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شناسايي و تحليل جايگاه و ارتباطات مالي 
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با تمركز بر  تبادالت ميان نهادهاي فعال در عرصه تكنولوژي وجود دارد. اين پژوهشانواع مختلفي از 
شبكه ارتباطات مالي ميان  با انتخاب حوزه نانو تكنولوژي قصد دارد كه ضمن شناساييتبادالت مالي و 

مچنين هاي قدرت انفرادي و گروهي در شبكه را معرفي كرده و هنهادهاي فعال اين حوزه در ايران، كانون
بوده و اي شبكهيل دهد. روش مورد استفاده در پژوهش تحلن اين نهادها را مورد بررسي قرارارتباطات ميا

صورت پذيرفته است. نتايج نشان ميان نهادهاي مذكور  نامهپرسشها نيز از طريق توزيع جمع آوري داده
مؤسسه خدمات توسعه  ،نانو فناوري توسعه ستاددهد كه بازيگران مركزي شبكه به ترتيب عبارتند از: مي

 و جمهوري رياست فناوري و علمي معاونت كفا، آزمايشگاه نانو، فناوري توسعه صندوق فناوري تا بازار،
 بيشترين. شبكه است گروه قدرتمندترين، گذارسياست نهادهاي. همچنين پژوهشگران از حمايت صندوق
 توليد يهاشركت ،مالي نهادهاي و نانو محصوالت توليد يهاشركتجفت گروه  3 مياننيز  مالي ارتباط

  است. برقرار رگوالتوري نهادهاي و نانو يهاآزمايشگاهو در نهايت  مالي نهادهاي و نانو تجهيزات
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  جستارگشايي
از اي از روابط و تعامالت ميان بازيگران هستند. اين تعامالت به داليل مختلفي ها مجموعهشبكه

لي و مادي، تبادل اطالعات و هايي به شكل حمايت پوجمله اعتماد، فراهم كردن مشوق
ر اعضاي شبكه اي كه در آن با ديگدرجه – د هويت نهاديها و همچنين در نتيجه وجونگرش

كلي ). به طورet al., 2011 Papadopoulou( پذيردانجام مي -شودي برقرارميگاحساس يگان
 ,Christopoulos & Ingold) روابط رسمي اثري مستقيم بر رفتار ارتباطي و جريان دانش دارد

ند به عنوان منابع اقتصاد سياسي به شمار آيند كه در توانميي بين سازماني هاشبكه .(2011
نيز براي عرضه مناسب اين  هاسازمانمنبع كمياب يعني اقتدار و پول نقش دارند. توزيع دو 

كه بازيگران  شودمي). وابستگي متقابل موجب Dahan et al., 2006(كنند ميمنابع فعاليت 
ه بپردازند. اين امر به اهداف، با يكديگر به مذاكر براي دستيابي به منابع مورد نياز جهت رسيدن

ند تعامالت شكل گرفته را تغيير داده يا پايدار توانميگيري قواعدي شده كه منجر به شكل
رسمي و  1كه موجب پديدآمدن قواعد شودميكنند. در نتيجه الگوهايي از روابط ايجاد 

الگوهاي روابط هستند  كه اين قواعد و گفت توانمي. پس شودميرسمي براي روابط آينده غير
 يك تئوريشبكه به عنوان ميان  ).Bortel, 2009( شوندگيري يك شبكه ميكه سبب شكل

تفاوت وجود دارد. در مورد اول برقراري ابزاري  ،مفهوم) و شبكه به عنوان يك تكنيك تحليلي(
جهت مطالعه ارتباطات مورد تأكيد است و در مورد دوم ابزارهايي براي سنجش آن فراهم 

ي هاپژوهشاغلب كه  كنندميبيان  همين موردن و كنيس در و). پروLewis, 2005(شود مي
رويكرد  واي يلي شبكهتحل رويكرد دوي سازماني شامل هاشبكهصورت گرفته در خصوص 

به توصيف و تبيين اول رويكرد . محققان در استشكلي از حكمراني  به عنوان هاشبكه
در پردازند. از مفاهيمي مثل چگالي، مركزيت و... مي هاي ساختاري شبكه با استفادهويژگي

هاي شبكه و براي سنجش ويژگي 2ي اجتماعيهاشبكهحليلي شبكه از روش تحليل ترويكرد 
  . (Hollstein, 2011 & Freeman, 2004)شود ميتشخيص مرزهاي آن استفاده 

، در نامندهماهنگي يا آنچه كه حكمراني ميبه شكل سازوكارهاي  هاشبكهدر رويكرد دوم، 
داشته و به نه طيف بازار و سلسله مراتب قراردر ميا هاشبكه شوند. در اين رويكرد،نظر گرفته مي

شود ميو رسيدن به اهداف نگريسته حل مسائل  ،جهتعنوان سازوكاري مجزا از اين دو  آنها به
)Provan & Kenis, 2007, p.232.(  رودز نيز سه شيوه اصلي استفاده از اصطالح شبكه را به اين

اي براي تحليل هاي بر سر كار، به عنوان نظريهدولتكننده : به عنوان توصيفكندميشرح بيان 
                                                                                                                                            
1. Rules 
2. Social Network Analysis 
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. يكي از ابزارهاي شيوه ي دولتي و به عنوان تجويزي براي اصالح مديريت دولتيگذارسياست
 كندميترين بيان خود استدالل در ساده است. اين تحليل تحليل بين سازمانياول (توصيفي) 

تا با استفاده از يك يا چند راهبرد، وابستگان خود را  كه يك سازمان متمركز در تالش است
). با توجه 2006(رودز،  شوند ي ديگر در اين شبكه به همين شكل درگيرهاسازمان مديريت و

اي به عنوان اين پژوهش از رويكرد تحليل شبكه به رويكردهاي مذكور نسبت به شبكه،
كننده روابط ميان سازماني و براي سنجش شبكه ارتباطات مالي ميان نهادها (در حوزه توصيف

هاي ر خاص هدف پژوهش آن است كه ويژگي. به طوكندميتفاده نانو تكنولوژي ايران) اس
ساختاري اين شبكه و نهادهاي قدرتمند و ارتباطات قوي و ضعيف آن با استفاده از مفاهيم 

شبكه مورد شناسايي و بررسي  مركزيت درجه، مركزيت بينابيني و ديگر ابزارهاي تحليل
  گيرند. قرار

ي ارتباطي ميان هاشبكهي شناسايي اي برااستفاده از تحليل شبكه .1
  هاي مختلف نهادها در حوزه

