
   ؟ داردهاکشور یست و چه جایگاهی در توسعه یچاقتصاد دانایی محور اصوال 
 در حال   ،ی بر سرمایه های فیزیکی    ننکـته ای کـه در چند دهه ی اخیر در دنیا مطرح شده است، این است که اقتصاد از جنبه های مبت                      

بخشی ن است که بسیاری از کشورهای پیشرفته،        علت این امر هم ای    . تغییـر است به سمت اقتصادی که به دانایی و دانش متکی است            
.  بلکه ناشی از دستاوردهای علمی و فناوری ای است که دانشمندان آنها دارند             ،مهمـی از اقتصادشـان نـه بـه خاطـر مـنابع طبیعی آنها              

می کنند یا بسیاری از کشـورهایی مانـند ژاپن که منابع اولیه کمی دارند، بر اساس همین نیروی انسانی خودشان، ارزش افزوده ایجاد      
به همین صورت، بخش مهمی از اقتصادشان، حاصل فعالیت هایی است که از دستاورهای              کشـورهای اروپایـی و امـریکای شـمالی،          

فرض کنید که یک تکنولوژی جدیدی ایجاد می شود و از فروش این تکنولوژی، یک ارزش افزوده ای در                   . آید علمـی بدست می   
هست و به همین خاطر نیز      در آینده ی دنیا     بنابـراین موضوع اقتصاد دانایی محور، یک موضوع جدی           .داقتصادشـان ایجـاد مـی کنـن       

  .برنامه ی چهارم توسعه با نگاه به اقتصاد دانایی محور شکل گرفته است

  نقش پارک های فناوری در ارتباط با اقتصاد دانایی محور چیست ؟
ما ساختارهای  . ی محور داشته باشند   یمی توانند نقش مهمی در توسعه ی اقتصاد دانا        پـارک های فناوری یکی از نهادهایی هستند که          

 ، مراکز آموزشی دیگر و مراکز خدمات برتر که( Hi Tech ) برای نمونه دانشگاه ها، شرکت های صنعتی پیشرفته .متفاوتی داریم
 بیشر  ، این علت که، سهمی که دانشگاه ها ایفا می کنند          به.  نقش پارک های فناوری از جایگاه ویژه ای برخوردار است          در این رابطه  

 تریبت   بابت هزینه هایی است که صرف      ،میزان تاثیری که دانشگاه یزد در اقتصاد استان دارد        برای نمونه   تـربیت نیروی انسانی است،      
طبیعتا این ها هم می توانند در .  کندبا بودجه ای که از دولت یا از دانشجویان به عنوان شهریه دریافت می. دانشجویان انجام می شود

اما به طور مستقیم این هزینه ها در جامعه و اقتصاد وارد نمی شوند و این هزینه ها در        . آیـنده نیـز اثـر خود را بر روی اقتصاد بگذارند           
  .انجام می شود لمچرا که این موارد بیشتر بر روی توسعه ی ع. شوند می  موثر واقعتصادقدانشگاه ها در بلند مدت بر روی ا

  I.Tفرض کنید یک شرکت     . امـا یـک سری از موسساتی وجود دارند که این ها، به طور مستقیم درگیر اقتصاد در جامعه می شوند                    
   باعث.  و ایـن شـرکت از طریق فروش محصوالت خود، باعث رونق اقتصادی و جذب نخبگان می شود                  در اسـتان شـکل مـی گیـرد        

ود کیفیت و بهره وری قتصاد فعال شود، از آن طرف یک کارخانه با خرید نرم افزار این شرکت، باعث بهب    می شود تا زنجیره ای از ا      
  د و این اثر در کوتاه مدت نیزن ایـن شـرکت هـای فـناوری اثـرات خـود را مستقیما در اقتصاد می گذار      ، ایـن تـرتیب   مـی شـود و بـه      
  .مشاهده می شود

 به این ترتیب که     .هایی ستند که حمایت از این موسسات را در دستور کار خود دارند            د نها بنابـر آنچه گفته شد، پارک های فناوری،       
در ابـتدا ایـن شرکت ها و موسسات فناوری در هر منطقه ای ایجاد شوند و رشد پیدا کنند و یک سری حمایت های دولتی از این ها      

