یلیخ چون یول برویم، سمت این به باید که میدانستمی موقع

 هنوز نانو میگفتمی که بود هیتوج من، نظر به .میکن دیتول یآزمایشگاه زاتیتجه یا میکن حمایت ویاندانشج از که اســت حد نیهم در ما

 ریزیبرنامه یول م،یبرس االن ســتین الزم .مینیبب را آخرش باید یول است، هیاول مراحل در که است درست اســت. اشاولیه مراحل در

 کجا ثروت این نکردیم. تعریف را ثروت .میبرســ ثروت به خواهیممی بعد دادیم، یکل یلیخ اندازچشم جلو، آمدیم قدم یک .کنیممی

 اگر اســت؟ چقدر عددش .یپزشک در چقدر و باشد نفت یا خودرو در باید ثروت این از چقدر که میدانستمی اول همان از دبای اســت؟

کند، چون باید چند  دیتول افزوده ارزش دالر هــزار پنج ماهانهیــک فرد متخصص نانو باید مثالً  م،یباش داشته یانسان یروین هزار پانزده

 ششصد و ماه در دالر ونیلیم پنجاه ،شودمی کنند، کار نفر هزار ده نفر، هزار پانزده از اگری آن صاحب شغل شوند. واسطهنفر دیگر هم به

  سال. در دالر ونیلیم

 پس کردیم؟ دیتول روین چه یبرا م،یکن ایجاد ثروت که ستین قرار اگر پس کرد، تا چهار تا دو دو شودمی را ارقام و اعداد این پس

 انجام را کار این صنایع وزارت تا میهســت منتظر .ســتین هم یدیگر کار یول بخورد. اشخروجی به اشورودی کــه نداریم یســتمیس

 کشور و شود برطرف مشــکالت این هادستگاه همه همت با انشــاا... کند. جمع را مختلف یهاوزارتخانه که بود نیهم یبرا ســتاد دهد؟!

 کند. تجربه را شرفتیپ و یســربلند ازپیشبیش ما

 .گذاشتيد مصاحبه نیا یبرا كه یوقت از ممنون ییميرزا شــاه مهندس یآقا جناب

                                                           
15 Enabler 

16 Driver 

 