هاي مختلف از ه ارتباطي ميان بازيگران در حوزهي متعددي براي شناسايي شبكهاپژوهش
مطالعه پيت و همكاران، شبكه  دراند. به عنوان مثال اي استفاده كردهشبكهرويكرد تحليل 

بررسي شده است. در  فناوري بيو در سوئد و استرالياي فعال در حوزه هاشركتهاي همكاري
 نظر روابط آنها در متشكل از بازيگران صنعتي واي شبكه صورت به همكاري مطالعه، شبكه اين

حوزه  در فعال و مراكز هاشركت اينترنتي هايشبكه شامل سايت اين هاي3گره كه گرفته
 استخراج. پس از ها استنترنتي بين سايتآنها پيوندهاي ايبوده و ارتباطات بين  بيوفناوري
تحليل  از ها،همكاري تشكيل شبكه و مجازي فضاي در ارتباطات آنهاشناسايي  بازيگران و

 ,.Pitt et al) است شبكه استفاده شده در كليدي بازيگران يافتن براي اجتماعي هايشبكه

در  فعال بازيگر اليت 20) با تمركز بر 2004مايسكل و سونگ ( در پژوهشي ديگر .(2006
بازيگر حقيقي) درصدد بررسي شبكه ارتباطي  2و  نهاد 15( 4ي حوزه مطالعهگذارسياست

 هاي تحليل شبكه يعنيافزارشناخت بازيگران قدرتمند هستند. آنها با استفاده از نرم بازيگران و
(UCINET)  و(NETDRAW)  ند نتيجه رسيدشبكه ارتباطي بازيگران را ترسيم كرده و به اين

) و امريكا(فدراسيون معلمان  (AFT))، امريكا(دپارتمان آموزش  (DOE)بازيگر يعني  3كه 
(NICHD) (نهاد ملي سالمت كودكان و توسعه انساني)، و %95( از بيشترين مركزيت درجه (

هسته مركزي شبكه به نحوي است كه هم شامل ) در شبكه برخوردارند. همچنين %79شهرت (
                                                                                                                                            
3. Node 
4. Reading Policy 
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وابسته به حكومت مثل (بازيگران غير 6هازيگران حكومتي) و هم شامل بيروني(با 5هادروني
تفاوت مركزيت بازيگران بيانگر  دهدنتايج مطالعه آنها نشان مي .شودمينفع) ي ذيهاگروه

ويجنوال  ).Miskel & Song, 2004( سياست در ميان بازيگران شبكه استسطوح متغير تأثير بر 
كاستاريكا، درصدد دخيل در حوزه اكوسيستم ي هاشبكهبا بررسي  نيز )2013(اران و همك

بودند. آنها با استفاده از تحليل شبكه و با كمك مفهوم مركزيت  7زنندهي پلهاسازمانشناسايي 
ها بررسي زنندگي را در آنو شدت برخورداري از ويژگي پل هاسازماناين  وجود 8،بينابيني

اي بيشترين يع آب، دفتر توسعه كشاورزي ناحيهدر بخش توز كه دادكردند. نتايج نشان 
ي هاسازماني رگوالتوري و هاسازماناز طرف ديگر  مركزيت بينابيني را در شبكه داشته و

 استزنندگي در شبكه برخوردارند. اين امر برخالف موقعيت مطلوب ترين ميزان پلعلمي از كم
نقطه قوت شبكه نيز آن  .اي زياد برخوردار باشندقش واسطهنبايد از  هاسازمانكه در آن اين 

دهد كه ز اجتماعات سياستي مختلف نشان ميبازيگران در شبكه ا پرتعدادارتباط  است كه
   ).Vignola et al., 2013( گيردت در شبكه به نحو مطلوبي صورت ميتسهيم اطالعا

سالمت در استراليا انجام شد،  يگذارسياستدر پژوهش خود كه در حوزه  ،)2007( لويس
  . داده استيي قرارشبكه ارتباطي بازيگران تأثيرگذار بر اين سياست را مورد شناسا

   استراليا در سالمت يگذارسياست در تأثيرگذار يهاگروه شبكه -)1( شماره شكل

 (Lewis, 2006)  

                                                                                                                                            
5. insiders 
6. Outsiders 
7. Bridging organizations 
8. Betweenness centrality 
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از سياستمداران و  گذارترين گروه در شبكه عبارتنددهد كه تأثيرنتايج پژوهش نشان مي
هاي حوزه سالمت و همچنين مقامات مسئول در حوزه رتبه سياسي، بوروكراتمشاوران عالي

، نهادهاي هادانشگاهپرستاري. دومين گروه قدرتمند شبكه را افراد مؤثر حوزه پزشكي كه در 
ي هاهدانشگادهند. همچنين ولتي سالمت حضور دارند، تشكيل ميدي غيرهاسازمانپژوهشي و 

   .)Lewis, 2006( پزشكي داراي نقش بينابيني قدرتمندي در شبكه هستند

  روش پژوهش  .2
خبرگان اين مصاحبه با و  هاي اينترنتياي و پايگاهاسناد و مدارك كتابخانه با مطالعهدر ابتدا 

 - 2 ،ي توليد محصوالت نانوهاشركت -1 شرح انتخاب شدند:اين گروه از بازيگران به  15 حوزه،
ي خدمات هاشركت -4 ،ي خدمات توسعه بازارهاشركت -3 ،ي توليد تجهيزات نانوهاشركت

 -8 ،نهادهاي مالي -7 ،نهادهاي ترويجي -6 ،ي خدمات پتنتهاشركت -5 ،توسعه محصول
 ،مراكز رشد -12 ،هارسانه -11، دولتيهاي غيرانجمن -10، نهادهاي رگوالتوري -9 ها،دانشگاه

هاي پژوهشكده -14، گير)ساز و تصميم(شامل نهادهاي تصميم گذارسياست نهادهاي -13
ي نانو تكنولوژي. سپس بازيگران اصلي هر گروه با استفاده از هاآزمايشگاه -15 و اختصاصي نانو

بازيگر  179در مجموع بندهاي موجود در ستاد نانو و مصاحبه با خبرگان شناسايي شدند. رتبه
ي ترسيمي هاشبكهدر  179تا  1گانه مشخص شدند كه با اعداد 15 يهاگروهعلق به مت

