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سردبیرنامه
آن باید توسط هاي مورد نیاز زیر ساختافتد، اما و موسسات تجاري اتفاق میهادر شرکتهرچند توسعه فناوري و نوآوري اغلب

:کننددر قالب طبقات زیر بررسی میها را معموال ها فراهم شود که این زیرساختدولت
هاي فیزیکی نظیر برق، حمل و نقل و ارتباطاتفراهم کردن زیرساخت-الف
هاي عمومی، عالی و مهارتیه آموزشفراهم کردن سرمایه انسانی از طریق توسع-ب
هاي اجتماعی و افکار عمومی ایجاد بستر نهادي نظیر بازار، حقوق مالکیت فکري، حمایت-ج

را 1جدول ذیل. تر خواهیم بودهاي مربوطه، موفقتري استفاده کنیم در طراحی سیاستهاي عمیقرسد اگر چارچوباما به نظر می
:مالحظه کنید

نوع 
محوریتمخاطبین سیاستنقش دولتنقطه تمرکزهدفزیرساخت

تشخیص مشکل 
و طراحی 

سیاست
نیاز اصلی

هر حوزه 
سیاست
خاص

هاي زیرساخت
عادي

هاي تامین ورودي
مورد نیاز براي 

تولید

سازي ظرفیت
و 

گذاريقیمت

گذار و سرمایه
کننده وضع

مقررات
منابع مالی سادهدولتعموم

سنگین
محدوده 

جغرافیایی 
خاص

هاي زیرساخت
پایه

تامین خدمات علم 
و فناورانه براي 
اشاعه فناوري

بازارسازي
کننده و تسریع

کننده انتقال تسهیل
دانش

هاي غالباً شرکت
کوچک و متوسط

دولت و 
مخاطبین 
سیاست

ها و بخشترکیبیمتوسط
صنایع خاص

هاي زیرساخت
پیشرفته

هاي تامین ورودي
براي مورد نیاز 

نوآوري
کننده و تسریعتوانمندسازي

کارگزار
هاي غالباّ شرکت
بزرگ

خود 
مخاطبین 
سیاست

طراحی پیچیده
دقیق

کارکردهاي 
مختلف

هاي عادي نظیر برق و جاده مشغول هاي ما در چند دهه گذشته، عمدتاً به فراهم کردن زیرساختدهد که دولتنشان می،جدول فوق
دالرهاي زیادي در ، یشده نفتم هاي اخیر و به لطف درآمدهاي متوراما در سال. اندبوده و منابع مالی بزرگی را در این راه صرف کرده

، بـیش از منـابع مـالی،    هـاي پایـه و پیشـرفته   که زیرساختسته به اشتغال کمک زیادي بکند و علت آن بودهاختیار دولت بوده اما نتوان
. آمده استاند که از عهده بدنه کارشناسی دولت بر نمیتري بودهپیچیدههاي نیازمند طراحی سیاست

نامه هاي پایه بود که در عمل، آیینمرحله تأمین زیرساختاي از ورود کشور به نمونهبنیان، هاي دانشالبته قانون حمایت از شرکت
.دلیل فقدان آمادگی بدنه کارشناسی دولت دچار مشکالت و تغییرات فراوان شداجرایی آن دقیقاً به

اشـیم  هاي پیشـرفته ب هایی در مرحله آخر یعنی تأمین زیرساختتوان انتظار داشت که شاهد سیاستبا این شرایط، طبیعی است که نمی
. هاي ایرانی در قراردادهاي نفتی باشدتواند قوانینی براي اطمینان از یادگیري فناورانه شرکتمیآن،مثالکه یک 

، طراحی سیاست بایـد براسـاس مشـارکت مخـاطبین باشـد و شـاید       ویژه پیشرفتهههاي پایه و بزیرساختنکته کلیدي آن است که در 
هـاي  جاست که نقش دانشـگاهیان مـا در رشـته   این. هایی هستنداز طراحی صحیح چنین سیاستهاي ما عاجزهمین دلیل هم دولتبه

از هـا، دهی مورد نیـاز بـراي ایـن طراحـی    ها و سازمانطراحی این نوع سیاست:شودگذاري علم و فناوري بارز میمدیریت و سیاست
کشور هستند که باید تخصص و دانش خود را در ایـن عرصـه بـه    دانشگاهیان تکنوکرات . آیدعهده کارمندان بوروکرات دولت برنمی
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