د و ریسک های خود را کاهش بدهند و بعد بتوانند در صحنه   مـی شـود کـه ایـن ها از طریق این حمایت بتوانند هزینه های اولیه خو                 
  .بازار اقتصادی، هم در داخل و خارج از استان فعالیت کنند

پارک های فناوری محیط مناسبی برای ایجاد و توسعه ی شرکت های فناوری ایجاد می کنند، می توانند نقش                   پس از این جهت که      
  .ر منطقه ای داشته باشندبل توجهی در اقتصاد دانایی محور در هاق

  جایگاه پارک فناوری یزد در کشور چگونه است ؟ 
ا حمایتی که در آن زمان ب. هایـی بـوده اسـت کـه در کشـور ایجـاد شده است            خوشـبختانه پـارک فـناوری یـزد جـزء اولـین پـارک             

تی اصفهان شکل گرفت و به عبارتی        پارک فناوری یزد بعد از شهرک تحقیقا       80اسـتانداری و دانشگاه های استان داشتند، در سال            
 و از همان     صورت گرفت  قبل از آن هم مطالعات و پیگیری هایی در قابل یک طرح توجیهی            . دومـین پـارک فـناوری در کشور بود        

  . اولین موسسات در پارک به شروع فعالیت پرداختند81تاریخ ستاد مدیریتی پارک شکل گرفت که در سال 

 100فناوری یزد در کشور از جایگاه دوم برخوردار است که بعد از اصفهان، و در حال حاضر بالغ بر                از لحـاظ جایگـاه نیـز، پارک         
ری اطالعات مستقر هستند، بخشی در مرکز رشد         فناو  رشد کـه بخشی از آنها در مرکز      . موسسـه تحـت حمایـت پـارک قـرار دارنـد           

  . هستند که در مرکز فناوری اقبال مشغول به فعالیت هستند رشد یافتهوسساتبیوتکنولوژی و پزشکی فعال هستند و یک سری نیز م

یـک سـاختاری بـه نـام مرکـز رشـد یـا انکواتور وجود دارد که وابسته به پارک است که شرکت های نوپا، در این ساختار از آن ها                           
د و  نرشد یافته می شو   اصطالحا  طی می کنند و     عموال یک دوره ی سه ساله است را         حمایـت می شود و مرحله ی رشد خود را که م           



مرکز رشد در ابرکوه داریم و غیر از       یک   و   I.T   ، B.T که فعال در یزد مرکز رشد فناوری      موسسات نوپا را داریم     در مراکز رشد ما     
 موسسه در حال فعالیت هستند که در        30ایـن کـه در مرکـز فـناوری اقـبال که محل اسقرار شرکت های رشد یافته است، در حدود                      

  .، جایگاه خوبی محسوب می شود موسسه تحت پوشش پارک هستند که از لحاظ آمار در کشور100 بر مجموع بالغ

  توسعه ی فناوری چه نقشی در رشد و توسعه ی اقتصاد کشور دارد ؟
ز که یکی ا  .  و اجتماعی اشاره کرد    ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی    توسـعه بـه طـور کل چند جنبه دارد که از جمله می توان به توسعه                

این جنبه ها توسعه ی فناوری است که هر کشوری برای دستیابی به توسعه باید توسه ی فناوری خود را نیز پیش ببرد و نمی شود که                  
مـا بـرای مـثال توسـعه ی اقتصـادی داشـته باشیم بدون توسعه ی فناوری و با توجه به اهمیت اقتصاد دانایی محور در اقتصاد کشورها        

و می توانیم این ادعا را داشته باشیم که کشورهایی که توسعه، اهمیت بیشتری پیدا می کند     ه دیگر جوانب    توسـعه ی فناوری نسبت ب     
معموال یک همبستگی  . ی پیشرفته تری دارند   اقتصاده ی   عاز لحـاظ فـناوری و تکـنولوژی در سـطح باالتری هستند، همراه با آن توس                