 ، از هريك از بازيگران خواسته شد ساير بازيگرانينامهپرسش تنظيممشخص هستند. در ادامه با 
افزار هاي مربوط به آنها وارد نرمسپس دادهمشخص كنند.  را كه با آنها تبادل مالي دارند،

هاي مؤلفه افزار ترسيم شدند.ي ديداري موردنظر توسط نرمهاشبكهدر نهايت  شدند. 9ويسون
گرفتند نيز عبارتند از مركزيت ها مورد استفاده قرارقدرت در شبكه كه براي تحليل داده

هاي مربوط به مركزيت، توصيف اساساً سنجش 12.و نقاط برشي 11مركزيت بينابيني 10،درجه
 يك درجه مركزيت ). هرچهLuthe et al., 2012( استكننده اهميت بازيگران انفرادي در شبكه 

دهد . مركزيت بينابيني نشان ميقدرتمندتر است و داشته بيشتري ارتباطات باشد، بيشتربازيگر 
داشته و برقراري ارتباطات مسير ارتباطي ساير بازيگران قراركه يك بازيگر تا چه اندازه در 

گري و ، قدرت واسطهينابيني بازيگري بيشتر باشد. هرچه مركزيت بشودميوسيله او انجام هب
مقدار مركزيت درجه را متناظر با  توانميزنندگي آن بيشتر است. با توجه به اين تعاريف پل

 نقاطقدرت كمي و مقادير مركزيت بينابيني را متناظر با قدرت كيفي يك بازيگر تلقي كرد. 
                                                                                                                                            
9. Visone 
10. Degree Centrality 
11. Betweenness Centrality 
12. Cut- Points 
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. شودمي تبديل غيرمتصل بخش دو به شبكه ساختار آنها، حذف با كه هستند نقاطينيز  برشي
 قطعات. است كليدي آفريناننقش و شبكه پذيرآسيب هايبخش تعيين براي نقاط اين اهميت

 فاقد يهاشبكه. شوندمي حاصل برشي نقاط حذف از پسها) (بلوك شبكه شدن مجزا از نيز
   .هستند ترمتناسب قدرت توزيع و بيشتر توازن داراي برشي نقاط

شناسايي شبكه ارتباطات مالي ميان نهادهاي فعال در حوزه  .3
   نانوتكنولوژي ايران

   نمايش شبكه بازيگران انفرادي با محوريت مركزيت درجه .3-1
   شبكه تبادل مالي ميان بازيگران حوزه نانو تكنولوژي با نمايش مركزيت درجه -)2( شماره شكل

  هاي تحقيق)(منبع: يافته
دارا است.  78/4نانو با مركزيت باالترين مركزيت درجه را در شبكه، ستاد توسعه فناوري 

 نانو ندوق پژوهش و فناوري توسعه)، ص53/3( هاي بعدي به ترتيب متعلق به كريدوررتبه
)، صندوق 82/2( )، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري13/3( )، آزمايشگاه كفا41/3(

)، شركت بيمه آرارات 23/2( )، شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو27/2( حمايت از پژوهشگران
هاي فناوري و نوآوري رياست هاي نوين و مركز همكاريگر، صندوق توسعه فناوريياري

   آمده است. 1شماره  نگارهمقادير اين مركزيت در  دارند.قرار 80/1جمهوري با مقدار مشابه 
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   ه بازيگران در شبكه تبادل ماليمقدار مركزيت درج -)1نگاره شماره (

  

  هاي تحقيق)(منبع: يافته
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   با محوريت مركزيت بينابيني بازيگران انفرادي نمايش شبكه .3-2
   شبكه تبادل مالي ميان بازيگران حوزه نانو تكنولوژي با نمايش مركزيت بينابيني -)3شماره( شكل 

  هاي تحقيق)(منبع: يافته
ترين بازيگر در شبكه تبادل مالي عبارت است از ستاد توسعه فناوري ين اساس بينابينيبر ا

بوده و  5/15 لق به كريدور با مركزيت بينابيني. رتبه دوم متع71/22نانو با مركزيت بينابيني 
 ) و آزمايشگاه كفا79/6( نانو ندوق پژوهش و فناوري توسعهپس از آن با فاصله قابل توجهي ص

   دهد.يت بينابيني بازيگران را نشان ميزير مقدار كمي مركز دارند. نگارهقرار) 69/6(
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   مقدار مركزيت بينابيني بازيگران در شبكه تبادل مالي -)2نگاره شماره (
مركزيت درجه شماره نقطه مركزيت درجه شماره نقطه مركزيت درجه شماره نقطه مركزيت درجه شماره نقطه

004/0  178  04/0  147  24/0  97  71/22  100 

003/0  160  04/0  132  23/0  118  56/15  106 

003/0  12  04/0  66  22/0  117  8/6  142 

002/0  90  04/0  2  22/0  145  7/6  169 

002/0  3  04/0  125  22/0  14  86/4  101 

002/0  173  04/0  40  21/0  10  61/3  148 

001/0  17  04/0  36  2/0  134  26/3  107 

001/0  91  04/0  127  2/0  80  94/2  105 

001/0  108 03/0  153  2/0  163  12/2  99 

00/0  162  03/0  59  2/0  176  09/2  143 

00/0  175  03/0  96  19/0  94  54/1  60 

00/0  46  03/0  30  16/0  5  46/1  63 

00/0  177  03/0  167  16/0  115  38/1  180 

00/0  170  03/0  27  16/0  54  34/1  19 

00/0  161  03/0  65  16/0  15  22/1  16 

00/0  158  03/0  67  15/0  20  11/1  129 

00/0  156  03/0  174  15/0  76  99/1  4 
00/0  152  03/0  120  14/0  165  85/0  70 

