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اقتصاد دانشبنیان باز شدن دو پنجره فرصت به صورت همزمان بررا شورور ا.رتز از سر

.رو

پنجره جمعیتی شه داشتن جمعیت جوان تحصیلکرده و از .وسی دسگر فرصت اقتصاد برا.اس رشرد
علمی و فناور شوورز
امروز زمان آن ا.ت شه اقتصاد شوور با تالقی اسن دو فرصت طالسری رشرد برینظیرر را شراهد
باشدز
اقتصاد دانش بنیان مزاسا بسیار برا شورور دارد شره متمتررسن آنترا رونری تو یرد و اشرت ا
نیروها دانوی جامعه ا.ت شه مزستها جدسد برا شوور فرراهم مریشنرد و از آنجرا شره جمر
شثیر از جوانان شوور را به شار میگیرد ،تجلی عینی مردمی شدن اقتصاد و توزس عادالنه فرصتهرا
و امکانات ا.تز
 72برابر شدن تعداد دانوجوسان (از  121هزار نفر به  4/088میلیون نفر) و  72برابر شدن تعرداد
اعضا هیأت علمی (از  3هرزار نفرر بره  08هرزار نفرر) و اشرت ا بره تحصری بریش از  1888هرزار
دانوجو دشتر تخصصی نوان از .رماسهگذار .نگین نظام ا.المی در حوزه مناب انسانی ا.تز
پیورفت علمی شوور و شسب رتبه  12در میان شوورها جتان و .رآمد در علوم پیورفتها
چون نانو ،هستها . ،لو تا بنیادسن وزززز هرر دو نوراندهنرده فرصرتی راهبررد بررا پیوررفت
هستندز هر شوور شه در چنین شراسطی قرار داشته باشد ،در .کو پرتاب اقتصاد ا.تز
خأل نتادها ما ی شه بتوانند به صورت جسورانه مخراطرات احتمرا ی در اسرن مسریر را پوشرش
دهند و حماست الزم را از جرسان نوسن علمی شه خلی ثروت واقعی را تضمین میشند س

مران جرد

ا.تز
اندازه اقتصاد اسران و .رماسهها انسانی و علمی فراوانی شه در شوور وجود دارد ،اسجاب میشنرد،
حرشت نوآورانه و حماستی نتادها به شثرت در شوور وجود داشته باشدز
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نتادها عمومی غیردو تی و به وسژه نتادها انقرالب ا.رالمی باسسرتی در چنرین عرصرههراسی
حضور داشته باشند شه بخش خصوصی توان و تماس الزم را برا ورود به اسن حوزهها نداردز
امروز س

صندوق مادر برا حماست از حرشت علمی جوانان شوور به همرت نتادهرا و همکرار

.اسر مجموعهها شک میگیرد شه میتواند نوسدبخش حرشتی نرو در عرصره اقتصراد دانرشبنیران در
شوور باشدز
هر چند نتادها .تم اندشی در اقتصاد شوور دارند و ی با ابتکار عملی شه دارند پیورو و ا گو.راز
هستند و مسیر را برا حرشت فعاالن اقتصاد هموار می.ازندز
بذر نتاد.از برا تأمین ما ی دانش بنیانی شه در .ا  1300تو.ط رهبر معظم انقالب شاشته
شد امروز تبدس به نتا ی شده ا.ت شه نیازمند توجه ا.تز
دو نوع توجه امروز او وست دارد:
او توجرره مررا ی و تررأمین مررا ی حرشررتهررا دانررشبنیرران بررا .ررازوشارها جسررورانه
 Venture Capital Fundsز
دوم توجه مقرراتی و تأمین زسست بوم منا.ب برا با ندگی اسرن نترا نرورس نظیرر ا.رتاندارد
حسابدار وسژه و تستی در نظام ثبت دانش بنیانهاز
تکثیر صندوقتا تخصصی جسورانه در رشتهها مختلف و شنا.اسی زمینههرا نروسن حرشتری
شه اقتصاد شوور را وارد عرصه جدسد از شکوفاسی شند،ضرورت امروز شوور ا.تز
جوانان غیور شوور شه با اسمان انقالبی توانستند علیرغم همه محردودستتا دفراع مقردس را بره
گوهر درخوان تارسخ شوور تبدس شنند ،اسن توانراسی را دارنرد شره در شرارزار اقتصراد ن دشرمن و برا
ا.تفاده از فرصت تحرسمها ،شوور را از تنگناها تارسخی رشود و تورم و بیکار عبور دهند و الزمره
اسن شار حماست از اسن حرشت ا.تز صندوقتا جسورانه ،نوعی .ازوشارها تأمین ما ی هسرتند شره
مخاطرات را هوشمندانه پوشش داده و به تستیم مخاطره برین برازسگران مختلرف ،هزسنره شکسرت را
تحم پذسر می.ازندز
جوانانی شه اسدهها مبتکرانه دارند نیازمند آن هسرتند شره در مسریر حرشتری خرود پورتیبانان
توانمند داشته باشند تا دغدغهها جانبی مانعی بر .راه اندسوهورز آنتا نباشدز
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فرصت عظیم تعداد باال جوانان تحصری شررده شورور ،توفیقرات علمری ،انردازه اقتصراد شورور
و بازارها منطقه و نیازهرا متنروع همره بیرانگر آن ا.رت شره نیراز ا.رت در قسر صرندوق مرادر
) ،(Fund of Fundsصندوقتا تخصصی متعدد شک بگیرد و بخوی از مناب شوور در اسن مسریر
هداست شوندز تأ.یس فراصندوق .تارگان تو.ط .تاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) ،دانورگاه آزاد و
معاونت علمی و فناور رسا.ت جمتور و .اسر نتادها به د یر اهرمری شرردن منراب آن بره د یر
.اماندهی و جتوی در تکمی چرخه تجار .از اسدهها ،میتواند نظیر صندوق تو.رعه ملری نقطره
عطفی در اقتصاد اسران برا میتن عزسز ما باشدز
اشنون زمان آن ا.ت شه اسن حرشت ارزشمند تکثیر شود تا جوانان شوور شره .ررماسه بریبردس
شوور هستند با شوق و انگیزه وارد میدان شسب و شار شوند تو.عه اقتصاد دانشبنیان عالوه بر تأمین
آسنده اقتصاد شوور و شم

به بیاثر .اختن تحرسمها به افزاسش شیفیت و شاهش قیمت تمام شرده

منجر خواهد شد و از اسن طرسی بترهور را افزاسش خواهد داد شه به نوبه خود قردرت رقابرتپرذسر
اقتصاد شوور بیوتر شده و عالوه بر تأمین نیازها داخلی ،با افرزاسش قردرت صرادراتی ،ترراز تجرار
شوور را بتبود میدهدز
خالصه اسنکه از هر منظر به اقتصاد دانش بنیان شه نگاه شود س

ا زام راهبررد بررا شورور

ا.ت و شمتوجتی بره آن ا.ریبهرا جبررانناپرذسر پدسرد خواهرد آورد و تأ.ریس صرندوق مرادر
دانش بنیانی س

حرشت الزم در اسن مسیر ا.ت و یکن شافی نیست و وقت آن ا.ت همه نقش خرود

را در اسن زمینه به احسن وجه اسفا شنند تا شوور از ثمرات آن بترهمند شودز
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