و در بحث توسعه ی فناوری دو نکته وجود دارد که ما . کشورها وجود داردبسـیار زیـادی بین توسعه ی فناوری و توسعه ی عمومی     
مـی توانـیم فـناوری را از خـارج وارد کنیم و ممکن است فناوری را در داخل تولید کنیم، که هر دو این ها الزم به نظر می رسد که                 

 مهم این است که ما باید از یک ظرفیت باالی       منتهای مطلب،  حتـی کشـورهای پیشـرفته نیز تمام فناوری ها را خود تولید نمی کنند،              
  .برای توسعه فناوری حتی برای فناوری خارجی باید بهره مند باشیم

نیروی انسانی مورد . انـتقال تکنولوژی اگر بخواهد به معنای وقعی خود، انجام بشود نیازمند این است که ظرفیت الزم را داشته باشیم                   
وژی بهتر و سریع تر انجام می شود و نهایت          هر چه نیروی متخصص بهتر وبیشتری وجود داشته باشد انتقال تکنول          . نیاز را داشته باشیم   

  .توانیم مشابه محصوالت خارجی را تولید کنیم و این مهم با ایجاد شرکت های فناوری میسر می شودمی 

در برخی از تکنولوژی های حساس مانند انرژی هسته ای،        دولـت ایـن امکـان را نـدارد تـا در همه ی تکنولوژی ها وارد شود، شاید                    
 این بخش خصوصی است که باید حضور پیدا کند و ، کشوردر اکثر تکنولوژی های مورد نیازعمال سهم دولت جدی تر است ولی      

  .سعی کند تکنولوژی را کسب کند و آن را توسعه دهد

  ؟صاد کشور دارند در اقتکارآفرینی پارک های فناوری چه نقشی در جهت رشد 
بنابراین باید افرادی باشند    . نقش دولت در توسعه ی فناوری متکی باشیم       رونـد توسـعه ی فـناوری نشان می دهد که ما نمی توانیم به                

 را تشکیل   راکز تحقیقتی دولتی  این طور نیست که مانند قبل م      . کـه روحیه ی فناوری داشته باشند و این طور موسساتی را ایجاد کنند             
بنابراین باید افراد متخصص وارد حوزه       .م و از نیـروهای تحصـیل کرده بخواهیم برای ما کار بکنند و تکنولوژی را توسعه دهند                 دهـی 

، اما در  تـا حـاال  این طور تصور می شد که یک فرد سرمایه دار بیاید و نقش یک کارآفرین را داشته باشد                   .هـای کارآفرینـی شـوند     
دور هم جمع که فارغ التحصیالن دانشگاه ها ب ما وارد حوزه های کارآفرینی شوند و به این معنی           دوره ی حاضر می باید متخصصین     

شـوند و یـک ایـده تحقیقاتـی تعریف کنند و یک شرکت تشکیل بدهند و در یک فضایی مبتنی بر کسب و کار و دانایی مشغول به                       
  .کار شوند

، از خود بپرسند که آیا ما این  که بالفاصله در جایی استخدام شوندنباشندبـه ایـن فکـر    بنابـراین فـارغ التحصـیالن دانشـگاه هـای مـا            
منتظر نمانیم که کس دیگری برای ما کارآفرینی          ؟ توانایـی را داریـم کـه خـود یـک شـرکت را ایجاد کنیم و فعالیتی را آغاز کنیم                    

اد کنیم که حداقل درصد قابل توجهی از دانشجویان         این روحیه را باید در فارغ التحصیالن خود ایج        . بکـند، بعد ما کارمند او بشویم      
اد هستیم و  منتظر این گونه افر   ، مراکز رشد  دازند، بنابراین ما در پارک ها و       به کارآفرینی بپر   ،ر بگردند مـا به جای این که به دنبال کا        

  .  هستند که کارآفرین هستند ای فارغ التحصیالن دانشگاهیمخاطبین ما

  اکتسابی به شمار می آید ؟ رتیک مهاآیا کارآفرینی 
ما در مراکز رشد بیشتر به بخش اکتسابی کارآفرینی         . از کارآفرینی اکتسابی و بخشی دیگر از آن ذاتی بحساب می آید           یـک بخشی    