00/0  150  03/0  149  13/0  133  81/0  50 

00/0  137  03/0  85  12/0  13  79/0  78 

00/0  136  02/0  130  12/0  88  79/0  179 

00/0  114  02/0  73  1/0  52  78/0  31 

00/0  113  02/0  141  1/0  25  74/0  126 

00/0  111  02/0  124  1/0  123  67/0  144 

00/0  110  02/0  72  1/0  131  61/0  51 

00/0  109  02/0  56  09/0  21  59/0  18 

00/0  104  02/0  7  09/0  139  55/0  81 

00/0  103  02/0  86  09/0  166  54/0  112 

00/0  102  01/0  34  09/0  43  52/0  39 

00/0  92  01/0  58  09/0  26  47/0  22 

00/0  89  01/0  23  08/0  32  45/0  168 

00/0  84  01/0  47  08/0  45  35/0  6 
00/0  83  01/0  155  08/0  119  34/0  37 

00/0  79  01/0  87  08/0  82  33/0  61 

00/0  75  01/0  154  07/0  38  32/0  24 

00/0  74  01/0  140  07/0  8  32/0  171 

00/0  64  01/0  33  06/0  93  31/0  116 

00/0  57  01/0  164  06/0  135  31/0  69 

00/0  53  01/0  159  06/0  77  31/0  68 

00/0  49  01/0  146  06/0  98  29/0  9 
00/0  48  01/0  42  05/0  121  29/0  151 

00/0  35  01/0  157  05/0  122  29/0  62 

00/0  29  005/0  41  05/0  44  29/0  138 

00/0  28  005/0  95  05/0  128  28/0  172 

   004/0  71  04/0  11  24/0  55 
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   بازيگران انفرادي نمايش نقاط برشي در شبكه .3-3
   شبكه تبادل مالي ميان بازيگران حوزه نانو تكنولوژي با نمايش نقاط برشي .)4شماره ( شكل

  هاي تحقيق)(منبع: يافته
ترسيم  NETDRAW)(و  UCINET)(افزارهاي تحليل شبكه كه توسط نرمدر شكل باال 

كه عبارتند از ستاد توسعه فناوري نانو،  استنقطه برشي  3شبكه داراي مشخص است كه شده، 
   مؤسسه خدمات توسعه فناوري تا بازار و صندوق حمايت از پژوهشگران.
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   با مركزيت درجه ي بازيگرانهاگروه نمايش شبكه مالي .3-4
   تكنولوژي با نمايش مركزيت درجهي بازيگران حوزه نانوهاگروهشبكه تبادل مالي ميان  - )5شماره ( شكل

  هاي تحقيق)(منبع: يافته
هاي زه تبادل مالي عبارت است از نهادترين گروه بازيگران در حوبر اين اساس قدرتمند

. دومين و سومين گروه مركزي در شبكه تبادل 83/17با ارزش مركزيت درجه  گذارسياست
) و نهادهاي مالي (با 35/11يت درجه ركزبا م( تكنولوژيي نانوهاآزمايشگاهمالي به ترتيب 
ي توليد محصوالت و تجهيزات نانو نيز به ترتيب از هاشركت. ) است35/9مركزيت درجه 
ل مالي ترين ميزان مركزيت درجه در حوزه تبادبرخوردارند. كم 01/8و  07/9مركزيت درجه 

(مركزيت  نهادهاي صنفي )،43/1(مركزيت درجه هاي اختصاصي نانونيز به ترتيب به پژوهشكده
مختلف مركزيت درجه  زير بيانگر مقادير نگاره) اختصاص دارد. 94/2ها () و رسانه92/1درجه 
   .است اني بازيگرهاگروه
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   ي بازيگران در شبكه تبادل ماليهاگروهمقدار مركزيت درجه  -)3شماره (نگاره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ي بازيگرانهاگروهشدت ارتباطات ميان  نمايش شبكه تبادل مالي با محوريت .3-5
   ي بازيگرانهاگروهشبكه مالي با نمايش شدت ارتباطات ميان  -)6( شماره شكل

  
  هاي تحقيق)(منبع: يافته

  

  مقدار مركزيت درجه  نقاط
  83/17  گذارسياستنهادهاي 
  35/11  تكنولوژيي نانوهاآزمايشگاه

  35/9  نهادهاي مالي
  07/9  نانو ي توليد محصوالتهاشركت
  01/8  ي توليد تجهيزات نانوهاشركت
  55/6  ي خدمات توسعه بازارهاشركت

  54/6  و مراكز پژوهشي هادانشگاه
  31/6  ي خدمات پتنتهاشركت

  27/5  نهادهاي رگوالتوري
  83/4  مراكز رشد

  65/4  ي خدمات توسعه محصولهاشركت
  91/3  نهادهاي ترويجي

  94/2  هارسانه
  92/1  دولتيغيرهاي انجمن
  43/1  هاي اختصاصي نانوپژوهشكده
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ي توليد محصوالت نانو و نهادهاي هاشركتبيشترين ارتباط مالي ميان  اساس شبكه باال،بر
ي توليد تجهيزات نانو و نهادهاي هاشركت) برقرار است. رابطه مالي ميان 2/2با شدت مالي (
) نيز به ترتيب در 5/1ا شدت (ب ي نانو و نهادهاي رگوالتوريها) و آزمايشگاه2(با شدت  مالي
   ي شبكه نيز تبادل مالي وجود ندارد.هاگروهميان برخي از  دارند.هاي بعدي قراررتبه

   بحث .4
   نهادهاي كليدي و قدرتمند شبكه .4-1

ان برخوردار است كه ميزان گذارسياستحوزه نانوتكنولوژي از آنچنان اهميتي براي 
سال (از سال  8ورها در حوزه تحقيق و توسعه نانوتكنولوژي ظرف مدت گذاري كشسرمايه
 ميليارد دالر رسيده است 1/4ميليون دالر به  432برابر شده و از  9)، 2005تا سال  1997

.(Roco, 2005, pp.706-713)  ي وارد مرحله به اندازه كافدر ايران نيز كه فناوري نانو هنوز
حمايت دولت از اين فناوري ضرورت بيشتري دارد؛ موضوعي كه نتايج  سازي نشده است،تجاري

. بر اين اساس ستاد توسعه فناوري نانو قدرتمندترين كندميتحقيق وجود آن را در ايران تأييد 
ر بازيگ دوميناست.  -و هم ويژگي نقطه برشي به لحاظ قدرت كمي و كيفيهم –نهاد شبكه 

مؤسسه خدمات توسعه  گذار در شبكه كه از ويژگي برشي نيز برخوردار است،قدرتمند و تأثير
با مجتمع كردن كريدور به عنوان يكي از بازوهاي ستاد نانو  .(كريدور) است فناوري تا بازار

ر خدمات را در اختيا اي اززنجيرهو كارگزاران ارائه دهنده خدمات توسعه فناوري،  هاشركت
، (وجود كريدور) به واسطه اين سازوكار داده است.بنيان و فناوران حقيقي قراردانشي هاشركت

بنيان، از خود را به جاي پرداخت مستقيم به فناور يا شركت دانش هايدولت بخشي از حمايت
دهد. البته برخي تسهيالت مالي و طريق پرداخت به ازاي دريافت خدمات اختصاص مي

