سخن نخست

اهمیت و جایگاه پژوهش و فنآوري
مهمتري��ن عام��ل در كس��ب خودكفايي و
بازسازي ،توس��عهي مراكز علمي و تحقيقاتي
و تمركز و هدايت امكانات و تش��ويق كامل و
همهجانبهي مخترعين و مكتش��فين و نيروهاي
متعهد و متخصصي است كه شهامت مبارزه را
دارند و از الك نگرش انحصاري علم به شرق
و غرب بيرون آمده و نش��ان دادهاند ميتوانند
كش��ور را روي پاي خود نگهدارند .انش��اءا...
اين استعدادها در پيچ و خم كوچههاي ادارهها
خسته و ناتوان نشوند.
امام خميني (قدس سرهالشريف)
ب��اب تحقي��ق را بايس��تي ب��از گذاش��ت.
دس��تگاههاي مختلف ،كارخانج��ات صنعتي،
مدي��ران صنعت��ي و مديران دولتي مش��رف بر
صنعت ،بر روي مسأله تحقيق بايد خيلي تالش
بكنن��د .اين كم��ك ميكند ب��ه اينكه صنعت
در رقاب��ت ب��ا رقباي پيش��رفته زمي��ن نخورد.
اي��ن با تحقي��ق امكانپذير اس��ت .در فرهنگ
اس�لامي معناي جهاد در ه��ر عرصهاي تالش
براي درهم شكس��تن موانع و معارضههاس��ت
و از اين نگاه اس�لامي ،كش��ور حقيقتاً نيازمند
جهاد علمي اس��ت .بايد به نهضت علمي ،روح
تازهاي بدميم و همهي ظرفيتهاي دانشگاهي
و كليهي اس��تادان و دانش��جويان براي جهش
علمي كش��ور ،وارد اين ميدان سرنوشتس��از
شوند.
دولت و دانشگاهها با همكاري متقابل ،روند
ش��كلگيري اي��ده در ذهن نخب��گان تا تبديل
آن به علم و س��پس فنآوري و بعد صنعت را
سازماندهي كنند.
رهبر معظم انقالب
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توليد و توس��عهي علم و دستيابي به فنآوري
براي ارتق��اء جايگاه علمي كش��ور در جهان و
كسب ثروت بهمنظور بهبود وضع زندگي مردم و
رفاه عمومي ،مرهون مطالعه و پژوهش نخبگان،
دانش��مندان ،محقق��ان و فنآوران دانش��گاهها،
پژوهش��كدهها و مراكز تحقيقاتي وزارتخانهها،
سازمانها ،مراكز دولتي و غيردولتي است.
از س��وي ديگر با توسعهي س��ریع پژوهش و
فنآوري در جهان امروز ،سرعت صنعتی شدن
بهطرز چش��مگیري افزایش یافته اس��ت .ارتباط
سهجانبهي پژوهش ،فنآوري و توسعهي صنعتی
و اقتصادي یک کش��ور ارتباطی معنادار است.
در بررسیها و مطالعات مربوط به نوآوريهاي
مبتن��ی بر فنآوري ،متناس��ب با اه��داف معین،
مفاهیم و تعاریف گوناگونی ارائه ش��ده اس��ت.
یک��ی از دقیقترین دیدگاهه��اي اخیر ،نوآوري
را بهمثاب��ه رون��دي در پیش��رفتهاي فنآوري
میداند که اي��ن امر میتواند بهنوبهي خود تأثیر
چشمگیري بر اقتصاد داشته باشد .بنابراین ایجاد
تنها یک فنآوري جدید ،بدون داش��تن اثرات
اقتص��ادي ،بهخودي خود یک نوآوري نیس��ت
و صنعتی ش��دن صنایع راهبردي است كه رشد
اقتصادي و بهبود کیفیت زندگی در کش��ور را
در پي خواهد داشت.
بنابراين پیروي از این الگو توسط کشورهاي
در حال توس��عه ،ضرورتی اجتنابناپذیر است.
مؤلفهه��اي اصل��ی براي رس��یدن به ای��ن مهم،
حمای��ت از اركان پژوهش��ي ،مراكز تحقيقاتي
و دانش��گاهها و گزینش صحی��ح فنآوريهاي
راهبردي است .از اینرو تعامل مستقیم پژوهش،
ف��نآوري و ب��ازار میتواند اقتدار و توس��عهي
واقعی فنآوري ملی را بههمراه داش��ته باش��د.

ای��ن تفکر زمانی محقق میش��ود که تحقیقات
کاربردي و توس��عهاي در صنعت نقشی اساسی
ایفا كنند .توسعهي این تفکر و اجرایی شدن آن
تنه��ا از طریق بهکارگیري توانمنديهاي صنايع
و مراک��ز تحقیقات��ی و علمی کش��ور و جهان
میس��ر خواهد بود .گس��ترش و توسعهي مراکز
تحقیقات��ی اختصاص��ی با ظرفیتهاي مناس��ب
فیزیکی و انس��انی در صنايع و کش��ور ،تقویت
و حمایت هدفمن��د از تحقيقات و پژوهشهاي
بنيادي ،كاربردي و توس��عهاي ،ترويج فرهنگ
پژوه��ش و ف��نآوري و ارتقاء ش��أن و جايگاه
پژوه��ش و ف��نآوري و فع��االن اي��ن حوزه،
تش��ويق و ترغيب پژوهشگ��ران و فنآوران به
توليد بيش��تر عل��م و ف��نآوري ،تبيين وضعيت
موجود پژوهش و فنآوري ،ترسيم نقشهي راه
فنآوري ،نظ��ارت و كنترل بر روند پيش��رفت
پروژههاي پژوهش��ي و تحقيقاتي ،شناس��ايي و
عرضهي يافتههاي پژوهش��ي و فنآوري ،ايجاد
فضايي مناس��ب بهمنظور اس��تفادهي تجاري از
يافتههاي پژوهش��ي و توس��عهي فنآوريهاي
موج��ود ،ضامن رس��یدن به اه��داف راهبردي
جهت صیانت از منابع عظی��م خدادادي بوده و
موجبات نوآوري ،کارآفرینی و اشتغالزايي را
فراهم خواهد كرد.
هفت��هي پژوهش و فنآوري ،هفتهاي اس��ت
كه فرصت مناس��بي ب��راي توجه و تمركز روي
ابعاد مختل��ف پژوهش و فنآوري در كش��ور
فراهم م��ي آورد تا تمامي ذينفعان ضمن اطالع
از روندها و وضعيت موجود كشور براي آينده،
برنامهري��زي و اقدامات بهت��ر و مهمتري را در
دستور كار خود قرار دهند.
مدیر مسئول