ول افراد باید بیشتر ریسک پذیر باشند، اهل انجام کارهای جدید باشند، حاضر باشند مشکالت را در ابتدای کار قب. تاکـید مـی کنـیم    
بخشـی از کارآفرینی که ذاتی بحساب می آید هم می تواند رشد کند و               . لـند مـدت بـرای خودشـان تعـریف کنـند           کنـند، اهـداف ب    

تقـویت شـود، یعنـی مـا می توانیم افراد را تشویق کنیم، به آنها آموزش دهیم، به آنها جرات دهیم که نترسند و با وجود ساختارهای              
به حداکثر  درصد افراد کارآفرین باشند، بلکه ما 100البته ما انتظار نداریم که . اب هم خواهد دادحمایتی به صحنه وارد شوند و جو      



این درصد از کل افراد نیز کافی است به این علت که اگر فرض کنیم، هر کدام از  .  درصـد افـراد بـه عنوان کارآفرین نیاز داریم          20
  .نیاز به کار حل می شود و ما بیشتر از این مقدار را نیاز هم نداریم نفر اشتغال زایی کنند، پس عمال 5این افراد برای 

  
  پارک های فناوری چه نقشی در ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت ایفا می کنند؟

ه ها کار خود گادانشما همیشه این مشکل را داشته ایم که       . یکی دیگر از وظایف پارک ها، ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت است            
 و هر کدام راه خود را می رفتند و همیشه این مشکل را داشتیم که            ادندرا انجـام مـی دهـند و صـنعت نیـز کـار خـود را انجـام مـی د                     

به این علت که ما . یکی از راه حل های مناسب، ایجاد پارک های فناوری است. چگـونه مـی شـود ایـن دو را بـه هـم نـزدیک کنیم         
دانش برای رسیدن به . قیما در صنعت مورد استفاده قرار گیرد، در حالی که این اتفاق نمی افتد             انـتظار داریـم تـا دانـش دانشـگاه مست          

طـی کـند که مهمترین مرحله ی آن این است که دانش به صورت یک تکنولوژی در بیاید و آن                     صـنعت، بایـد مـراحل مختلفـی را          
مه دانشگاهی را یک صنعت گر بتواند مستقیما در ایـن طـور نیسـت که یک پایان نا   . تکـنولوژی و فـناوری در صـنعت جـذب بشـود           

صـنعت مـورد اسـتفاده قـرار دهـد، آن دانـش بایـد نمونه سازی شود، تست شود، در مقیاس نیمه صنعتی اجرا شود و ما از این دانش                 
. ر می دانیم   که ما تکنولوژی را کاربرد علم در زندگی بش         -به یک تکنولوژی تبدیل شود      سپس  جـواب مناسـبی را دریافـت کنیم و          

 توسط  ، آماده شود  برای جذب در صنعت    یک دانش تا   اینکه    برای ، روند  این می شود و طی   نبنابراین این زنجیره به این سادگی طی        
 باالیی داشته باشد  آن دانش از آزمایش های مختف بیرون آمده باشد و ضریب اطمینان     باید، موسسـات واسـطه صـورت می گیرد و        

بنابر آنچه گفته . تکنولوژی هست که مورد نیاز صنعت است نه علم  بنابراین.ن را خریداری کندود آحاضر شیـک صـنعت گـر     کـه   
نولوژی را نمی توانند    شـد، مـا بـه یـک سـری از نهادها نیاز داریم تا این علم را آماده جذب در صنعت کند و دانشگاه ها معموال تک                           

ند و نقش یک ات مورد نیاز برای طی این مراحل را در خود جای می ده که موسسپارک های فناوری نهادهایی هستند    .تولـید کنـند   
ی که می توانند رابطه ی بین تولید علم تا تولید  موسسات انواع که بستری است    پـس پارک فناوری   . نـند  واسـطه را بـازی مـی ک        حلقـه 

  . دانشگاه و صنعت کمک می کنندند و از این طریق به تقویت ارتباطتحت سرپرستی خود قرار می دهپوشش دهند و فناوری را 