هاي مستقر در عتباري نيز به صورت مستقيم از جانب كريدور يا از سوي صندوقهاي احمايت
هاي مقياس در نمايشگاه ،ي داراي تاييديه نانوهاشركتحضور  شود. حمايت ازآن پرداخت مي

ها و مراكز رشد نيز ي مستقر در پاركهاشركتداخل و خارج از كشور يا حمايت مالي تشويقي 
خدمات در كريدور  فرايندورود به  چندين انگيزه براي هاشركت. گيردميچارچوب قراردر اين 

ن ارائه دهنده خدمات فناوري، منتخب و داراي صالحيت هستند، اكه كارگزاردارند از جمله اين
تقبل شده است. براي كارگزاران  كريدورهاي ارائه خدمات، از طرف تر اينكه بخشي از هزينهمهم

هاي خود را به صورت تضمين هم اين انگيزه و جذابيت ايجاد شده است كه بخشي از درآمد
مصاحبه ( مين نمايندأبنيان، از كريدور تي دانشهاشركتشده در قبال ارائه خدمات به 

نيز در ستاد نانو به عنوان كارگزار ويژه صندوق پژوهش و توسعه فناوري نانو  .)1390 جعفري،
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 مواردي حمايت، براي صندوق بزارهايا .داردزمره بازيگران قدرتمند شبكه نانوتكنولوژي قرار
 نياز مورد هاينامهضمانت صدور حقوقي، و حقيقي اشخاص به تسهيالت و وام اعطاي همچون

 ايجاد و فناورانه هايطرح در پذيرريسك گذاريسرمايه كاربردي، و پژوهشي قراردادهاي براي
 .آزمايشگاه كفا استديگر نهاد قدرتمند شبكه،  ).1392ايران نانو، ( است جديد وكارهايكسب

 خدمات ممتاز و پيشينه معتبر اين آزمايشگاه در جايگاه قدرتمند آن در شبكه مؤثرند.
اين هاي آزمايشگاه كفا قبل از تشكيل واحد بررسي و بازرسي محصوالت نانوي كريدور، نقش

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري  عهده داشت. بازيگر كليدي ديگر شبكهواحد را بر
ي هاشركتتعداد آن با به ارتباطات پر توانمياز داليل اصلي جايگاه قوي اين بازيگر  است.

هاي راهبردي رئيس مركز فناوريتكنولوژي اشاره كرد. ليد محصوالت و تجهيزات حوزه نانوتو
بنيان كه در قالب هاي دانشپرداختن به مسايل، مشكالت و طرح گويد:ونت مياين معا
ت توسعه فناوري به شمار هاي معاونجزو حوزه بنيان است،ي دانشهاشركتهاي فعاليت

كه از  ديگر نهاد قدرتمند شبكه استصندوق حمايت از پژوهشگران  ).1392(توكلي،  »آيندمي
سازي تجاريبا توسعه و ثبت اختراعات و  تالش دارد . اين نهادويژگي برشي نيز برخوردار است

فاصله بين تحقيق و  ،هاي متراتبي محققين كشور و استفاده از مزيتنتايج تحقيقات پژوهش
تي را به شكل اصولي و علمي و ارتباط بين مراكز علمي و صنع ا كوتاه نمودهر (R&D)توسعه 
طبق ماده يك اساسنامه، صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل . دكندهي و حمايت سامان

يكي از انواع خدماتي كه  .استبوده و محل آن در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
هاي پژوهشي دهد، حمايت از طرحوهشگران و فناوران كشور انجام ميپژ صندوق حمايت از

هاي دانش و حل مسائل اساسي مرز ردي پژوهشگران با هدف كمك به پيشبردبنيادي و كارب
  ). 1390صندوق حمايت از فناوران و پژوهشگران، (استكشور 

   گانه شبكه 15ي هاگروه .4-2
گروه نهادهاي نزديك است.  66/6به عدد  شبكهدر  گروه نهادها ميانگين مركزيت درجه

، رتبه اول )83/17( ي بازيگرانهاگروه نسبت به ديگرتوجهي با اختالف قابل گذارسياست
اي بر نقش ويژه دولت در توسعه نانو اين موضوع تأكيد دوباره .دارا استدر شبكه مركزيت را 

مركز تكنولوژي در ايران است. نكته قابل توجه اينكه در مورد نهادهاي متعلق به اين گروه، 
گونه تنها هيچ نهساز كشور معتبرترين نهاد تصميمي مجلس شوراي اسالمي به عنوان هاپژوهش

ي (متشكل از ارتباط مالي با بازيگران گروه خود بلكه اساساً با هيچ بازيگر ديگر عضو شبكه كلّ
هاي آزمايشگاه. گروه كندميوله در شبكه فعاليت اي ايزبازيگر) ندارد و به عنوان نقطه 179
ي به ازاي ارائه ولوژتكنهاي نانوآزمايشگاه. گروه قدرتمند شبكه استتكنولوژي دومين نانو



 169      1394 بهار/ سال بيست و چهار /  چهارمشماره هفتاد و 

هاي معمولي و ها، اسكنگيري عناصر و نمونهمثل اندازه ي نانوييهاشركتبري به خدمات هزينه
آنها وارد تبادل تا، با برداري، موزبائر، تعيين ميانگين اندازه ذرات و پتانسيل زتخصصي، تصوير

داشته و در رتبه دوم قرار اوري رنگآزمايشگاه علوم و فن بعد از آزمايشگاه كفا، شوند.مالي مي
آزمايشگاه مركز پژوهشي متالوژي رازي است. گروه  سومين بازيگر قدرتمند در اين گروه نيز

حمايت  دهد كهاين موضوع نشان ميدارد. ي قدرتمند قرارهاگروهنهادهاي مالي در رتبه سوم 
به نحو مطلوبي  ،ايران تكنولوژي دري مختلف فعال در حوزه نانوهاگروهاز  )1(مستقيم مالي دولت

نانو، صندوق  ه به ترتيب صندوق پژوهش و توسعهدر جريان است. در ميان اعضاي اين گرو
هاي نوين از بيشترين قدرت (كمي و كيفي) حمايت از پژوهشگران و صندوق توسعه فناوري

فاصله قابل توجهي نسبت هاي بعدي با ارند. نكته قابل توجه اينكه رتبهنسبت به سايرين برخورد
 هايتنها صندوق ن بازيگران گروه نهادهاي مالي،دارند. همچنين در مياقرار صندوق سهبه اين 
 و صندوق توسعه فناوري نخبگان ، مؤسسه سامان سرمايه نانوتخصصي پذيرگذاري خطرسرمايه

ني در گروه بينابي و صندوق از مركزيت ضعيف درجه دودهد كه اين هستند. نتايج نشان مي
دهد كه هنوز . اين امر نشان ميبرخوردار هستند نهادهاي مالي و همچنين كل شبكه بازيگران

پذير در حوزه نانو تكنولوژي بالفعل نشده است. گذاري خطرگيري از منابع سرمايهپتانسيل بهره
 هايروش انواع به اقدام كه ديگر مالي نهادهاي د اين باشد كه هنوزتوانمياز داليل اين موضوع 

 آنها در و اندنرسيده خود عمر منحني چرخه انتهاي به ،نمايندمي خطركم گذاريسرمايه
 به ورود براي انگيزه زيادي و جذابيت لذا و داشت بااليي بسيار سودهاي كسب توانمي

 از حمايتي منابع اعظم بخش حاضر حال در ،ندارد. از طرف ديگر وجود خطرپذير گذاريسرمايه
 مدت كوتاه در كردهزينه به بيشتر گرايش نيز دولتي هايبخش در و شودمي اعطا دولت سوي
 قالب در جمله از( سوي تسهيالت به گرايش ،باشد مدتكوتاه هاسياست كه زماني و دارد وجود
 گذاريزنجيره سرمايه به ورود به هاشركت . بنابراين تمايلشودمي بيشتر) الحسنهقرض

معاونت علمي رياست ( يابدمي كاهش امر اين متخصص در هايصندوق با مشاكت و خطرپذير
   ).1390جمهوري، 

مالي پشتيبان موجود در نهادهاي با مطابقت  همچنين بايد به اين نكته اشاره كرد كه
در دو  آنهابخش اعظم كه  شودميمشخص  )،8( شماره شكلتكنولوژي ايران با حوزه نانو

اين نهادها ورود به مرحله  تنوع بيشتراند. قرارگرفتهمرحله ورود) ( شكل قسمت سمت چپ
در ميان انواع مختلف نهادهاي مالي كه امكان كمك . كندميسازي را تسريع و تسهيل تجاري
دها در ايران هستند. هنوز هاي دولتي تنها نوع اين نهاسعه فناوري نانو را دارند، صندوقبه تو

اند. علت اين امر ها و... در اين حوزه وارد نشدهها، بانك، بيمهگذاران بخش خصوصيسرمايه
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در بازار است كه  -تندتوليدي هم نيس اًكه عمدت –هاي رقيب جذاب وجود فرصت
هاي دولتي دهد. در مورد صندوقناپذيري نهادهاي غيردولتي در حوزه نانو را افزايش ميريسك

از نقاط ضعف آن  يا نقاط ضعفي وجود دارد. يكموجود نيز بايد گفت كه در كاركردهاي آنه
ها وجود ندارد. به عنوان مثال در در ارائه حمايت مالي توسط صندوق است كه كاركرد تخصصي

نامه يا صادرات بايد نهادهاي مالي تخصصي ويژه وجود هاي مربوط به وام، ضمانتمورد حمايت
و  تركارآمد ،نابع مالي به بازيگران مختلف) تا تخصيص م(بانك توسعه صادارات و... داشته باشد

   تر شود.مطلوب
  كسب و كارها  بندي ورود و خروج نهادهاي حمايت مالي درزمان -)7شماره( شكل

  ) 113 ، ص1389الديني، شكن و سيف(بت
به عنوان ، 55/6و  28/6را بودن مركزيت درجه ي خدمات توسعه بازار با داهاشركتگروه 

در شرايط فعلي نانوتكنولوژي ايران كه نياز به . شودميگروهي با قدرت متوسط شناخته 
سازي بيشتر دانش وجود دارد، ايفاي نقش بيشتر اين گروه ورود فناوري به صنعت را تجاري

تر از قدرت ميانگين از قدرتي پايين ،ي خدمات توسعه محصولهاشركت. گروه كندميتسهيل 
قدرتمندترين شركت اين گروه، مهندسي مواد آراي  كيفي) در شبكه برخوردار است. (كمي و

، مقياسوره نانومشاآويسا است كه در شبكه كلي نيز از قدرت قابل توجهي برخوردار است. 
گر در رابطه با از كاركردهاي اين بازي آناليزهاي تكميلي و مترييابي محصوالت نانومشخصه

نيز داراي قدرت متوسطي در شبكه است. بنابراين لزوم  هادانشگاهگروه است.  نهادها ديگر
 5كدام از (هر ي نانوييهاشركتو وارد شدن آنها به تبادالت مالي با  هادانشگاهتقويت جايگاه 

ان اين گروه به مندترين بازيگررتقدضرورت دارد.  ،كه در شبكه حضور دارند) هاشركتگروه اين 
دانشگاه تهران، دانشگاه اميركبير، دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه صنعتي  :ترتيب عبارتند از

گروه همچنين قدرت  بازيگر نزديك به هم است). چهارهاي اين (مقدار مركزيت شريف
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دارد. قدرتمندترين (كمي و كيفي) بازيگر در جايگاه ميانگين قرارنيز  ي خدمات پتنتهاشركت
با  پردازان مدرس است كههاي فكري و فناوري ايدهراييو اين گروه در شبكه، شركت داعض

دارد. در رتبه اول قرار هاشركتبا فاصله زيادي نسبت به ديگر  داشتن بيشترين تنوع خدمات
   ه كاوشگران ميعاد در اختيار دارد.رتبه دوم را نيز شركت مشاوران ايد

ادهاي رگوالتوري و محيطي مانند گروه نهي با كاركردهاي زيستهاگروهكلي به طور
هاي ها، نهادهاي ترويجي و انجمنتماعي و ترويجي مانند گروه رسانهي با كاركرد اجهاگروه
نهادهاي گروه قدرت و جايگاه كمي و كيفي  داراي جايگاه ضعيفي در شبكه هستند. ،دولتيغير

ي هاگروهدر ميان مركزيت درجه  9در شبكه مناسب نبوده و اين گروه در رتبه رگوالتوري 
ي ضعيف شبكه هستند. در ميان هاگروهدولتي نيز در زمره هاي غيرانجمندارد. قرار گانهپانزده

. قدرت كمي و كيفي را دارا است بيشترين فناوري پزشكي ايرانانجمن نانو اعضاي اين گروه،
يد، هاي جدارتقاي سطح دانش جامعه از فناوريفناوري با هدف گسترش، پيشبرد و انجمن نانو

قان و صنعتگران به كنكاش در ص و تشويق محقصكمك به توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخ
اين د. شتشكيل  1381در سال  ،فناوري و نيز بهبود بخشيدن به امر آموزش و پژوهشنانو

 هايو ارگان مديران به كمك(شركت يا سازمان) است.  عضو حقوقي 13انجمن داراي 
نيز از  موضوع تخصصي طرح مربوط به يياجرا هاينامهينيضوابط و آ تدوين جهت گذارسياست

  ). فناوريواساسنامه انجمن نان 5و  1ماده ( جمله كاركردهاي سياستي اين انجمن است

   گانه15ي هاگروهارتباطات ميان  .4-3
برقرار  ي توليد محصوالت نانو و نهادهاي ماليهاشركتميان  در شبكه ترين رابطهمستحكم

ي تجهيزات نانو و هاشركتعبارت است از تبادل مالي ميان  شبكه نيز . دومين رابطه قوياست
نشان با نهادهاي مالي  »ي توليدي نانوييهاشركت« مجموعه بنابراين رابطه قوينهادهاي مالي. 

دارد.  بنيان اين حوزهي دانشهاشركتگذاري قابل توجه دولت در حوزه توجه ويژه و سرمايهاز 
و مراكز رشد  گذارسياستسومين رابطه قدرتمند در شبكه تبادل مالي، رابطه ميان نهادهاي 

هاي مالي تاست. با توجه به نوپا بودن مراكز رشد در حوزه نانو تكنولوژي ايران، ضرورت حماي
ونت ويژه ستاد نانو، معاهب گذارسياستدولت از اين مراكز وجود دارد. حمايت مالي نهادهاي 

 شاخص 7 اساس، پس از ارزيابي اين مراكز برعلمي رياست جمهوري و كريدور از مراكز رشد
اي، سطح استقرار فيزيكي، خدمات پايه زايي، امكانات وتوسعه محصول، توسعه شركت، اشتغال

همچنين ). 1392ايران نانو، ( گيردصورت مي هاشركتسسه و فروش كلي ؤتعامل مركز رشد با م
تكنولوژي نيز تقريباً با همان شدت رابطه ي نانوهاآزمايشگاهو  گذارسياسترابطه مالي نهادهاي 

هاي اي ديگر از فعاليت جريانراكز رشد وجود دارد؛ امري كه نشانهو م گذارسياستنهادهاي 
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يگر از طرف داست.  برقرارتحقيقاتي اين حوزه مالي دولتي است كه در حمايت از نهادهاي 
 تجهيزات توليد يهاشركتو  ي توليد محصوالت نانوهاشركتي هاگروههريك از  ماليتبادل 

يابي زمينه هويت، هاگروهتر اين ارتباط قوي .است بسيار ضعيفي خدمات پتنت هاشركتبا  نانو
و ي نانويي به بازار هاشركت فراهم شدن فرصت بيشتر براي ورودبيشتر و در نتيجه 

 گذارسياستترين تبادالت مالي نهادهاي كمهمچنين  .كندميرا فراهم سازي محصوالت تجاري
است. اين امر نشان  برقرار دولتي و نهادهاي ترويجيهاي غيرها، انجمنبه ترتيب با رسانه

هاي اجتماعي و مشاركتي توسعه فاقد نگاهي ويژه به جنبه گذارسياستدهد كه نهادهاي مي
  گيرد، هستند. گروه ذكر شده صورت مي سهتاً توسط عمدفناوري نانو كه 

  فرجام
نهادها در شبكه تبادل مالي  ي ترسيمي مشخص است، اكثرهاشبكهطور كه در همان
(شكل شماره  اي هستد. از نظر جايگاه بينابيني نهادهانولوژي ايران داراي جايگاه حاشيهنانوتك

تر بوده و تعداد نهادهاي با موقعيت بينابيني بسيار ايشبكه، اين وضعيت به مراتب حاشيه ) در3
رغم گيرد كه عليرتباطي زماني شكل ميشبكه مطلوب ابايد توجه داشت كه معدود است. 
هاي قدرتمند، تراكم ارتباطات در شبكه زياد بوده و جايگاه بازيگران از حاشيه داشتن قطب

هاي پژوهش، قدرتمندترين براساس يافتهكه نكته ديگر آن متمايل شود. سمت مركز دايره به
ند. هست گذارسياستنهادهاي مالي شبكه هم از لحاظ انفرادي و هم از لحاظ گروهي، نهادهاي 

زماني  ،تكنولوژي دارددولت در ارتباطات مالي حوزه نانورنگ اين موضوع كه نشان از نقش پر
حاضر در شبكه را  ت نهادهاياي بودن جايگاه اكثريكه حاشيه كندمياهميت بيشتري پيدا 

گانه نيز توازن 15ي هاگروهيك از نكته قابل توجه اين است كه در هردهيم. مورد توجه قرار
جايگاه نهادها به نحو مطلوبي شكل نگرفته و يك يا چند نهاد از قدرت بسيار بيشتري در 

با محوريت حوزه  ان اينگذارسياستگروه خود برخوردارند. بنابراين مقايسه با نهادهاي هم
 بايد تنوع و تكثر نهادهاي قدرتمند مالي جمهوري و ستاد نانومعاونت علمي و فناوري رياست

نهادهايي كه داراي  (فراتر از چند قطب معدود ذكر شده در اين پژوهش) و تقويت ارتباطات
بايد مورد  نكاتي كه دهند. يكي ديگر ازاي در شبكه هستند را در دستوركار قرارجايگاه حاشيه
محيطي مانند گروه نهادهاي ي با كاركرد زيستهاگروهاين است كه  ،گيردمالحظه قرار
ها، نهادهاي ترويجي و تماعي و ترويجي مانند گروه رسانهي با كاركرد اجهاگروهرگوالتوري و 

ا از داراي جايگاه ضعيفي در شبكه بوده و ارتباطات ضعيفي با ساير نهاده ،دولتيهاي غيرانجمن
اين نتيجه تأكيدي دوباره بر اين موضوع است كه رويكرد  دارند. گذارسياستجمله نهادهاي 

توليد ثروت و افزايش كيفيت زندگي "نانوتكنولوژي در ايران، توجه به  يگذارسياستغالب 
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 شودميرو پيشنهاد از اينمحيطي اين فناوري. مالحظات اجتماعي يا زيست است تا )2("مردم
تقويت  هاگروهارتباطات مالي خود را با اين  ،(قدرتمندترين گروه شبكه) گذارسياستنهادهاي 
محيطي با رعايت مالحظات اجتماعي و زيستجانبه و توسعه نانوتكنولوژي در ايران همه كرده تا

داراي جايگاه ميانگيني در شبكه ي خدمات پتنت هاشركتصورت گيرد. از طرف ديگر گروه 
ي نانويي هاشركتارتباطات ضعيفي با  ،ي خدمات پتنتهاشركتو تعداد زيادي از بوده 

 يابي بيشترهويتساز زمينه، هاگروهتر اين ارتباط قوي(محصوالت و تجهيزات) دارند. 
و به بازار  هاشركتاين  فراهم شدن فرصت بيشتر براي ورودو در نتيجه  ي نانوييهاشركت
در در مورد نهادهاي مالي شبكه نيز بايد گفت كه  .كندميراهم را فسازي محصوالت تجاري

هاي سعه فناوري نانو را دارند، صندوقميان انواع مختلف نهادهاي مالي كه امكان كمك به تو
ها، گذاران بخش خصوصي، بيمهدها در ايران هستند. هنوز سرمايهنها اين غالب نوعدولتي 

پذير كه از گذاري خطرهاي سرمايهصندوقهمچنين اند. نشدهها و... در اين حوزه وارد بانك
از تكثر الزم برخوردار نبوده و جايگاه و  سازي فناوري نانو هستند،ترين عوامل تجاريمهم

در مورد جايگاه  مطلوب نيست. ،ارتباطات تعداد معدودي از آنها نيز كه در شبكه حضور دارند
ندتري در شبكه دارند هايي جايگاه قدرتمگفت كه صندوقاين حوزه نيز بايد  هاي ماليصندوق

هاي مختلف دولتي (در اختيار داشتن درصد بيشتري از سهام، كارگزار بودن به كه از حمايت
 ،)اعتماد دولتي با مسئولين صندوق و...نمايندگي از معاونت علمي و ستاد نانو، ارتباطات مورد 

يجاد تنوع در ماهيت نهادهاي مالي و حمايت بيشتر به نحو بيشتري برخوردارند. بنابراين ا
پذير به منظور تقويت ارتباطات و جايگاه آنها در گذاري ريسكهاي سرمايهدولتي از صندوق
ي هاپژوهش. در مورد بازيگران انفرادي شبكه نيز بايد گفت كه مركز شودميشبكه، پيشنهاد 

گونه ارتباط مالي با ديگر نهادها ه شبكه هيچوان تنها بازيگر ايزولمجلس شوراي اسالمي به عن
، نهادهاي رگوالتوري و گذارسياستبازيگران حاضر در گروه نهادهاي  شودميندارد. پيشنهاد 

هاي مورد نياز خود را به اين مركز قراردادهاي پژوهشي، سفارش پژوهش با انعقاد هادانشگاه
ي مستقل صورت گرفته در اين هاپژوهشاز  داده و زمينه ارتباط نهادينه به منظور استفاده

مركزيت درجه و  4مركز را فراهم كنند. يكي ديگر از بازيگران انفرادي و قدرتمند شبكه (رتبه 
. علت اصلي اين جايگاه، خدمات انحصاري و متنوع آن نسبت به بينابيني)، آزمايشگاه كفا است

انو صورت پذيرفته است. به نظر د ني عضو شبكه بوده كه با حمايت ستاهاآزمايشگاهديگر 
ها ر پيش گرفته و قطبرا د هاآزمايشگاهرسد ستاد نانو بايد سياست توزيع خدمات در ميان مي

هاي آزمايشگاهي متنوع را ايجاد كند تا توازن جايگاه اعضاي اين گروه در شبكه و خوشه
جمهوري بايد به هاي رياستريتر شود. در پايان در مورد رابطه ستاد نانو و مركز همكامطلوب
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جمهوري زاده شد. هرچند هاي رياستستاد نانو از بطن مركز همكارياين مورد اشاره كنيم كه 
ولي با درك جوانب  ،ها در آغاز طي زماني كوتاه متولي توسعه نانوي كشور بودمركز همكاري

 فراينداين  شودميوظايف خود را به اين ستاد واگذار كرد. پيشنهاد  ،موضوع با استقرار ستاد نانو
وزه به عنوان الگويي مطلوب در ح ،(به خصوص در حوزه مالي) هاتغيير نقش مركز همكاري

جمهوري و رابطه معاونت علمي رياستگيرد. در مورد ديگر مورد استفاده قرارهاي تكنولوژي
هاي مالي به نحوي تنظيم شود كه برخي جرياناين تعامل  كه شودمينيز پيشنهاد ستاد نانو 

... به صورت مستقيم از طريق ستاد برقرار شود. در حال بنيان وي دانشهاشركتميان معاونت و 
   .كندمياي را در اين جريان ايفا حاضر ستاد نقش واسطه

  پانوشت

ذكر شده در اين پژوهش از ماهيت دولتي . ذكر كلمه دولت بيانگر اين مقصود است كه همه نهادهاي مالي 1
  آمده باشد. دولتي در عنوان رسمي آنهاهرچند عنوان غير برخوردارند؛

هاي و همچنين گزارش عملكرد اجرايي اين سند در سالتكنولوژي نانو. اين گزاره به مراتب در سند راهبرد آينده 2
 مختلف به طور برجسته مورد تأكيد قرار گرفته است.

  منابع فارسي 
، دهم، سال مجله اقتصاديب با آنها، كارها و منابع مالي متناسو)، كسب1389( الدينيسيفجالل هاشم و شكن، محمدبت

  . 10و  9شماره 
ي گذارسياست، ترجمه محمد صفار، در دست چاپ توسط مركز مطالعات يتتحليل شبكه سياس، )2006( دبليورودز، 

  . عمومي دانشگاه تهران
 . مديريتي خالصه ،ايران در خطرپذير گذاريصنعت سرمايه بررسي ،)1390(معاونت علمي رياست جمهوري 

  .http://corridor.nano.irمصاحبه با سايت كريدور به نشاني  ،)3/9/1390( قاسم جعفري،
   .http://sub.isti.ir معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به نشاني)، مصاحبه با سايت 11/12/1392(اميد توكلي،
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